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STANDAARDFORMULIER VOOR DE REDACTIE VAN HET WERKINGSVERSLAG VAN EEN  

HOF OF RECHTBANK  
 

HOOFDSTUK 1: PERSONELE MIDDELEN 
 
 
Jaar T -2021 

 

Gemiddelde 
personeelsformati

e 
 

Gemiddelde bezetting 
van de 

personeelsformatie 
 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

 

 
(in vte) (in vte)                    (in %) (in vte) (in vte) (in vte) (in %) 

1 
Magistraten  
(incl. art. 100)  

11 kader  
+ 1 voorzitter 

11 100 kader / 0,13 
11,87 van 
het kader 

98,91% van 
het kader 

2 

Plaatsvervangende 
magistraten 
(art. 383,§2, Ger.W.) 

Zes per 
vredegerecht en 

per 
politierechtbank 

37 77% / / / / 

8 
Griffiers  29 

Incl hoofdgriffier 
26.2 90.34% / 0.68 25.52 88% 

9 
Ander 
gerechtspersoneel 

25 (waarvan 3 in 
overtal)1 

22.95 91.8% / 3 19.95 79.80% 

 
 
  

                                                 
1 Voor de vredegerechten werden 2 overtallen voorzien en voor de politierechtbank destijds 1 overtal. Ondanks al jaren aandringen, wil men het beloofde overtal voor de politierechtbank 
niet opnieuw aanpassen. Het DIRCOM voor de vredegerechten en de politierechtbank Leuven blijft rekenen naar 3 overtallen in totaal. 
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Jaar T-1 2020 

Magistraten  
(incl. art. 100)  

11 kader + 1 
voorzitter  

13 108,33 / 
69 dagen 

 0,18 
12,82 van 
het kader 

98,61 van 
het kader 

Plaatsvervangende 
magistraten 
(art. 383,§2, Ger.W.) 

zes per 
vredegerecht en 

per 
politierechtbank 

39 83,33 / / / / 

Griffiers  29 25.01 86.24% / 1.41 23.6 81.37% 

Ander gerechtspersoneel  25 (3 overtal) 21.74 86.96% / 1.51 20.23 80.92% 

 
 
Jaar T-2  2019  

Magistraten  
(incl. art. 100)  

11 kader + 1 
voorzitter  

14 116,66 / 
150 dagen 

 0,41 
13,59 van 
het kader 

97,07 van 
het kader 

Plaatsvervangende 
magistraten 
(art. 383,§2, Ger.W.) 

zes per 
vredegerecht en 

per  
politierechtbank 

49 87,50 /  / / 

Griffiers  29 24.26 83.65% / 0.36 23.9 82.41% 

Ander gerechtspersoneel  25 (3 overtal) 21.35 85.4% / 2.17 19.18 76.72% 

 

Zijn er nog andere belangrijke ongeschiktheden die een invloed hebben op de werking van de entiteit? Zo ja, welke?  

 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
1. Effectieve magistraten 
 
De daling van het aantal vrederechters van veertien tot twaalf magistraten over de jaren 2019-2020-2021 heeft te maken met het feit dat: 
- vanaf 1 december 2019 het aantal kantons van acht tot zeven is teruggebracht. De vrederechter van het afgeschaft kanton Haacht ging met pensioen. Er kwam 

geen vervanging voor dit afgeschaft kanton, nu dit kanton werd opgeslorpt door het kanton Aarschot. 
- in 2020 ging de vrederechter van het kanton Diest met pensioen en werd niet vervangen. De rechter in overtal -in 2015 benoemd om de toenmalige voorzitter,  thans 

vrederechter van het nieuw kanton Zoutleeuw te vervangen- werd aangewezen om het ambt van vrederechter in Diest uit te oefenen. Deze vrederechter in overtal 
werd echter ondanks uitdrukkelijk verzoek niet uitdrukkelijk benoemd als effectief titularis voor het kanton Diest na het vertrek van de op rust gestelde vrederechter 
in 2020. Ondertussen werd zij volledig ingezet in dit kanton en neemt zij tevens de functie van ondervoorzitter waar. 
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Er zijn vandaag evenveel vrederechters als er kantons zijn: zeven VTE. Deze noodzaak van de één-op- één-vervanging van vrederechters werd ook erkend. Inmiddels 
is gebleken dat de één-op- één-vervanging van vrederechters gezien de territoriale spreiding van de vredegerechten gerechtvaardigd is: slechts drie van de zeven 
vrederechters zijn wettelijk mobiel inzetbaar in een ander kanton. 
 
De daling van het aantal kantons heeft een toename van het werk voor gevolg in de resterende kantons. Dit uit zich o.m. in de verlenging van doorlooptijden in 
pleitzaken en de verhoging van het aantal bewinden in sommige kantons. 
 
De twee openstaande plaatsen van politierechter werden inmiddels aangevuld in de periode 2019-2020-2021. In 2021 kon de politierechtbank terug met vier rechters 
in de politierechtbank functioneren. 
 
De functie van voorzitter wordt niet door een magistraat van het korps van vrederechters en rechters in de politierechtbank gerechtelijk arrondissement Leuven 
uitgeoefend maar met ingang vanaf 15 januari 2019 door de gewezen voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Dit brengt het totaal aantal magistraten 
werkzaam binnen de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven op 12 magistraten. 
 
Verschillende vrederechters en rechters in de politierechtbank zijn naast hun rechtsprekende functie ook in 2021 actief werkzaam in diverse werk -en 
overleggroepen waaronder ondervoorzitter, persrechter, voorzitter van de werkgroep modellen kitN vredegerechten, werkgroep CRBP, taskforce CRBP, 
Schuldcentralisatie, CAP, voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen, lid werkgroep KitN modellen politierechtbank, alternatieve maatregelen in 
strafrecht, black box (2021), crossborder, overzichten coronamaatregelen, Solimag, Similes en overleg met andere zorginstellingen waaronder OCMW’s, , enz... 
Sommige documenten van deze werkgroepen worden opgesteld in drie talen waarvoor geen vertaler beschikbaar is, ondanks herhaalde verzoeken. 
 
 
 
2. Plaatsvervangende magistraten 
 
Slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt beroep gedaan op plaatsvervangende magistraten: ziekte, wraking, onverenigbaarheden, opleiding en tijdens de 
gerechtelijke vakantie en of andere redenen waarvoor de goedkeuring van de voorzitter noodzakelijk is.. 
De evolutie van het dalend aantal plaatsvervangende rechters doet zich uitsluitend voor bij de vrederechters. 
 
In de voorbije jaren dienden zich kandidaat-plaatsvervangende vrederechters aan voor de opvulling van openstaande plaatsen van plaatsvervangend magistraat maar 
die, na positief advies van de korpschef in overleg met de titularis en zelfs na het slagen in het examen, niet werden weerhouden door de HRJ. Hoeveel examens 
moet een kandidaat plaatsvervangend rechter doen om een niet-betaalde opdracht te vervullen: universiteitsexamens, balie-examen, het vervullen van de 
vereiste van een minimum aantal jaren praktijk, het examen plaatsvervangend rechter, na de beoordeling zeer goed van de korpschef in overleg met de betrokken 
magistraat-titularis,? 
 
Mogelijke langdurige afwezigheid van een effectieve vrederechter verantwoordt nochtans een voldoende aantal plaatsvervangende vrederechters per kanton:  
niet alleen zijn de kantons territoriaal verspreid over het gerechtelijk arrondissement Leuven. Slechts drie van de zeven vrederechters zijn wettelijk mobiel inzetbaar 
in een ander kanton. Bovendien komt er een pensioengolf aan in de volgende jaren 2023-2024-2025 waarbij bij niet-tijdige vervanging moet worden voorzien in een 
voldoende aantal plaatsvervangende vrederechters. 
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De hoogste nood bestaat nu in het kanton Diest waar vier plaatsvervangende vrederechters werkzaam zijn, waarvan één tevens inzetbaar is in twee andere kantons 
en één de leeftijd van 70 jaar bereikt op 11.01.2023. De volgende in de rij met het minst aantal plaatsvervangende vrederechters is het kanton Leuven 1, waar er vier 
plaatsvervangende magistraten zijn tot 23.04.2023, ogenblik waarop een plaatsvervangende magistraat 70 jaar wordt.  
 
 
3. Toelichting gerechtspersoneel  
 
3.1. Algemeen 
 
Het nieuwe sjabloon werkingsverslag met betrekking tot de personele middelen, dat vanaf dit jaar moet gebruikt worden, is veel beknopter. 
 
Zo worden plots enkele afwezigheden vanaf dit jaar niet meer opgenomen. Hieronder het oude model. 
 
 

 

 Gemiddelde 

personeelsformatie 

Gemiddelde bezetting van de 

personeelsformatie  

Delegaties of 

externe 

opdrachten  

Afwezig-

heden om 

medische 

redenen  

Afwezigheden om 

medische redenen 

die een weerslag 

hebben op de 

werking van het 

rechtscollege  

Andere afwezigheden  
Niet rechtsprekende 

taken 

 T T T T T Opleidingen 

geven 

Deelnemen aan 

commissies 

Opleidingen 

volgen 
evaluatie, beheer, enz.  

Griffiers 
 

 

 

 

 

 

 

  

    
  

Ander administratief 

personeel 

         

 
Dat betekent dat deze afwezigheden plots niet meer tot de scope van de bevraging behoren? 
 
Ik lijst ze toch even op: 

- Opleidingsdagen: griffiers: 0.42 VTE; griffiepersoneel: 0.11 VTE 
- 2 griffiers 1 maand bijkomend verlof wegens persoonlijke aangelegenheden: 0.16 VTE 
- 2 griffiers educatief verlof: 0.06 VTE 

 
Dat betekent toch een correctie van in totaal 0.75 VTE. 
 
Voorts mag opgemerkt worden dat iedere griffer (de hoofdgriffier, hoofd van dienst en alle leidinggevende griffiers incluis) zich plots niet meer bezighoudt met 
niet-rechtsprekende taken (evaluatie, beheer,…)? Wat dus een vertekend beeld geeft wanneer men weet dat in die 29 griffiers 1 hoofdgriffier, 1 hoofd van dienst en 
6 lokale leidinggevenden vervat zitten. 
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In 2021 werd ons ook plots de arbeidstijdregeling opgedrongen. Waardoor ieder griffie- en personeelslid tot maximum 6 dagen forfaitverlof bijkreeg. Dit nog op te 
nemen tussen 1/7 en 31/12/2021. Met een personeelsbestand van 53 personeelsleden betekende dit onverwachts een goede 300 dagen extra afwezigheid 
incalculeren. Of opnieuw een 0.80 VTE. 
 
Afwezigheid wegens ziekte: in 2021 hadden voornamelijk de vredegerechten te kampen met enkele langdurige afwezigen. Er drong zich een correctie op van maar 
liefst 3.68 VTE! Bijkomende factor is natuurlijk ook de coronapandemie. Maar daarover verder meer. 
 
In 2021 ging het telewerk steeds crescendo en dit totdat het maximaal toepast werd. Naast het werken van de griffies met gesloten deuren, was dit een bijkomende 
beschermingsmaatregel. Het spreekt voor zich dat maximaal telewerk enkel “voordelig” was voor die functies die verregaand telewerk toelieten. Het kan vermoed 
worden dat niet iedereen daarbij een even groot rendement heeft gehaald. Niet alle werk kon mee naar huis of kon thuis afgewerkt worden… Toch is er getracht 
geweest om iedereen zoveel als mogelijk thuis te laten werken. Het gezondheidsaspect primeerde tijdelijk en af en toe op de operationele doelstellingen. 
 
Gevolgen van de coronapandemie: ook in 2021 waren de gevolgen zichtbaar. Vele personeelsleden dienden in quarantaine te gaan of waren ziek/afwezig door het 
virus. Wie arbeidsgeschikt was en thuis kon werken, heeft dat ook gedaan. Wie arbeidsgeschikt was en niet thuis kon werken, kon ook in 2021 genieten van een 
dienstvrijstelling. Het beheer van de zogenaamde contacttracing was in handen van de hoofdgriffier. Hij had daar in 2021 zijn handen meer dan vol mee. Maar liefst 
12 maal diende de tracing opgestart te worden. Wat een administratieve rompslomp en opvolging met zich meebracht. 
 
Ook in 2021 leverde het arrondissement Leuven een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de MaCH applicatie en in de vele MaCH-gerelateerde projecten, 
waaronder e-sign en het elektronisch dossier van beschermde personen. Daartoe werd net als in de vorige jaren de afdelingsgriffier van het kanton Tienen ter 
beschikking gesteld. Zij is werkzaam als ondervoorzitter van de MaCH/APG werkgroep. Ik zou niet durven stellen dat zij 100% in de weer is met de mach-applicatie 
en de vele andere projecten, maar heel veel zal het niet schelen. Toch wordt ook zij al jaren meegeteld als zijnde een aanwezige/inzetbare VTE voor het 
arrondissement. 
 
In 2021 draaide het uitgebreide directiecomité verder op volle toeren. Wat voor bijkomende taken zorgde voor de deelnemers bovenop hun operationele taken in het 
werkveld. 
 
In 2021 werden meerdere selecties gehouden. 1 selectie van covid-poetsdame, 1 selectie vervanging poetsdame, 1 selectie deskundige onbepaalde duur, 1 selectie 
deskundige bepaalde duur en 1 selectie cashflow assistent bepaalde duur. Behalve voor wat de selectie deskundige bepaalde duur betreft, kenden de overige selecties 
een laureaat en een invulling van de betrekking. De selectie deskundige bepaalde duur werd afgesloten zonder laureaat en de betrekking werd opnieuw gepubliceerd. 
De selectie zal gehouden worden in de loop van maart 2022. Belangrijk om te vermelden is dat al deze selecties in eigen beheer plaatsvonden: van het opmaken van 
de vacature via website VDAB, versturen uitnodigingen, screenen cv’s, horen van kandidaten, versturen feedback, tot aan het indienen van het selectiedossier bij de 
FOD-Justitie met daarmee gepaard gaand mailverkeer met FOD-Justitie voor contracten, verwerking contracten, in orde brengen dossier en verlengingen na afloop. 
Met name de organisatie en het houden van de selectiedagen was zeer arbeidsintensief en kwam bovenop de lopende operationele taken van de hoofdgriffier. 
 
Daarnaast werden ook 2 griffiers gezocht en gevonden, nl. Annelies DRIESEN en Philippe JOSEPH. 
 
 
3.2. Mobiliteit van het gerechtspersoneel: 
 
Griffiers bij een vredegerecht, die benoemd worden onder het stelsel van de wet van 1 december 2013, zijn van rechtswege benoemd in alle vredegerechten van het 
arrondissement (artikel 159 van het Gerechtelijk Wetboek). Alle ere-hoofdgriffiers en de griffiers die vóór die datum in functie waren, zijn bij KB van 17 april 2017 (BS 
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02.06.2017) zonder nieuwe eedaflegging herbenoemd tot ere-hoofdgriffier, resp. griffier bij alle vredegerechten van het arrondissement Leuven. Bijgevolg zijn sedert 
medio 2017 alle (afdeling)griffiers arrondissementeel inzetbaar. Van deze mobiliteit diende in 2021 meermaals gebruik gemaakt te worden. 
 
Echter, personeelsleden van niveau C en D kunnen na de inwerkingtreding van de nieuwe wet benoemd worden in een of meerdere griffies van aan elkaar grenzende 
kantons van eenzelfde arrondissement (artikel 159 van het Gerechtelijk Wetboek); zij zijn aldus niet automatisch inzetbaar in alle vredegerechten van het 
arrondissement, tenzij bij toepassing van artikel 328,4e lid, 3° van het Gerechtelijk Wetboek, hetgeen de tussenkomst van de eerste voorzitter van het hof van beroep 
vraagt. 
 
Alle in 2015 opgerichte clusters blijven bovendien in werking en worden in overleg geactiveerd wanneer nodig. Dat was ook in 2021 nodig. 
 
Bij een volledig ingevuld kader is de personeelsbezetting op alle vredegerechten zeer nipt uitgemeten. Bij de minste afwezigheid (vakantie, ziekte, mutatie, 
opruststelling, quarantaine …) komt de werking in het gedrang. Deze vrees is in 2021 vooral in Zoutleeuw en Diest werkelijkhe id geworden. Andere kantons draaien 
op een nipte tot te nipte bezetting. Het probleem van de chronische structurele onderbezetting van de griffies blijft bestaan. Na het atypische jaar 2020 zorgde ook 
2021 voor veel deining en zeer veel onverwachte ingrepen. Het vaste personeel kreeg heel wat schokken te verwerken. Niet alleen dienden zij klaar te staan voor 
nieuwe collega’s, zij dienden ook klaar te staan om de gevolgen van corona intern op te lossen. Het is door hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen dat het 
arrondissement dit jaar te boven is gekomen. 
 
De politierechtbank kreeg in 2021 1 collega bij. Zij startte in augustus als assistente en kon later op het jaar een contract van deskundige onbepaalde duur verzilveren. 
Erger was dat ons het nieuws bereikte dat er 1 assistente vertrok door middel van mutatie per 1/9/2021, 1 assistente haar ontslag gaf per 1/11/2021, 1 assistent het 
nieuws kreeg de overgang te mogen maken naar het politieparket begin 2022 en 1 deskundige bepaalde duur zijn contract niet wenste te verlengen begin 2022. Het 
is dan ook de politierechtbank die er erg aan toe was eind 2021/begin 2022. Een prognose van 4.8 griffiers en 4 administratieve krachten kon worden vooropgesteld. 
Oftewel 8.8/12 of 73%. Opgesplitst 96% bezetting griffiers en slechts 57% bezetting administratieve krachten. 
 
Ook vanuit de politierechtbank namen de leidinggevende griffier en een plaatsvervangend griffier deel aan de werkgroep MaCH/APG-politierechtbank. Maar deze 
inzet is in de beginfase nog beperkt. 
 
 
3.3. Algemeen besluit gerechtspersoneel vredegerechten en politierechtbank 
 
In 2021 kenden meerdere griffies bij de vredegerechten en de politierechtbank vanaf het najaar, een veel te lage personeelsbezetting. Deze bezetting lag ver onder 
de door de overheid zelf voorgestelde grens van 90%, zonder dat er in (vlotte/aangepaste) vervanging van afgevloeid of langdurig afwezig personeel werd voorzien, 
niettegenstaande de enkele vacatures en uitgevoerde selecties. 
 
Dit jaar vonden deze selecties volledig in eigen beheer plaats, uitgevoerd door de hoofdgriffier, opnieuw middenin de coronaperiode. Met name de organisatie en het 
houden van de selectiedagen was zeer arbeidsintensief, nam meerdere dagen in beslag, taken die moesten worden uitgevoerd bovenop de lopende operationele 
taken van hoofdgriffier, de griffier-hoofd van dienst en griffiers, welke laatste tevens zetelden in de selectiejury. 
 
De mobiliteit van het personeel blijft een absolute must om aan tijdelijke personeelsproblemen het hoofd te kunnen bieden. In een aantal griffies blijft trouwens de 
bereidheid bij het personeel bestaan om zo nodig een tijdlang in een andere griffie met personeelstekorten in te springen. 
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Mobiliteit is evenwel niet het geijkte middel om structurele personeelstekorten aan te pakken. Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat door de territoriale 
spreiding van de vredegerechten mobiliteit voor het personeel een daadwerkelijke en verre verplaatsing veronderstelt. Er mag daardoor niet licht over de persoonlijke, 
emotionele en materiële gevolgen van structurele mobiliteit van het personeel worden heen gegaan. Vele personeelsleden werken al jaren op dezelfde griffie, hebben 
hun privéleven daarop afgestemd, zijn in de buurt van hun werk komen wonen, hebben er een huis gebouwd of gekocht en hebben er hun sociaal leven opgebouwd, 
hebben hun budget daarop afgestemd (bv. maar één auto voor het hele gezin). Door hen via mobiliteit op structurele basis elders in te zetten worden personeelsleden 
verplicht grote verplaatsingen te maken, een tweede auto te kopen (hetgeen nog minder een evidentie is voor personeelsleden die amper 1.300 euro per maand 
verdienen), veel tijd te verliezen door verplaatsingen (veel langer van huis; dagelijks fileleed). Bovendien dienen zij zich in te werken in een nieuwe en vreemde 
omgeving. Kortom, het is een ingrijpende eenzijdige verandering van de arbeidsomstandigheden zonder concreet voordeel voor de betrokken personeelsleden. Laat 
staan dat er een extra beloning zou bestaan voor hun bijkomende inspanningen. Het leidt bij regelmatig/overmatig moeten toepassen van de mobiliteit geen twijfel dat 
velen van hen hun motivatie zullen verliezen, van werk zullen veranderen of hun mutatie zullen vragen naar een meer nabijgelegen rechtbank. 
 
Het arrondissement Leuven heeft ook maar 1 politierechtbank en derhalve is uitwisseling tussen verschillende afdelingen niet mogelijk. Mensen die vertrekken kunnen 
niet meteen vervangen worden. Er kan wel eenvoudige administratieve bijstand vanuit de vredegerechten geleverd worden, maar wanneer het te technisch wordt, is 
ook daar opleiding voor nodig. En die tijd is er meestal niet in een onderbezette griffie. Het helpt bovendien niet dat de griffies van sommige vredegerechten vaak zelf 
onderbemand zijn… 
 
De goede werking van justitie is een absolute prioriteit. De zich aanslepende benoemingen van opvolgers of de weigering van de aanvulling of herziening van de 
kaders brengen deze goede werking ernstig in gevaar. Budgettaire beperkingen kunnen niet blijvend aanvaard worden als rechtvaardiging van het huidige 
benoemingsbeleid. In een rechtstaat -die naam waardig- moet elke burger kunnen rekenen op een goede en behoorlijke rechtsbedeling en is het onethisch te besparen 
op de werkingsmiddelen van de rechterlijke organisatie. De wet op de tijdelijke kaders is allerminst nog afgestemd op de realiteit. 
 
Toch blijft men de arrondissementen zelf verder gretig belasten met bijkomende projecten en veranderingstrajecten. En ook daar moet intern personeel voor gevonden 
worden. Persopoint en Jupiter zijn grote verandertrajecten die in 2021 aangekondigd worden en die in 2022 tot volle ontbolstering zullen komen. 
 
Vanaf het najaar 2021 startten de opleidingen en ook daar moest weer plots tijd en personeel voor gevonden worden…  
 
 
4. Poetspersoneel 
 
Deze categorie valt niet onder New Infra. Het valt op dat het poetspersoneel niet wordt opgenomen in de scope van de bevraging. Nochtans is het beheer van het 
poetsteam een zeer arbeidsintensief proces. Dit gaat over het rekruteren (ook in covid-tijden), over de verlenging van contracten (in covid-tijden), over het oplossen 
van afwezigheden en mobiliteit tussen kantons, over de opleiding en over de behandeling van klachten. 
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HOOFDSTUK 2: LOGISTIEKE MIDDELEN 
 
 

1. Zijn de lokalen waarover de entiteit beschikt gepast voor de uitoefening van de justitie (functioneel, beveiligd, goed onderhouden, proper, degelijk 
uitgerust, adequate signalisatie, toegankelijk voor personen met een handicap, gemakkelijk bereikbaar, voldoende parking)?  
 
De zeven vredegerechten zijn gelegen in Aarschot, Diest, Zoutleeuw, Tienen en Leuven1-2-3.  
 

- De kantons Diest en Leuven 1-2-3 zijn behoorlijk gehuisvest, op uitzondering van enkele structurele en/of onderhoudsproblemen na die reeds geruime tijd zijn 
gekend: lampen, verstopte toiletten, groen onderhoud, onderhoud liften, onthaal in Leuven 1-2-3… . 
 

- In 2021 stelden de steden Aarschot en Tienen elk een nieuwe locatie voor aan de vredegerechten van de kantons Aarschot en Tienen, waarop de Regie der 
gebouwen en de FOD-Justitie is ingegaan. In beide locaties worden aanpassingswerken uitgevoerd: in Aarschot door de Regie der gebouwen en in Tienen in 
opdracht van de stad. In  beide gevallen vond inspraak van de bezetters plaats, de FOD-Justitie en de vredegerechten. Inmiddels zijn de aanpassingswerken in 
opdracht van de stad Tienen beëindigd en vond de verhuis plaats op 18 november 2021. De verhuis naar de nieuwe locatie in Aarschot volgt vermoedelijk in de 
loop van 2022 nadat de Regie de laatste werken zal hebben beëindigd. Voor het kanton Zoutleeuw werd door de Regie het oud stadhuis van Zoutleeuw 
aangekocht in 2019 met de bedoeling een “light-renovatie” uit te voeren. In mei 2020 bleek dat de werken werden gestart en 140 dagen in beslag zouden nemen. 
De werken werden niet beëindigd noch in 2020, noch in 2021 en dit tot op heden 2022. De light-renovatie beperkt zich tot de gelijkvloerse verdieping en tot 2 van 
de 5 lokalen op de eerste verdieping. De 3 lokalen bestemd voor het archief werden niet geverfd en vertonen nog steeds vochtsporen, afgebladerde pleister en 
gescheurde linoleum… Fingers crossed opdat er zich niet opnieuw schimmels gaan ontwikkelen in deze onderkomen lokalen. Ondertussen werd een voorlopig 
onderkomen gevonden in het oud politiegebouw van de stad Zoutleeuw waarvoor reeds twee verhuisbewegingen plaatsvonden sinds 2019: voor het oud kanton 
Landen en voor het oud kanton Zoutleeuw. Wegens plaatsgebrek gaan de pleitzittingen alsmede de raadkamers door in het daarnaast gelegen nieuw stadhuis. 
Deze voorlopige situatie duurt nu al meer dan twee jaar. 
 
De politierechtbank gelokaliseerd in het gerechtsgebouw aan het Smoldersplein 5 te Leuven is eerder krap behuisd: het onthaal werd op de gang geplaatst. Er 
zijn de klassieke gebreken: lampen, verstopte wasbak, verstopte toiletten, gebrek aan aangepaste signalitiek, geen aparte eetruimte/lokaatje… Dit werd 
herhaaldelijk gesignaleerd aan FOD-Justitie. Ook hier loopt zelfs een eenvoudige bestelling van één vergadertafel en 4 stoelen voor de politierechters mank en 
dit sinds het najaar 2021. Voor alle entiteiten, gelokaliseerd in dit gerechtsgebouw -rechtbank eerste aanleg, arbeidsrechtbank, ondernemingsrechtbank, parket 
wordt reeds 20 jaar geijverd voor een multifunctionele ruimte dat ook dienst kan doen als cafetaria, tevergeefs… 
 

Zo nee, beschrijf de problemen. 
 
Er wordt regelmatig een lijst van de gevraagde herstelpunten overgemaakt aan New Infra. Zie bijlage 1-het overzicht 2021 toegestuurd naar NEW INFRA. 
 
De FOD-Justitie en de Regie der gebouwen spelen al jaren tennis: wie is verantwoordelijk voor wat? Betreft het een structureel probleem (waarvoor de Regie 
verantwoordelijk is) of gaat het bij nader toezien toch om een onderhoudsprobleem (waarvoor de FOD-Justitie verantwoordelijk is). Meestal bevindt het probleem 
zich in de grijze zone…en blijven de zaken onopgelost. 
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Sinds 1 januari 2020 werd binnen de FOD-Justitie New Infra opgericht, belast met het federaal gebouwenbeheer in vervanging van de voormalige 
gebouwenbeheerders op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep. Deze organisatie is sterk hiërarchisch ingericht, geconcipieerd 
in verschillende niveaus en secties, met sterk afgelijnde taken. Het eerste jaar kregen de medewerkers binnen de FOD-Justitie een opleiding. Na twee jaar is 
deze organisatie niet in staat gebleken soepel in te spelen op de noden van het terrein op het arrondissementeel vlak.  De overdracht van het korps van toezicht 
en beheer van de gebouwenbeheerder van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven aan New Infra verliep moeizaam.   
 
New Infra lokaal is het enig aanspreekpunt van de bezettende diensten van de RO. Er is weinig tot geen info vanuit het niveau New Infra van het ressort, laat 
staan nationaal. Er is evenmin een directe lijn met de Regie der gebouwen. New Infra lijkt de structurele noden niet voldoende over te maken aan de Regie der 
Gebouwen. Althans op het terrein beweegt er niets. 
 
 

2. Wordt in ieder gebouw waar de entiteit gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het werk nageleefd? 
 
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk regelt de arbeidsveiligheid, de bescherming van de 
gezondheid van de werknemer op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie. 
 
 
De vredegerechten 
 
In de voorgaande jaren schreven de personeelsleden zich in om de cursus EHBO te volgen.  
Het EHBO-lokaal van het Villerscollege werd door het lokaal gerechtspersoneel heringericht en na herhaald aandringen voorzien van een EHBO-bed in 2020. 
Aan de diensten van New Infra werd gevraagd om terug meer in te zetten op EIP (eerste interventie) en EVAC (evacuatie). 
In zover door de wetgeving over het welzijn op het werk, evacuatie bij ongevallen of brand wordt bedoeld, kan worden opgemerkt dat in 2019, noch in 2020, noch 
in 2021 brand- en evacuatieoefeningen werden gehouden. 
Voor zover bekend werden in 2021 geen klachten gemeld over risicovolle activiteiten of arbeidsongevallen, noch over psychosociale risico's op het werk zoals 
stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
 
Stavaza 2021  

Entiteit  
 

Personeelslid EHBO gevolgd Evacuatiesteward / 
EIP gevolgd 

Directiecomité 1 Ja Ja 

Politierechtbank 3 Ja Ja 

Aarschot 1 Ja Nee 

Diest 2 Ja Nee 

Tienen 2 Nee Ja 

Zoutleeuw 2 Ja Nee 

Villers 2 Ja Nee 

 
 
De politierechtbank 
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De griffie van de politierechtbank is krap gehuisvest in het centrale gerechtsgebouw, Smoldersplein 4, 3000 Leuven. De politierechtbank beschikt evenmin over 
een cafetaria, laat staan een aparte eethoek of keuken. Een gootsteen en een kastje daaronder op de griffie maakt de keuken uit. De afwas wordt gedaan in het 
toilet…met een emmertje begeeft men zich naar de lavabo aldaar…Reeds 20 jaar wordt geijverd voor een multifunctionele ruimte in dit centrale gerechtsgebouw. 
 
Er waren in 2021 bij de politierechtbank geen klachten gekend over risicovolle activiteiten of arbeidsongevallen, noch over psychosociale risico's op het werk 
zoals stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
 
Gescheiden sanitair M/V of sanitair voorbehouden voor het personeel is aanwezig binnen het gerechtsgebouw, Smoldersplein 5. 
 
In zover evacuatie bij ongevallen of brand bedoeld wordt door de wetgeving over het welzijn op het werk, kan de vraag worden gesteld of aan de veiligheidsnormen 
is voldaan: zeer sporadisch worden brandoefeningen gedaan en de evacuatie in diverse gebouwen is een groot probleem (bv. bij gebrek aan brandladders, geen 
of te smalle nooduitgangen, De door de griffie in gebruik genomen gangen voor het onthaal, het brandalarm wordt niet gehoord enz.). Er is op dit vlak geen enkele 
begeleiding of meegedeelde richtlijn noch alternatief aangeboden door New Infra bekend. 
 
 

3. Is er een ontvangstbalie waar het publiek wordt voortgeholpen? 
 
Op de nieuwe locaties van Aarschot en Tienen alsmede in Zoutleeuw zijn  mooie én veilige onthaalbalies ingericht. Behalve de verhuis in Tienen in november 
2021, laat de verhuis naar deze nieuwe locaties in Aarschot Zoutleeuw nog even op zich wachten. Hopelijk definitief in 2022. 
Het vredegerecht van Diest heeft een mooi onthaal maar staat -in overeenstemming van de toenmalige filosofie- open en onbeveiligd in contact met de burger. 
 
In het Villerscollege te Leuven waar de vredegerechten Leuven 1-2-3 zijn gelokaliseerd, is het onthaal ongelukkig ingericht op een tussenverdieping tussen de 
gelijkvloerse en de eerste verdieping. Aangezien men op de gelijkvloerse verdieping de lift kan nemen naar de griffie op de eerste verdieping, wordt het onthaal 
op de tussenverdieping ongezien “voorbijgegleden”. De inplanting van een onthaal op deze tussenverdieping is niet zinvol.  Tijdens de coronaperiode werd het 
publiek niettemin naar deze onthaalbalie geleid om het publiek veiligheidshalve te kanaliseren. Ingevolge een incident met een agressieve burger werd het glas 
omheen dit onthaal aan diggelen geslagen en blijft sedertdien het zwaar beschadigd onthaal ongewijzigd staan. Het minste dat men kan zeggen is dat dit niet 
meteen geruststellend werkt voor het publiek. Er wordt niets gedaan om deze zwaar beschadigde onthaalbalie weg te halen, noch wordt het nodige gedaan om 
in een beveiligd onthaal te voorzien op de griffie waarvoor New Infra lokaal nochtans een plan uittekende dat zonder verder gevolg blijft op het niveau van het 
ressort van New Infra. 
 
De politierechtbank, gehuisvest in het hoofdgebouw aan het Smoldersplein 5 te Leuven, geniet van het centraal onthaal van het gehele gerechtsgebouw. Ter 
hoogte van de griffie van de politierechtbank zelf is er geen beveiligd onthaal voorzien. Het onthaal werd wegens plaats tekort in de coronaperiode door het 
personeel op de gang ingericht. 
 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Verwijdering beschadigd onthaal en levering en plaatsing van een nieuw beveiligd onthaal is prioritair en noodzakelijk in het Villerscollege te Leuven voor de drie 
kantons Leuven 1-2-3.  
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HOOFDSTUK 3: ORGANISATIE 
 
 

1. Geef het organigram weer van de entiteit. In het organogram worden de naam en de functie van de leden van het directiecomité vermeld.  
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2. Geef de dienstregeling weer van de entiteit op 1 september van het jaar T (of de wekelijkse activiteiten voor de vrederechters en politierechters). 
 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag donderdag vrijdag 

vredegerechten  

Leuven I  Raadkamer-

9:00 (bewi+) 

(Ouderl.gezag) 

 

 Openbare 

Zitting - 09:30 

Raadkamer -

9:00 /14d 

(ms) Plaats 

bezoeken - 

namiddag 

Leuven II  Openbare 

Zitting - 09:30 

Raadkamer 

 (ms) 

Plaats 

bezoeken -

voormiddag 

Raadkamer–

9:00/14d 

(bewi+)  

 

Leuven III  Openbare 

Zitting  -09:30 

 Raadkamer-

9:00 

(Bewi+ en ms) 

 

Plaats 

bezoeken 

namiddag 

Plaats 

bezoeken 

namiddag 

Aarschot  Raadkamer-

vm/14 d 

(bewi) 

 Raadkamer-vm/ 

14d 

 (ms) 

 

Openbare 

Zitting – 09:00 

Plaats 

bezoeken 

Nm/14 d(bewi) 

Diest Raadkamer om 

09:00 (bewi + 

afwisselend) 

Openbare 

Zitting -14:00 

  Raadkamer-  

vm/ 14d 

 (ms) 

Buitengewone 

zitting en 

themazittingen/1

4dagen 

 

Zoutleeuw p.m. Plaats 

bezoeken 

 

p.m. plaats 

bezoeken 

Openbare 

Zitting – 09:00 

Raadkamer 

p.m. plaats 

bezoeken 

p.m. plaats 

bezoeken 

Tienen Openbare 

Zitting – 09:00 

Raadkamer - 

vm/14 d (ms) 

 En/of 

raadkamer 

(go) 
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Themazitting /14 

dagen 

Raadkamer 

 (go) 

Raadkamer 

(bewi+) 

Politierechtbank 

Kamer 1 - SZ zitting - 09:00 Covid-zitting    

Kamer 2 - SZ  Covid-zitting zitting – 09:00   

Kamer 3 - SZ  Covid-zitting   zitting – 09:00 

Kamer 4 - BZ  Zitting/maand - 

10:00 

   

Kamer 5 - BZ    Zitting/week– 

09:00 

 

Kamer 6 - BZ  Zitting/maand – 

14:00 

   

Kamer 7 - SZ  Covid-zitting  zitting – 09:00  

Kamer 8 - BZ     Zitting/maand- 

10:00 

 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
In de vredegerechten zijn de plaats bezoeken niet uitdrukkelijk opgenomen in deze dienstregeling, aangezien dit afhangt van zaak tot zaak, maar zich niettemin 
regelmatig voordoet. 
 
In de politierechtbank werden ook in 2021 bijkomend covidzittingen georganiseerd. Op dinsdagvoormiddag elke week. Vanaf september was dat 2 x per maand 
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HOOFDSTUK 4: OVERLEGSTRUCTUREN 
 
 

1.  Beschrijf kort de structuur van het intern overleg (overleg binnen de entiteit). 
 

Intern Deelname Frequentie 

 

Algemene vergadering 
Voorzitter x magistraten komen samen ter 
goedkeuring van het jaarverslag of ter bespreking 
van thema’s die een directe impact hebben op de 
werkprocessen 

Quasi dagelijks emailverkeer  
Tot tweetal keer per jaar wordt een fysieke 
bijeenkomst gehouden naargelang de te 
bespreken thema’s 

Vergaderingen van het directiecomité 
Overleg en beslissingen inzake het beheer van de 
gehele entiteit: personeel-gebouwen-ICT-budget-
amai- website en Sharepoint – corona 

Dagelijks e-mailverkeer 
Maandelijks fysieke bijeenkomst of meer 
naargelang de te bespreken thema’s 

Vergaderingen en tussentijds overleg onder 
magistraten, hoofdgriffier, leidinggevende griffiers  

Twee-tot driemaandelijkse vergaderingen 
Dagelijks e-mailverkeer  
Occasioneel tot meerdere keren per maand 
fysiek overleg  

 
 

2.  Beschrijf kort de structuur van het verticaal (met de hogere of lagere entiteiten) en horizontaal overleg (met andere entiteiten van hetzelfde niveau) 
binnen de rechterlijke organisatie. 

 

Verticaal Deelname Frequentie 

 

Hoge Raad voor de justitie 
Occasioneel overleg 
Verlenen van advies bij vacante plaatsen 
Medewerking aan audits en  enquêtes 
Klachten beantwoorden 
Info/aanbevelingen 

Occasioneel 
Per e-mail  
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Verticaal Deelname Frequentie 

CHR 
Personeel - ICT -budget- werkprocessen Persopoint 
en Fedcom 
Amai  
Juridische materies 
Corona en richtlijnen 
Selecties managementondersteuning  
Uiteenzetting stavaza’s 
Beantwoorden van allerlei bevragingen 

Quasi dagelijks per e-mail 
Occasionele uiteenzetting over bepaalde punten 
via fysieke of digitale vergadering  

Hof van beroep 
Personeel 

Zeer sporadisch- uitgesteld in 2021 wegens 
corona 

Korpschefs arrondissement Leuven 
Arrondissementsrechtbank  
Arrondissementeel gebouwenbeheer  

Occasioneel per e-mail 
Maandelijks fysiek 
Occasioneel tussentijds fysiek overleg 

Conferentie van voorzitters van vrederechters 
en rechters in de politierechtbank 
Personeel- ICT-werkprocessen-juridische materies 
Uitwisseling best practices 
Dit jaar in het bijzonder de werking van het CRBP 

Quasi dagelijkse e-mails  
Maandelijks fysiek of digitaal 

Persrechters 
Uitwisseling beroepservaringen 

Op regelmatige basis 

 
 

3.  Beschrijf kort de structuur van het overleg met externe partners (het parket, het auditoraat, de Balie, FOD Justitie, politie, enz.). 
 

Extern Deelname Frequentie 

 

Minister van Justitie 
Via beleidscel   
Taskforce inzake bepaalde materies o.a. het CRBP 

Occasioneel 
Fysiek,  per mail of videoconference 

FOD-Justitie 
Personeelsbeheer -Selecties 
ICT-helpdek 
Algemeen 
Gebouwenbeheer New Infra 

Quasi wekelijks per e-mail 
Fysiek bij selectiecomités  
 
 
Quasi dagelijks meerdere mail of fysiek overleg  

Arm per mail 

NVM per mail 

Solimag per mail 

xStuur en werkgroepen allerlei Fysiek,  per mail of videoconference 
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Extern Deelname Frequentie 

IGO  Occasioneel overleg per e-mail 
Opleiding, ontwikkeling en bijscholing 
magistraten en gerechtspersoneel fysiek of 
digitaal 

Parket 
Dienstregeling parket en  
Zittingen- en werkprocessen politierechtbank 

Regelmatig overleg per e-mail of fysiek 

Balie 
Voorstelling stagiairs- gezamenlijke activiteiten 
(nieuwjaarsreceptie - niet in 2021) – werkprocessen 
met weerslag op de werking van de balie 

Occasioneel per mail 
Zesmaandelijks fysiek overleg 

Justitiehuis-Similes – OCMW- CAW -
Huurdersbond- Huisvestingsdienst – WZCentra- 
psychiatrisch ziekenhuizen 

Occasioneel per mail of fysieke vergaderingen  
tot 2 x/jaar 
 

Psychiaters - gerechtsdeurwaarders- notarissen  Sporadisch -per e-mail of fysiek overleg 

 
Universiteit K.U.Leuven 
Hogescholen - rechtspraktijk 

Pleitoefeningen in september 
Verplichte stages 

 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Ingevolge de coronacrisis vond meer digitaal overleg plaats met voor-en nadelen. Voordelen zijn het wegvallen van verplaatsingen, nadelen zijn minder dynamische 
gesprekken en de verminderde informele gesprekken “waar de magie plaatsvindt”. 
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HOOFDSTUK 5: STATISTIEKEN: INSTROOM, UITSTROOM, STOCK EN DOORLOOPTIJD 
 
 

1. Algemene definities 
 
Instroom:  het aantal nieuwe zaken in de loop van het kalenderjaar (T)2 . 
Uitstroom:  het aantal zaken dat in de loop van het kalenderjaar is afgesloten. 
Stock:  het aantal (hangende) zaken dat nog niet is afgesloten. 
Doorlooptijd: de gemiddelde duur in dagen tussen de datum van instroom van de zaak enerzijds en de datum van de afsluitende beslissing anderzijds.  
 
 

2. Cijfergegevens 
 
De steundienst van het College van hoven en rechtbanken heeft de onderstaande tabellen vooraf ingevuld met de beschikbare gegevens (in het groen).  
Raadpleging telregels: https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/college-van-de-hoven-en- #richtlijnen. 
 
 
POLITIERECHTBANK 
 
- Nieuw straf: per dossier (systeemnummer), geteld op de eerste zittingsdatum met één van de volgende inleidingscodes: 

o Parket rechtbanken 

o Arbeidsauditeur 

o Rechtstreekse dagvaarding 

o Burgerlijke belangen 

o Getuige die verstek laat 

o Verzet 

o Parket + rechtstreekse dagvaarding 

o Griffie 

o Verzoekschrift Hoger Beroep 

o Dagvaarding gedwongen tussenkomst 

o Dagvaarding derdenverzet 

o Proces-verbaal van vrijwillige verschijning 

o Verzoekschrift voorlopige invrijheidstelling 

o Herroeping 

o Verzoekschrift 

o Vrijwillige verschijning 

                                                 
2 T staat voor het kalenderjaar waarop het werkingsverslag betrekking heeft. 

https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/college-van-de-hoven-en-rechtbanken#richtlijnen
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- Afgesloten straf: per dossier (systeemnummer), dat ook (al dan niet binnen de periode) als nieuw werd geteld, geteld op de (eerste) zittingsdatum met één van 

de volgende afsluitende beslissingen op dossierniveau: 

o vonnis 

o vonnis op verzet 

o burgerlijk vonnis 

o Beschikking verlenging onmiddellijke intrekking 

o Beschikking voorlopige invrijheidstelling 

o BTB vonnis 

o vonnis op verzet BTB 

o vonnis politieberoep 

o vonnis covid (PR) 

o vonnis op verzet (PR) 

o Vonnis herroeping 

o Samengevoegd 

 
- Nieuw burgerlijk: het aantal dossiers (die geteld worden per rolnummer en niet per systeemnummer) waarvan de inschrijvingsdatum binnen de periode valt en 

waarbij de aard van het dossier gelijk is aan één van de volgende (de codes in het vet worden geteld voor de categorie GAS-boetes): 

o Algemene bevoegdheid 

o Schade-verkeer  

o Regres 

o Hooliganisme 

o Hoger beroep tegen administratieve beslissing stad Antwerpen 

o Hoger beroep tegen administratieve beslissing 

o Beroep tegen administratieve boete 

o Verzoekschrift 674bis Ger. W. 

o Verzoek rechtsbijstand 

 
- Afgesloten burgerlijk: Het aantal dossiers (rolnummer) die ook (al dan niet binnen de periode) als nieuw werden geteld, geteld op de (eerste) zittingsdatum met 

een eindvonnis of eindbeschikking. Dezelfde aardcodes werden gebruikt om de categorie GAS-boetes te bepalen. 

 

Voor de aantallen hangende zaken zou eerst nog een akkoord moeten zijn over de statistische afsluiting van dossiers die nooit  formeel worden afgesloten. Voor de 
duurtijden over de definitie (bv. datum zitting eindvonnis – datum 1e zitting +1). 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 21 - 

VREDEGERECHTEN  
 
- De begindatum die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van nieuwe gevallen is de datum van inschrijving; 
- Gesloten zaken worden geselecteerd op basis van de volgende afsluitingsbesluiten: 

Beslissingscode  Evolutiecode  

Eindvonnis  Alle evolutiecodes  

Eindbeschikking  Alle evolutiecodes  

Diverse  Ambtshalve weglating van de algemene rol (art. 730, §2, a Ger.W.)  

Afsluiten dossier  

Proces-verbaal  Van doorhaling in minnelijke schikking  

Niet-verzoening - huur (art.1344septies G.W.)  

Geen minnelijke schikking  

Van doorhaling – zonder voorwerp  

Minnelijke schikking - huur (1344septies G.W.)  

Van minnelijke schikking  

 
- Alleen de datum van het eerste afsluitingsbesluit wordt in aanmerking genomen voor het bepalen van het afsluitingsjaar; 
- Geannuleerde zaken, fictieve zaken en zaken op de rol van voorlopige dossiers worden niet in aanmerking genomen; 
- De selectie van de zaken die in elke categorie van het verslag worden meegeteld, is gebaseerd op de aard van de geregistreerde zaken. De categorieën komen 

overeen met bepaalde kernproducten van het 'AMAI' model van middelenallocatie. De regels voor de berekening van deze producten zijn vastgesteld door een 
ad hoc werkgroep en gevalideerd door de APG MaCH van de politierechtbanken – vredegerechten. 

 
De categorieën: 

2B. Vredegerecht - Huur  

2C. Vredegerecht - Procedure voor het aanwijzen van een gemachtigde in zaken van arbeidsongeschiktheid, voogdij en ouderlijk gezag  

2D. Vredegerecht - toezicht op de procedure en machtigingen inzake arbeidsongeschiktheid, voogdij en ouderlijk gezag  

2E. Vredegerecht - Eigendomsrecht 

 
worden berekend op dezelfde basis als de volgende kernbelangrijke producten van het allocatiemodel (AMAI): 

BC  42  Invorderingen  

BC  41  Huur  

BC  75  Benoemingen bewindvoerder in kader van onbekwamen (goederen/personen) & vermoeden van afwezigheid  

BC  77  Machtigingen en procedures in het kader van onbekwaamheid,  voogdij & ouderlijk gezag  

 
De cijfergegevens moeten met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Blijvend onderzoek binnen het arrondissement is nodig om na te gaan hoe alle 
activiteiten worden geregistreerd en of elk vredegerecht op dezelfde wijze de zaken registreert. 
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In burgerlijke zaken politierechtbank werkt men niet met systeemnummers maar met rolnummers. 
 
Hieronder volgen de cijfers onder de nieuwe zaken en de afgesloten zaken: 
- zoals ingevuld door het College (in het groen). 
- zoals lokaal ingevuld (in het blauw). 
 
Zie bijlage 2 en 3 zijnde de lokale cijfers van de politierechtbank enerzijds en van de vrederechters anderzijds. 
 

Categorie Hangende 
zaken 

 
 op 1/1/T  

Nieuwe  
zaken  

 
tijdens T 

Afgesloten 
zaken 

  
tijdens T 

Hangende 
zaken  

 
op 31/12/T 

Gemiddelde 
doorlooptijd zaak  
voor alle 
politierechtbanken/
vredegerechten 
samen   

Gemiddelde  
doorlooptijd zaak  
bij de 
politierechtbanken/ 
vredegerechten van 
dit arrondissement  

1A. Politierechtbank – Strafrechtelijk 
 

8919 
 

8888 
 

  Op de banken of op 1 
maand 

1B. Politierechtbank – Burgerlijk 
In  burgerlijke zaken  met rolnummers 

 
302 

192 
 

245 
 

 
249 

 8 m 

1C. Politierechtbank – GAS-boetes 2 
 

20 
 

24 
 

 
6 

 6 maanden 

2A. Vredegerecht  - Factuur  871 
 

5251 
 

5386 
 

 
736 

 4,78 weken 

2B.Vredegerecht - Huur 657 
 

1135 
 

1191 
 

 
601 

 4,64 weken 

2C. Vredegerecht –  Procedure voor 
het aanwijzen van een gemachtigde in 
zaken van bewind, voogdij en ouderlijk 
gezag 

196 
 

666 
 

662 
 

 
200 

 5,6 weken 

2D. Vredegerecht  - Toezicht op de 
procedure en machtigingen inzake 
bewind, voogdij en ouderlijk gezag 

649 
 

4430 
 

4181 
 

 
898 

 4,57 weken 

2E. Vredegerecht - Zakenrecht 176 130 
 

127 
 

 
179 

 9 m 
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3. Geef in een grafiek de evolutie weer van de nieuwe, afgehandelde en hangende zaken en de gemiddelde doorlooptijd: 
 
Grafieken per categorie (evolutie over 3 jaar: jaar T-2,T-1, en T) 
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P.S. De term “arbeidsongeschiktheid” waarvan sprake hierboven moet gecorrigeerd worden. Het betreft zaken van” bewind”. 
 

4. Vindt u de huidige doorlooptijden redelijk ?  
 

Zo ja: 
 

De aangevoerde zaken worden binnen redelijke termijn afgehandeld. 
 

Welke maatregelen heeft u getroffen om dat te bereiken? 
 
Bij de politierechtbank vindt de aanvoer van zaken plaats door het parket. De vonnissen worden uitgesproken op de bank of binnen een maand. 
Regelmatig overleg tussen het parket en de politierechters vindt plaats om de aanvoer en de verwerking te optimaliseren. 
 
Bij de vredegerechten heeft men geen controle op de invoer van zaken. De vonnissen worden uitgesproken op de bank of binnen een maand. 
Er vindt occasioneel overleg plaats tussen de vrederechters en de gerechtsdeurwaarders aangaande de organisatie van themazittingen, teneinde de behandeling 
te optimaliseren. 
 

Vindt u dat de situatie nog kan worden verbeterd? 
 
Wat goed loopt, hoeft niet gewijzigd te worden. 
De instrumenten waarover de korpschef beschikt om de toestand te verbeteren zijn trouwens beperkt. Er is nog geen dashboard ‘beheer’ ontwikkeld voor de 
voorzitter/directiecomité. 
 

Zo ja: hoe? 
 
Een digitaal dashboard met weergave van in- en uitgaande zaken, nog hangende zaken op een bepaald moment zou zeker nuttig kunnen zijn als 
beheersinstrument voor de voorzitter/het directiecomité. 
 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN: 
 
/ 
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HOOFDSTUK 6: EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 
 
 

1. WERKLASTMETING 
 

De werklast wordt gemeten door de steundienst van het College van hoven en rechtbanken. 
 

1. Hebt u opmerkingen of verduidelijkingen bij de werklast zoals ze is weergegeven voor uw entiteit? 
 
Vredegerechten  
 
De groene cijfergegevens van de vredegerechten hierboven weergegeven zijn deze ingevuld door het College van hoven en rechtbanken. Bij nazicht lokaal 
komt men echter aan andere cijfers die om verwarring te voorkomen niet zijn opgenomen.  Het is niet duidelijk welke “aarden van zaken”  het College van 
hoven en rechtbanken onder deze groene cijfers hierboven heeft ondergebracht. Voorbehoud dient dan ook te worden gemaakt voor het precies aantal van 
de nog hangende zaken 1.1.T en 31.12.T zoals lokaal ingevuld.  
 
Het College maakt evenmin een onderscheid tussen de kantonnale cijfers. De kantonnale werking is nochtans verankerd in de wet. 
De werklast verschilt statistisch sterk van kanton tot kanton binnen het arrondissement. Ook de aard van de zaken verschilt per kanton. De moeilijkheidsgraad 
hangt af van verschillende factoren: de specialiteit, techniciteit en diversiteit van de te behandelen materie, de behandeling ten gronde of deze vooraleer recht 
te doen. Zo bijvoorbeeld is één onteigeningszaak niet te vergelijken met één zaak betreffende een invordering van een eenvoudige factuur of is één zaak 
betreffen een erfdienstbaarheid niet te vergelijken met één eenvoudige huurzaak. Het aantal zaken betreffende zakelijke rechten zijn in aantal veel lager dan 
invorderingen van facturen, maar vergen duidelijk veel meer behandelingstijd. Het zichtbaar maken van de werklast per kanton zou een bijkomend 
beleidsinstrument kunnen zijn bij bv. de inzet van personeel, maar ook om een adequate toepassing te kunnen maken van artikel 67 Gerechtelijk Wetboek. 
Tot nog toe werd artikel 67 Gerechtelijk Wetboek één maal toegepast. Zie p. 28.   
 
Bovendien worden niet alle activiteiten/kanton geregistreerd:  voor bepaalde acties bestaan geen registratiecodes. Zo onder meer inzake bewind: de te 
behandelen telefonische oproepen in diverse talen, de briefwisseling, de afstappingen, de toelichting aan alle bewindvoerders waar de familiale 
bewindvoerders meer uitleg behoeven, behandeling van neergelegde verslagen. Ook dit verschilt van kanton tot kanton binnen het arrondissement. De 
Conferentie van voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank signaleerde dit reeds herhaaldelijk aan de steundienst van het College van 
hoven en rechtbanken. Dit springt in het bijzonder in het oog bij de behandeling van dossiers inzake bewind en de te behandelen 
briefwisseling/afstappingen/toelichtingen aan familiale en professionele bewindvoerders/behandeling van neergelegde jaarverslagen. Het maken van 
beschikkingen inzake bewind heeft niet voor gevolg dat een zaak wordt afgesloten. 
 
Een absolute waarde toekennen aan een getal geeft in dat opzicht geen realistisch beeld weer. Cijfers blijven in dat opzicht absoluut en relatief. Er is nood 
aan bijkomende parameters om de verschillende acties in het aantal lopende bewinden per kanton zichtbaar te maken.  
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Politierechtbank 
 
Ook bij de rechters in de politierechtbank zijn de groene cijfers opgegeven door het College van hoven en rechtbanken en verschillen deze van de lokale 
cijfers. Voorbehoud dient dan ook te worden gemaakt voor het precies aantal van de nog hangende zaken 1.1.T en 31.12.T zoals lokaal ingevuld.  
 
Er zijn veel variabelen die de werklast kunnen beïnvloeden, zoals de wijze waarop de rechter en griffier zich van hun taak kwijten (de voorbereiding van zaken, 
uitvoerige motivering of niet, grondig onderzoek ter zitting of niet, enz.), deskundigheid van de substituut op de zitting, vervangingen van afwezige collega’s, 
de duur van de tussenkomst van tolken op de zitting enz.  Ook hier geeft een absolute waarde aan een getal , geen realistisch beeld weer. 
 
De werklast tussen de verschillende kamers van de politierechtbank is niettemin gelijkwaardig te noemen omdat de verdeling plaatsvindt in overleg tussen de 
politierechters en de leidinggevende griffier. Er kan derhalve worden uitgegaan van een vergelijkbare werklast over alle burgerlijke en penale zittingen voor 
de huidige vier rechters in de politierechtbank.  
 
 

2. Hebt u opmerkingen of verduidelijkingen bij de evolutie van de werklast voor uw entiteit? 
 
In de werklastmeting moet eveneens rekening worden gehouden met de niet-jurisdictionele taken die sommige magistraten -vrederechters en rechters in de 
politierechtbank waarnemen: ondervoorzitter/evaluator/werkzaam in een werk -en overleggroepen/persrechter. Zie p.5 en p.28. 
 
De invoering van het CRBP heeft veel onrust veroorzaakt in hoofde van alle actoren. Het CRBP was geen afgewerkt product. De taskforce zou de problemen 
snel oplossen, hetgeen tot op heden nog niet heeft plaatsgevonden niettegenstaande de inzet van velen -magistraten en griffiers APG-leden-  op het terrein. 
De onrust heeft zich  laten gevoelen in een verhoging van de dienstverlening binnen elke griffie van elk kanton, te verwerken door een structureel beperkt 
personeelsbestand:  griffiers 88%, ander griffiepersoneel 79,80 % (over heel het jaar 2021). Deze meer inspanningen vindt men niet terug in de AMAI 
gegevens. Deze werklast kon alleen verwezenlijkt worden door aanhoudende inzet en goodwill van velen. 
 
 

2. INTERNE WERKVERDELING 
 

1. Op basis van welke criteria wordt de werklast onder de magistraten van de entiteit verdeeld? 
 
Bij wet van 25 december 2017 werd de nieuwe indeling van de gerechtelijke kantons officieel vastgelegd. De indeling bepaalt mee de werklast van iedere 
vrederechter. Eén van de doelstellingen van deze  hertekening, was de nivellering van de werklastverschillen tussen de diverse kantons te bewerkstelligen.  
Of dit aanleiding zal geven tot meer evenwichtige werklastverdeling tussen de kantons, zal met de tijd duidelijk worden. De herindeling dateert nog maar van 
1 december 2019. Het is te vroeg om na de atypische coronaperiode 2020-2021 hieruit nuttige conclusies te trekken. 
 
Bij de politierechtbank wordt het werk, aangebracht door het parket, gelijk verdeeld onder de vier politierechters in overleg met de leidinggevende griffier. 
 
 

2. Worden de magistraten op de hoogte gebracht van die criteria? 
 
De vrederechters zijn op de hoogte van hun territoriale bevoegdheid, vastgesteld bij wet. 
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Bij de politierechters wordt in gemeen overleg herschikkingen in de werklastverdeling besproken in overleg met het parket. 
 
 

3. Hoe gebeurt die verdeling in de praktijk?  Wordt controle uitgeoefend op de verdeling en wie stuurt het proces van de verdeling bij ? 
 
De voorzitter in overleg met de verschillende stakeholders (korpschef, magistraten, griffiepersoneel, in voorkomend geval parket en/of advocaten). 
 
 

4. Welke moeilijkheden brengen 1 en 2 mee en hoe lost u die op ? 
 
De werklast is verschillend tussen de kantons binnen het arrondissement Leuven. 
In 2021 werd toepassing gemaakt van artikel 67 Gerechtelijk Wetboek om de werklast van het kanton Tienen enigszins te verlichten en over te hevelen naar 
het kanton Zoutleeuw, niettegenstaande de vrederechter van Zoutleeuw intens werkzaam is in diverse werkgroepen, als voorzitter van de modellen kitN en 
zijn medewerking verleent aan de werkgroep CRBP, de taskforce van de minister inzake het CRBP, het KVVP, het tijdschrift van vrederechters en rechters 
in de politierechtbank, een extra inzet die ten goede komt van alle vrederechters van het gehele land.  
 
Een digitaal dashboard met weergave van in- en uitgaande zaken, nog hangende zaken op een bepaald moment zou zeker nuttig kunnen zijn als 
beheersinstrument voor het directiecomité. Het feit dat dergelijk dashboard er niet is, maakt dat sommige cijfergegevens zoals de cijfers van hangende 
zaken op 1/1/T en 31/12/T haast manueel uit het systeem moeten worden gehaald. 
 

 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN: 
 
/ 
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HOOFDSTUK 7: DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 
 
 

1. Geef aan in hoeveel zaken, die in beraad werden genomen om een eindvonnis of eindarrest uit te spreken, er een uitspraak plaatsvond binnen: 
 

 0 →1 maand >1 →2 maanden >2 →3 maanden >3 →6 maanden > 6 maanden 

 
Aantal zaken 
 

 
In het overgrote 
aantal zaken 

 
Zelden 

 

 
In  amper 6 zaken 

/ / 

 

na het sluiten van de debatten. 
 
Uiterst zelden wordt geen beslissing binnen de maand uitgesproken. In voorkomend geval heeft dit te maken met ziekte en of een zeer complexe zaak, waarbij 
de magistraat de korpschef spontaan op de hoogte brengt. 
 
 

Wordt de procedure zoals voorzien in art. 770 Ger. W. gevolgd? 
Indien niet, hoe wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de termijnen van het beraad? Werden er andere (bijvoorbeeld informele) initiatieven 
genomen? 
 
De procedure wordt gevolgd. In 2021 werd de procedure zoals voorzien in artikel 770 Gerechtelijk Wetboek in 6 zaken toegepast, hetgeen verwaarloosbaar is in 
vergelijking met het aantal in beraad genomen zaken. Daaruit blijkt dat dit geen structureel probleem is. De griffier van de magistraat brengt in voorkomend geval 
de hoofdgriffier op de hoogte, dewelke laatste dit doorzendt naar de voorzitter. In deze melding is een vakje met de reden opgenomen, in te vullen door de 
magistraat. 
 
 

2. Hoeveel magistraten werden opgeroepen door de korpschef, omdat de magistraat het beraad langer dan drie maanden aanhield, om te worden 
gehoord over de oorzaken van de vertraging (toepassing van art. 770, §4, Ger. W.)? Gelieve aan te duiden in onderstaande tabel: 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 
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Aantal magistraten 

 
xxxxx 

   

 
In de gevallen waarbij de procedure 770 Gerechtelijk Wetboek werd toegepast, meldt de betrokken magistraat dit spontaan, met opgave van de reden, zodat een 
oproeping voor deze zeer zeldzame gevallen niet nodig is. De vertraging doet zich bovendien niet uitsluitend voor in eenzelfde kanton. 
 
 

3. Hoeveel keer werden de (in art. 770,§3, Ger. W. bedoelde) inlichtingen en het (in art. 770, §4, Ger. W. bedoelde) proces-verbaal van verhoor in 
aanmerking genomen: 
 

- in een tuchtprocedure? 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal  
 

Xxxxx    

 

- bij de periodieke evaluatie van de magistraat? 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal 
 

Xxxxx    

 

- in het kader van een benoemings- of aanwijzingsprocedure?  
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Aantal 
 

Xxxxx    

 
 

4. Worden er problemen ondervonden bij de toepassing van art. 770 Ger. W.? 
 

Zo ja, welke ? 
 
Uitzonderlijk wordt met vertraging de melding gemaakt. Er is geen structureel probleem in het gerechtelijk arrondissement Leuven. 
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HOOFDSTUK 8: DE REALISATIE VAN HET BEHEERSPLAN  
 
 
Momenteel nog niet van toepassing. 
 
 

HOOFDSTUK 9: HET KWALITEITSBELEID 
 
 

1. NATIONAAL 
 

1. Werken de hoven en rechtbanken met een kwaliteitsmodel?  
 
Het College van hoven en rechtbanken en zijn steundienst werken aan de invoering van een kwaliteitssysteem op nationaal niveau; op lokaal niveau is er nog 
geen sprake van een lokale versie van dit systeem, maar dit project is in volle ontwikkeling. 
In het kader van de wet van 14 februari 2014 en de actieplannen van het College (2018 & 2020) zal voor de Zetel een kwaliteitssysteem worden ingevoerd, 
dat tevens tot doel heeft een algemeen kwaliteitsbeleid toe te schrijven. Het is derhalve de bedoeling een geïntegreerd kader van kwaliteits-, interne controle- 
en (interne) auditmodellen in te voeren ter vervanging van de bestaande ex ante- controle- en toezichtsystemen van de uitvoerende macht. 
 
 

2. Welke initiatieven werden nationaal genomen (in voorkomend geval binnen de verschillende criteria van het kwaliteitsmodel) met het oog op 
een meer kwaliteitsvolle en efficiënte werking van de hoven en rechtbanken? Bespreek de initiatieven en de resultaten. 
 
Het College van hoven en rechtbanken werkt aan de invoering van een kwaliteitssysteem waarvan interne controle en interne audit een integrerend deel zullen 
uitmaken. Dit systeem is gebaseerd op internationale wetenschappelijke normen en zal worden onderverdeeld in een tiental thema's die de 
managementmodules van een organisatie vormen. Deze managementmodules bestrijken alle aspecten van een organisatie: Organisatiebeheer: 
controleactiviteiten en risicobeheer, doelstellingen en procesbeheer, stakeholdermanagement, monitoring, organisatiestructuur, 
humanresourcesmanagement, organisatiecultuur, informatie en communicatie, financieel management, facilitymanagement, informatie- en 
communicatietechnologie. 
Het doel van een dergelijk systeem en de follow-up ervan zal de beheersmaturiteit van de rechterlijke organisatie vergroten. Het College van hoven en 
rechtbanken en de directiecomités zullen samenwerken om hun maturiteit op deze verschillende gebieden te ontwikkelen. De steundienst van het College van 
hoven en rechtbanken zal in dit verband een handleiding en diverse instrumenten ter beschikking stellen. 
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Zoals werd voorgesteld tijdens de infosessie van het College op 20 november 2020, zijn de lopende initiatieven en de resultaten gekoppeld aan de 
verschillende deelthema’s van het kwaliteitsmodel dat we willen uitwerken, enerzijds opgenomen in het managementplan dat alle bijbehorende doelstellingen 
en projecten omvat, evenals in het personeelsplan van de steundienst. 
 
 
 
 
 

2. BINNEN UW ENTITEIT 
 

Welke initiatieven zijn er genomen om de kwaliteit en efficiëntie van uw entiteit te verbeteren?  
 
- De gemeenschappelijk arrondissementele schijf inzake bewind is reeds sedert geruime tijd lopende en wordt maandelijks aangevuld door elk kanton. 
- Diverse modellen zijn terug te vinden op de website en/of worden gedeeld en verdeeld tussen de magistraten en de werkgroep modellen kitN. 
- De invoering van Sharepoint vanaf 1 januari 2021 – zie hieronder printscreen met verschillende tegels. 
- Binnen de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven werd een dienst arrondissementele helpdesk ingericht, 

samengesteld door griffiers die meer onderlegd zijn in IT-toepassingen. Zij kunnen lokaal ook hulp verlenen aan het personeel binnen de gehele entiteit, naast 
de diensten van de stafdienst-ICT van de FOD-Justitie. 

- Het is de bedoeling om in 2022 te starten met een steunpunt bewind naar het voorbeeld van de vredegerechten in W-Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 10: INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 
 
 

1. Op welke wijze gebeurt de interne communicatie en de communicatie met de buitenwereld (persmagistraat, website,…)? 
 
 

a. Interne communicatie 
 

Via welk(e) kana(a)l(en) communiceert u met collega's in uw rechtsgebied? 
 

Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 

E-mailing Ja  dagelijks 
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Iudexnet Ja Info FOD-Justitie en CHR 

Virtueel overleg (via Teams, Webex, 
Skype,…) 

Ja  Voor diverse overlegvergaderingen 
tijdens de coronaperiode 

Infosessies, opleidingen, … Ja  Voor toelichting over het CRBP, en e-
sign 

Nieuwsbrief Neen  Dit wordt opgevangen door Sharepoint 

Andere-  Ja - telefoon en fysiek overleg Telefonische contacten ingeval van 
korte specifieke mededelingen 
Fysieke overlegvergaderingen 

 
 

b. Externe communicatie 
 

Via welk(e) kana(a)l(en) communiceert u met de buitenwereld (burgers, media, ...)? 
 

Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 

Lokale pagina op de website van de 
hoven en rechtbanken 

Ja  Wordt bijgehouden 

Persbericht Ja  Beperkt door de persrechter in 
mediagevoelige zaken 

Persconferentie Ja Uitzonderlijk in persgevoelige zaken 

Deelname aan events (jobbeurzen, 
lezingen, goed doel,  

Ja  Diverse onderwerpen uitgaande van 
OCMW, Similes, psychiaters 

Sociale media  
Twitter-facebook- linkedIn-
Instagram-YouTube 

Neen  

politierechtbank Website en info-flyer Info-flyer wordt  aan de burger 
meegegeven op de zitting  

Andere  Ja – telefonisch en fysiek contact Voor specifieke mededelingen of 
het beleggen van afspraken 
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HOOFDSTUK 11: DE MAATREGELEN GENOMEN MET HET OOG OP DE HANDHAVING VAN DE 
TUCHT (MET INBEGRIP VAN DE TUCHTSTRAFFEN) EN DE INITIATIEVEN GENOMEN MET HET 
OOG OP DE INACHTNEMING VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE DE DEONTOLOGIE 

 
 

1. TUCHT VOORZITTERS VREDERECHTERS EN RECHTERS IN DE POLITIERECHTBANK 
 

1. In het kader van een tuchtprocedure door de voorzitter of de hoofdgriffier in zijn hoedanigheid van tuchtoverheid (412 Ger.W.) genomen 
maatregelen 
Geen 
 

2. Welke eventuele andere maatregelen werden genomen voor de handhaving van de tucht? 
Regelmatig overleg met magistraten en met magistraten en personeel volstaan voorlopig. 
 
 

2. DEONTOLOGIE 
 

Welke initiatieven werden genomen met het oog op de inachtneming van de algemene beginselen inzake deontologie? 
De magistraten worden gevraagd de verplichte opleidingen te volgen, met positief gevolg. 
 
 

HOOFDSTUK 12: DE WERKING VAN DE AFDELINGEN 
 

 

Zijn er bijzonderheden te melden over de werking van de afdelingen, meer bepaald in verband met de onderwerpen die in de voorgaande 

hoofdstukken aan bod zijn komen en daar nog niet werden vermeld? 
Niet van toepassing voor de vrederechters en rechters in de politierechtbank gerechtelijk arrondissement Leuven. 

 

 

Leuven, 30 maart 2022 

 

M.VERELLEN 

 


