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HOOFDSTUK I: PERSONELE MIDDELEN 
 

1. Personeelsformatie 2 
 

 Gemiddelde 

personeels-

formatie 

Gemiddelde 

bezetting van 

de personeels-

formatie 
3
 

Delega-

ties of 

externe 

opdrach-

ten
4
 

Afwezig-

heden om 

medische 

redenen 
5
 

Afwezig-

heden om 

medische 

redenen 

die een 

weerslag 

hebben op 

de wer-

king van 

het 

rechtscol-

lege 
6
 

Andere afwezigheden 
7
 

Niet rechtsprekende 

taken 

 T T T T T 
Opleidingen 

verstrekken 

Deelnemen 

aan  

commissies 

Opleidingen 

volgen 
evaluatie, beheer, enz. 

8
 

Magistraten 11 11    8 11 40 20% 

Toegevoegde  

magistraten 
1** 0,25        

Plaatsvervan-

gende raadshe-

ren in sociale 

zaken (art. 

383§2 Ger.W.) 

- 8,67        

Raadsheren in 

sociale zaken 
96 86        

Referendarissen 
(gedelegeerd in de 

arbeidsrechtbanken) 

2 1        

Griffiers 
9
 11 9,50   107   16  

Ander admini-

stratief perso-

neel 
10

 
16 11,60  87    4  

** moet nog geteld worden tot en met 31 maart 2014 

                                                                        
2  De gegevens dienen in voltijdse eenheden (V.T.E.) vermeld te worden. Zie voorbeeld hieronder 

3  De gegevens dienen in V.T.E. vermeld te worden. Zie voorbeeld hieronder. De personeelsleden die deeltijdse prestaties verrichten worden in de berekening 

opgenomen a rato van hun aanwezigheidsgraad. De personeelsleden met opdracht en de personeelsleden die een aan het rechtscollege externe opdracht 

vervullen zonder dat er een machtiging tot vervanging is, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening. 

4 Personen die in het korps niet vervangen kunnen worden om budgettaire redenen. 

5  Vermeld alle afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.). 

6  Vermeld de afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.) die een weerslag op de wer-

king van het rechtscollege hebben. Bij voorbeeld: de afwezigheid heeft een vertraging in de behandeling van de zaak of van de uitspraak als gevolg; de zitting 

moet verzekerd worden door een collega; de zitting wordt uitgesteld, enz.... 

7  Vermeld (in volledige en halve werkdagen) de afwezigheden die een weerslag op de werking van het rechtscollege hebben. Bij voorbeeld: de afwezigheid 

heeft een vertraging in de behandeling van de zaak tot gevolg; de zitting moet verzekerd worden door een collega, de zitting wordt uitgesteld, enz… 

8  in% ingenomen tijd 

9  Dat wil zeggen de personeelsleden die tot een van de volgende functies werden benoemd of deze met opdracht uitoefenen: hoofdgriffier, griffier. 

10  Vermeld zowel de statutaire als de contractuele betrekkingen. 
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2. Buiten de personeelsformatie 11 
 

 Gemiddelde 

betrekking 

Gemiddelde 

bezetting van 

de betrekking 

Delegaties 

Afwezigheden 

om medische 

redenen 
12

 

Afwezigheden 

om medische 

redenen die 

een weerslag 

hebben op de 

werking van 

het rechtscol-

lege 
13

 

Andere afwezigheden 
14

 
Niet rechtsprekende 

taken 

 T T T T T 
Opleidingen 

verstrekken 

Deelnemen 

aan com-

missies 

Opleidingen 

volgen 
evaluatie,beheer,enz.

15
 

Contractuele 

juristen          

Ander contrac-

tueel admini-

stratief perso-

neel 
         

 

Bijkomende opmerkingen 

 

1. De enige toegevoegde rechter van het rechtsgebied wordt weliswaar hier nog vermeld, doch haar activiteit als toege-

voegde rechter is in werkelijkheid (nog tot 31 maart 2014) terug te vinden in het jaarverslag van de arbeidsrechtbank 

Gent. Ten gevolge van de Wet van 1 december 2013 (tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot 

wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde) is 

zij sinds 1 april 2014 benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank Gent en dus opgenomen in het wettelijk kader van 

dat rechtscollege (de rechterlijke orde kent sedert die datum geen toegevoegde rechters meer). 

 

2. Het totaal aantal opleidingssessies - zowel als verstrekker dan wel als ontvanger - wordt vermeld, ongeacht of het om 

volledige dan wel om halve dagen gaat. 

 

De betrokken magistraten of griffiers moeten daarbij normaliter niet worden vervangen voor zittingen (want in de re-

gel worden door hen geen opleidingssessies gevolgd op een dag waarop zij normaal zitting hebben). Zij moeten even-

wel hun normale zittingen verder voorbereiden of het werk dat eruit voortspruit verrichten, ongeacht het feit dat zij 

een opleiding volgen of geven. Het gegeven is dus toch dienstig voor de beoordeling van de werklast. 

 

In totaal namen de beroepsmagistraten deel aan 48 opleidingssessies betreffende strikt juridische materies. Dit ver-

tegenwoordigt een gemiddelde van quasi 4,3 opleidingen per magistraat, rekening houdend met de gemiddelde be-

zettingsgraad in 2014. Ook de griffiers (16 of gemiddeld 1,68) en de administratieve medewerkers (4 of gemiddeld 

0,25) volgden opleidingen. 

 

3. De niet-rechtsprekende taken van de eerste voorzitter, zijnde de bestuursstaken die hij besteedt aan de algemene 

leiding, coördinatie en organisationele administratie en die mede worden behandeld in hoofdstuk IV (overlegstruc-

turen), maken, wat hem betreft, zijn kernactiviteit uit (ofschoon hij nog verder in de beide afdelingen in de eerste ka-

mer en in het arbeidshof Brussel zetelde ter behandeling van rechtsgeschillen). In 2014 betekent dit omgerekend 1/11 

of 9,09% van de globale nuttige arbeidstijd van alle beroepsmagistraten samen. 

 

Ook de kamervoorzitters en de raadsheren zijn niet continu met dossiers bezig en worden met niet-rechtsprekende 

taken belast (cf. infra hoofdstuk IV: door de eerste voorzitter, zoals deelname aan en voorbereiden van directie-

                                                                        
11 De gegevens dienen in voltijdse eenheden (V.T.E.) te worden vermeld. Zie voorbeeld hieronder 

12  Vermeld alle afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.). 

13  Vermeld de afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.) die een reële weerslag op de 

werking van het rechtscollege hebben. 

14  Te berekenen in volledige en halve werkdagen. Vermeld enkel de opleidingen die een invloed hebben op het functioneren van het rechtscollege. 

15  in% ingenomen tijd 
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comités, werkvergaderingen en concertaties met andere arbeidshoven; krachtens de wet, zoals voor algemene verga-

deringen, de periodieke evaluaties van de beroepsmagistraten, het coachen van studenten-stagiairs, e.d.). Het Vast 

Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (het VBSW, dat het project werklastmeting in Justitie moet finaliseren) 

raamt de duur besteed aan niet-dossiergebonden prestaties op 20% van de beschikbare tijd. 

 

4. De beroepsmagistraten van het arbeidshof Gent worden bovendien tevens geregeld belast met taken als lesgever 

(opleidingen) of met de uitvoering van bijkomende opdrachten in het kader van commissies of werkgroepen (waar-

voor aanduiding en benoeming gebeurde met toepassing van artikel 292 e.v. Ger.W.), zoals in: 

- de Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde (Wet 20 juli 2006); 

- de Adviesraad van de Magistratuur (Wet 8 maart 1999) (1 werkend lid en 1 plaatsvervangend lid); 

- de niet-permanente Nederlandstalige tuchtrechtbank (art. 409 Ger.W.)(2 assessoren); 

- in de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eind-

vermelding bij de evaluatie (art. 287quater Ger.W.); 

- de gebouwencommissies te Gent en te Brugge; 

- de Commissie voor de controle van de representativiteit van de vakorganisaties in de overheidssector 

(Wet 10 december 1974); 

- de Commissie voor de controle van de vakbondspremies (KB 30 september 1980); 

- de Nederlandstalige Kamer van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en contro-

le van het RIZIV (art. 144 ZIV-Wet 14 juli 1994) (met 67 beslissingen getroffen door magistraten van de 

zetel van het arbeidshof Gent in individuele betwistingen tussen zorgverleners en de Dienst: cf. infra); 

- de Nederlandstalige kamer van de Commissie van Beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

 

Zelfs al kwamen al die commissies, raden, werkgroepen en verenigingen niet noodzakelijk in 2014 bijeen, toch kan 

worden gesteld dat de effectieve prestaties, inclusief gebeurlijke voorbereiding, waarmee dit meestal gepaard ging, 

zich voor de magistraten van ons arbeidshof vertalen in minimaal een 330-tal fulltime dagprestaties, wat het percen-

tage van die onbeschikbaarheid als rechtsprekend magistraat nog verhoogt. 

 

De in 2014 in de rechtsleer gepubliceerde verschillende pennenvruchten van magistraten van de zetel van het ar-

beidshof Gent zijn: 

 

Kamervoorzitter Jan HERMAN: 

� “Adieu d’Allarde… maar niet van de vrijheid van ondernemen. Het exclusiviteitsbeding in de arbeidsovereen-

komst”, noot onder Arbh. Brussel 17 december 2013, RABG 2014, 902-906. 

 

Raadsheer Marijke DEMEDTS: 

� “Wachtdienst zonder verplichte aanwezigheid versus arbeidsduur naar Belgisch recht. Een uitgemaakte zaak?”, 

noot onder Cass. 10 maart 2014, RABG 2014, 864-868. 

 

Raadsheer Vincent DOOMS: 

� "Over de overgang van onderneming en de gevolgen voor de beschermingsvergoeding", noot onder Arbh. Brussel 

15 januari 2013, RABG 2014, 153-156. 

� "Tot hoever reikt de wettelijke ontslagbescherming in de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden", noot 

onder Arbh. Brussel 7 juli 2013, RABG 2014, 168-171. 

� "Over voldoende kennis van de feiten bij een directiecomité", noot onder Arbh. Brussel 14 mei 2013, RABG 2014, 

881-884. 

 

Raadsheer Bruno LIETAERT: 

� “Het Rechtvaardige Rijbewijsarrest, of haar op het hoofd van de rechter”, Juristenkrant 2014, 24 april 2013, afl. 

298, 13. 

� “Taak van de feitenrechter bij discriminaties in de wet of door lacunes van de wet”, T.S.R. 2014, afl. 2, 143-192, te-

vens gepubliceerd in “Actuele problemen van het arbeidsrecht; 9. werknemerschap: een precair statuut in wor-

ding?”, Marc Rigaux (ed.), Amanda Latinne (ed.), 2014, Intersentia 2014. 
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5. In 2014 deden zich in de personeelsformatie van de beroepsmagistraten van de zetel volgende wijzigingen voor: 

� Caroline GOETHALS, bij KB 22 april 2013 (BS 30 april 2013) benoemd tot toegevoegde rechter voor het rechtsge-

bied van het arbeidshof Gent, werd bij KB van 25 maart 2014, dat in werking is getreden op 1 april 2014, zonder 

toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging, benoemd tot 

rechter in de arbeidsrechtbank Gent. 

� bij beschikking van 6 juni 2014 van de eerste voorzitter, is de aanwijzing van mevr. Lieve MOORS, raadsheer in 

het arbeidshof Gent, tot het adjunct-mandaat van kamervoorzitter in dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie 

jaar met ingang van 18 oktober 2014. 

 

6. In het wettelijk kader van de raadsheren in sociale zaken van het hof deden zich volgende wijzigingen voor: 

� Christian DE RYCK, benoemd als raadsheer in sociale zaken, werkgever, werd bij KB 15/12/2013 (BS 

24/12/2013) eervol ontslag uit zijn ambt verleend wegens het bereiken van de leeftijdsgrens op 1 juli 2014 en 

werd hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. 

� Josiane DUTHIEUW, benoemd als raadsheer in sociale zaken, werknemer-bediende, werd bij KB 15/12/2013 

(BS 24/12/2013) eervol ontslag uit haar ambt verleend wegens het bereiken van de leeftijdsgrens op 13 sep-

tember 2014 en werd haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. 

� Alexander DE BOCK, raadsheer in sociale zaken, werknemer-arbeider, werd bij KB 26/2/2014 (BS 19/03/2014) 

eervol ontslag uit zijn ambt verleend op eigen verzoek en werd hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te 

voeren. 

� Luc DE VOS werd door de eerste voorzitter bij beschikking van 03/06/2014 (BS 11/07/2014) aangewezen om 

het ambt van plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken (werknemer-bediende) verder uit te oefenen tot de 

leeftijd van 72 jaar, namelijk tot 19 september 2015. 

� Wegens het niet hernieuwen van het mandaat op 1 november 2014 dienden wij afscheid te nemen van 7 

raadsheren in sociale zaken: 

- Jan DE MEYER, als werkgever 

- Marcel FOSSELLE, als werkgever 

- Hendrik LOOTENS, als werknemer-arbeider 

- Leopold PLESTERS, als werknemer-bediende 

- Dirk SCHAILLEE, als werknemer-bediende 

- Reddy VAN DER BORGHT, als werkgever 

- Chris VAN HOLM, als werkgever. 

Op de heren Fosselle, Schaillée en Van der Borght na (die de vereiste 10 jaar dienstanciënniteit in de arbeidsge-

rechten niet hebben), zullen zij allen worden voorgedragen om de titel van hum ambt eershalve te mogen voe-

ren. 

� Anderzijds werden 57 mandaten van raadsheren in sociale zaken, werkgevers en werknemers, met ingang van 

1 november 2014 hernieuwd. 

Bovendien kwamen 10 nieuwe raadsheren in sociale zaken onze rangen versterken. Zij werden allen geïnstal-

leerd en legden de eed af op 17 november 2014. Het betreft de dames en heren: 

- Marnix AERSSENS, benoemd als werknemer-bediende (KB 09/07/2014) 

- Eric BUYLAERT, benoemd als werknemer-bediende (KB 21/07/2014) 

- Edwin DE BORGGRAEVE, benoemd als werkgever (KB 04/09/2014) 

- Koen DE JAEGER, benoemd als werknemer-arbeider (KB 09/07/2014) 

- Lieven DHAENENS, benoemd als werkgever (KB 09/07/2014) 

- Filip MORTIER, benoemd als werknemer-bediende (KB 09/07/2014) 

- Erik SOMERS, benoemd als werknemer-bediende (KB 09/07/2014) 

- Bert SPITAELS, benoemd als werknemer-bediende (KB 09/07/2014) 

- Ann VERHELST, benoemd als werknemer-arbeider (KB 21/07/2014) 

- Carina VERMEIRE, benoemd als werknemer-arbeider (KB 21/07/2014). 

 

7. In de personeelsformatie van de referendarissen, de griffiers en van het administratief personeel deden zich volgende 

wijzigingen voor: 
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� Nadia LEUS, griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd bij KB 14/02/2014 (BS 05/03/2014) met 

ingang van 1 maart 2014, via mutatie benoemd tot griffier in het arbeidshof Gent. 

� Joke DE JONGE, griffier bij het arbeidshof Gent, werd, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt met in-

gang van 7 mei 2014. 

 

8. In het gerechtelijk jaar 2013 - 2014 ontvielen ons geen (gewezen) collega’s. 

 

OVERZICHT VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN VAN DE SPECIFIEKE FUNCTIES EN LOKALISATIE  

(situatie op 31 december 2014)  

 

GRADEN FORMATIE 
VAST 

BENOEMD 

waarvan 

FTE (*) 

op arbeidsovereen-

komst 

of in opdracht 

VERSCHIL 

t.o.v. formatie 

Hoofdgriffier 1 1 1 0 0 

Griffier-hoofd van dienst 1 1 1 0 0 

Griffiers 9 8 8 1 0 

Assistenten 10 6 4,8 0 - 5,2 

Medewerkers 6 6 5,8 1 + 0,8 

TOTAAL 27 22 20,6 2 - 4,40 

 

SPECIFIEKE FUNCTIES EN LOCALISATIE ERVAN 

(situatie op 31 december 2014) 

 

 Te Gent
 (*)

 Te Brugge 
(*)

 

Griffie 

1 FTE griffier der rollen (=griffier-hvd) 

1 FTE assistent 

8/10 FTE medewerkers onthaal 

2 FTE medewerker 

1 FTE contractuele medewerker 

1 FTE griffier der rollen 

2 FTE assistenten 

2 FTE medewerker 

 

Secretariaat eerste voorzitter 

1 FTE griffier-kabinetssecretaris  

(= tevens systeembeheerder) 

1 FTE medewerker + 8/10 FTE assistent 

--- 

Documentatie en bibliotheek 1 FTE assistent --- 

Griffiers 
1 FTE hoofdgriffier 

4 FTE (uitsluitend) zittingsgriffier 

2 FTE (uitsluitend) zittingsgriffier 

1 FTE (afgevaardigd) zittingsgriffier 
(*)

 FTE = fulltime equivalent 
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HOOFDSTUK II: LOGISTIEKE MIDDELEN 
16

 
 

1. Lokalen 

 

1.1. Zijn de lokalen waarover het rechtscollege beschikt gepast voor de uitoefening van de justitie? Zijn de 

lokalen op een functionele wijze ingeplant voor personeel en publiek? Zijn ze gecentraliseerd in één ge-

bouw/locatie of gedecentraliseerd over verschillende gebouwen/locaties)? Beschrijf de belangrijkste problemen 

die een vlotte werking hinderen (hou daarbij rekening met de mate van centralisatie van de lokalen, de vorm en 

de grootte ervan, de afstanden ertussen, etc…) en geef tevens aan of er al dan niet een afgrenzing bestaat tus-

sen de lokalen bestemd voor het personeel en deze toegankelijk voor het publiek. 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

De afdeling Gent is gevestigd in de Savaanstraat 11/201, AC Kouterpoort, in een deel van de tweede en een deel 

van de derde verdieping.  

 

Griffie, zittingzalen, raadkamers, verhoorlokaal zijn ondergebracht op de tweede verdieping, samen met de kabi-

netten van de hoofdgriffier en van de griffier-hoofd van dienst, de lokalen van de griffiers, de archiefruimtes en 

een lokaal van de schoonmaaksters. Op die verdieping, die bereikbaar is via drie liften of via de trap, bevinden zich 

onder meer ook een kleedkamer en een spreekkamer voor advocaten, een vergaderzaal, een refter met een aan-

palende, eenvoudig ingerichte keuken voor het personeel en de schoonmaaksters. 

 

Het kabinet van de eerste voorzitter en zijn secretariaat, de kabinetten van de magistraten die allen over een eigen 

bureau beschikken, de documentatiedienst en de bibliotheek bevinden zich op de derde verdieping. 

 

De behuizing is ruim. De lokalen zijn functioneel. 

 

Voor het publiek is de vrije toegang tot de tweede verdieping in essentie beperkt tot de griffie, de  

zittingzalen, de raadkamers en de toiletten. De overige ruimten, inclusief die op de derde verdieping, zijn afge-

grensd en slechts bereikbaar door middel van een geïndividualiseerde veiligheidsbadge waarvan magistraten en 

gerechtspersoneel houder zijn (bezoekers en derden die zich in die beveiligde sectoren moeten begeven, doen dit 

hetzij via het onthaal, hetzij via de griffie en onder begeleiding van een griffiemedewerker).  

 

De afdeling Brugge is gevestigd in het gerechtsgebouw, Kazernevest 3, waar ook de meeste andere gerechtelijke 

diensten van het arrondissement Brugge (assisenhof, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank, rechtbank 

van koophandel, vredegerechten, politierechtbank, parket, arbeidsauditoraat, griffies, dienst slachtofferhulp, etc.) 

gevestigd zijn. Het gebouw behoort toe aan de Regie der gebouwen. 

 

Alle diensten van het arbeidshof, met uitzondering van de zittingzalen, die zich op de 1
ste

 verdieping 

bevinden, zijn hier gecentraliseerd op de 2
de

 en 3
de

 verdieping. De zittingzalen zelf worden gedeeld met andere 

rechtbanken. 

 

Alle lokalen die ons hier ter beschikking staan zijn geschikt en functioneel voor de uitoefening van Justitie. De grif-

fie is zeer ruim. Alle magistraten en griffiers, woonachtig in West-Vlaanderen, hebben er een eigen bureau. Alle 

kantoren zijn ruim, open en zeer goed verlicht, zowel qua natuurlijk licht als qua kunstlicht. 

 

                                                                        
16 Als het antwoord op een vraag ongewijzigd blijft ten opzichte van het jaar T-1, vermeldt u “situatie ongewijzigd” 
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1.2. Wordt het publiek bij aankomst in het gebouw aan een balie ontvangen en verder geholpen? Is het onthaalper-

soneel voor die functie geselecteerd en/of opgeleid? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

In de afdeling Gent, wanneer het arbeidshof zitting houdt, is het onthaallokaal op de tweede verdieping bemand 

en worden publiek en rechtszoekende op de tweede verdieping geholpen door een onthaalmedewerker van de 

griffie (op de gelijkvloerse verdieping is er enkel een signalisatietotem ter hoogte van de liften). Buiten de zittings-

uren is het publiek aangewezen op een adequate signalisatie, verwijzend naar de griffie, waar tijdens de openings-

uren de onthaalbalie steeds bemand is. 

 

In de afdeling Brugge is er een centrale onthaalbalie op de gelijkvloerse verdieping in de hal voorbij de inkom. De-

ze is bemand met gekwalificeerd onthaalpersoneel ten dienste van alle rechtsinstanties. In de afdeling Brugge 

kreeg het onthaalpersoneel een opleiding.  

 

1.3. Is de toegang tot de lokalen die niet toegankelijk zijn voor het publiek op een of andere manier beveiligd? Wor-

den verschillende vormen van veiligheidsvoorzieningen gebruikt (fysiek, procedures, personeel)? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

In de afdeling Gent is de toegang, voor wat betreft de niet-publieke gedeelten, enkel mogelijk met een toegangs-

badge. Na 17 uur kan het AC Kouterpoort helemaal niet meer worden betreden door niet-badgehouders. Maar 

rechtzoekenden of advocaten die dan nog in het gebouw zouden toeven, kunnen zich moeiteloos nog naar buiten 

begeven door gebruik te maken van een drukknop. 

Op elke verdieping is er camerabewaking, alsook aan de inkomdeur. In elke zittingzaal is er een alarmhendel die 

door de voorzitter van de kamer manueel kan worden bediend in noodgevallen (de controlepost van de medewer-

kers toezicht en beheer van de FOD Justitie - het veiligheidspersoneel - bevindt zich op de eerste verdieping; hij is 

bemand van 7 tot 22 uur en buiten die uren verbonden met de bewakingspermanentie van het Justitiegebouw aan 

de Opgeëistenlaan). Ook in de griffie en het onthaal is er een alarmknop voorzien. 

 

In de afdeling Brugge is de toegang tot de lokalen, die niet voor het publiek bestemd zijn, in elk geval beveiligd 

(toegangsbadges). Sinds de verhuizing van de dienst “bemiddeling in strafzaken” naar een andere vleugel werd de 

bestaande veiligheidszone (kabinetten van magistraten, griffiers, vergaderruimte, etc.) opnieuw geactiveerd. 

 

1.4. Zijn de lokalen in goede staat? Worden ze goed onderhouden? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

In de afdeling Gent zijn de lokalen in goede staat en worden goed onderhouden (de blaasvorming in de nieuwe 

vloerbekleding van de griffie werd hersteld eind januari 2013; plafonds werden afgewerkt en her en der werden 

plafondtegels vervangen in de loop van 2013). 

 

In de afdeling Brugge zijn alle lokalen die ons hier ter beschikking staan geschikt en functioneel voor de uitoefe-

ning van Justitie. De griffie is zeer ruim. Alle bureaus zijn ruim, open en voldoende verlicht, zowel qua natuurlijk als 

qua kunstlicht. Minpunt is dat ook hier kleine herstellingen wel eens op zich laten wachten en dat kleine ongemak-

ken niet onmiddellijk worden opgelost. 
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1.5. Zijn ze degelijk uitgerust (verlichting, meubilair, telefonie, informaticavoorzieningen) voor het vervullen van de 

dienst waarvoor ze gebruikt worden? 

 

Situatie deels gewijzigd. 

 

Zowel in Gent als in Brugge zijn alle bureaus goed en met hedendaags meubilair uitgerust. Er zijn informaticavoor-

zieningen in alle bureaus, inbegrepen de mogelijkheid tot het gebruik van internet. 

 

Elk magistraat heeft hetzij in Gent, hetzij in Brugge, een eigen bureau, waar hij/zij beschikt over een persoonlijk 

dockingstation met toebehoren, inclusief een afzonderlijke printer. De personeelsleden, inbegrepen de assistenten 

en de medewerkers, beschikken over een individuele, vaste computerconfiguratie, terwijl de (MFP)printers ge-

meenschappelijk zijn. De desktops van de griffiers werden in het kader van het project PC@Work van de FOD Jus-

titie vervangen door laptops met bijkomende hardware (cf. infra) . 

 

1.6. Is er voldoende ruimte om te parkeren voor het personeel? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

In de afdeling Gent is er een ondergrondse bewaakte publieke betalende parking, onder het beheer van het Mobi-

liteitsbedrijf van de stad Gent. Magistraten en personeelsleden die zich van en naar het werk met hun eigen voer-

tuig verplaatsen, hebben een badge die hen toelaat (op werkdagen en tijdens de kantooruren) gratis te parkeren. 

Vooralsnog is er voldoende parking voor de beroepsmagistraten en het personeel.  

Er is eveneens een overdekte afgesloten fietsstalling, die enkel toegankelijk is mits gebruik van een toegangsbad-

ge. 

 

In de afdeling Brugge is voldoende parkeermogelijkheid en fietsstalling aanwezig voor magistraten, voor personeel 

en zelfs voor raadsheren in sociale zaken (dit laatste is niet het geval in de afdeling Gent). 

 

1.7. Is er voldoende ruimte om te parkeren voor de klant (advocaten, publiek, leverancier, etc)? Gaat het om een 

eigen parkeerterrein? Schets kort de voorzieningen op dat vlak. 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

Voor de afdeling Gent: zie 1.6. De “klant” en ook de raadsheren in sociale zaken kunnen tegen betaling gebruik 

maken van de ondergrondse parking, beheerd door het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent. Er is voldoende par-

keerruimte. Ook de betalende parking “Kouter” bevindt zich in de nabijheid. 

 

In de afdeling Brugge is er een voor advocaten en het publiek toegankelijke bovengrondse parking. 

Zeker in de namiddag, wanneer al onze collegiaal samengestelde terechtzittingen plaatsvinden, is parkeren hier 

geen probleem. 

 

1.8. Is de signalisatie in het gebouw (de gebouwen) of de site adequaat? Geef kort de toestand weer daarbij 

rekening houdend met zowel het personeel als de klant en de wettelijke verplichtingen dienaangaande? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

In de afdelingen Gent en Brugge is de signalisatie afdoende. 
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1.9. Zijn de gebouwen en lokalen toegankelijk voor personen met een handicap? Geef kort de toestand weer. 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

Voor de afdeling Gent:  

 

Rolstoelpatiënten kunnen zich vanuit de Savaanstraat slechts een toegang tot het gebouw verschaffen met de hulp 

van derden, aangezien de gelijkvloerse glazen toegangsdeuren manueel moeten worden bediend. De liften zijn 

perfect bruikbaar, hoewel de schuifdeuren vrij snel dichtgaan (vernieuwing van alle liften wordt door de Regie der 

gebouwen in het vooruitzicht gesteld). In de ondergrondse publieke parking zijn er gereserveerde plaatsen voor 

personen met een handicap en zijn er liften (kant Ketelvest). 

 

In de afdeling Brugge vormt de toegankelijkheid geen probleem. 

 

1.10. Wordt in ieder gebouw waar het rechtscollege gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het werk 

nageleefd? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

Beide afdelingen van het arbeidshof ressorteren onder de Interne Dienst Preventie en Bescherming van het 

rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof Gent. Die dienst implementeert de wetgeving over het 

welzijn op het werk, inbegrepen een evacuatieoefening. 

 

Er is een preventieadviseur (dhr. Alex Van Durme), met wie de eerste voorzitter als beheerder van het gebouw 

(deel Justitie) in de afdeling Gent zeer geregeld overleg voert. Herhaalde vergaderingen met de preventieadviseurs 

van de verschillende bezettende diensten van de Federale Overheid zijn doorgegaan met het oog op het uitschrij-

ven van een intern noodplan van het “AC Kouterpoort” dat aan de wettelijke normen beantwoordt. Dit noodplan 

werd op 3 juni 2013 in zijn finale vorm verspreid onder alle gerechtelijke diensten ondergebracht in het gebouw AC 

Kouterpoort (zie Hoofdstuk IX, punt 3). 

 

In de afdeling Brugge is de implementatie van de Welzijnswetgeving de verantwoordelijkheid van de voorzitter 

van de rechtbank van eerste aanleg, gebouwbeheerder. 

 

In het ressort van het hof van beroep en het arbeidshof Gent is er een Basisoverlegcomité (BOC) waarin het over-

leg betreffende de personeelsaangelegenheden plaats grijpt tussen de overheid en de representatieve werkne-

mersorganisaties die het personeel vertegenwoordigen. 

 

2. Informatica 

 

Situatie grotendeels gewijzigd. 

 

- Na de aftrap in december 2013 in Antwerpen, ging ook de roll-out van JustX-VAJA in het arbeidshof Gent van 

start. JustX-VAJA staat voor “vonnissen arresten jugements arrêts” en heeft als doel om een nationale kruispunt-

databank te bouwen, waar alle gegevens van Belgische vonnissen en arresten kunnen opgeslagen, gekoppeld en 

geraadpleegd worden. 

  

Op twee infosessies (te Gent op 12 maart 2014 en te Brugge daags nadien) voor griffiers, leden van griffie en magi-

straten, werd het project voorgesteld en werd aansluitend het gebruik toegelicht. Nadien gingen de gebruikers 

onmiddellijk aan de slag met de nieuwe functionaliteiten. Zij kregen ondersteuning op het terrein. 

Met de eerste fase van JustX-VAJA is de unieke identificatie van elke arrestbladzijde aan de hand van een barcode 

een feit. De arresten zijn voortaan beschikbaar in papieren, Word, PDF en gescand formaat. Nu al is er de moge-

lijkheid om kopies en uitgiften van vonnissen en arresten uit te printen ‘met alles erop en eraan’, d.w.z. het zegel, 
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de artikelen m.b.t. een eventuele vrijstelling van griffierechten, datum en naam van de griffier. De griffierechten 

worden automatisch berekend en bovendien ook gelinkt met de boekhouding. Ook worden deze kopies gekoppeld 

aan de te verzenden brieven en kennisgevingen, voorgeschreven door het Gerechtelijk Wetboek.  

 

VAJA opent voor de toekomst ongetwijfeld ook mogelijkheden voor wat betreft de elektronische registratie van de 

vonnissen en arresten. Op termijn zal het ook mogelijk worden om gebruik te maken van elektronische kennisge-

vingen in die gevallen waar de wet die zal toelaten. Op korte termijn beloofde men tot slot ook werk te maken van 

een efficiënte search engine, wat vlotte opzoekingen zou moeten toelaten en het raadplegen van bestaande recht-

spraak aanzienlijk zou moeten vergemakkelijken. 

 

- In het kader van het project PC@Work van de FOD Justitie, dat in een grootschalige informatiseringsoperatie 

voorzag waarbij 17.500 oude computers tegen het einde van 2014 dienden te worden vervangen, fungeerde het 

arbeidshof Gent als pilootsite voor de arbeidshoven in Vlaanderen. 

 

Dit project voorziet iedereen van het besturingssysteem Windows 7, waarbij de versie centraal wordt beheerd en 

up to date gehouden (updates allerhande worden vanuit FOD Justitie centraal gestuurd naar alle geconnecteerde 

toestellen). Verder werd het profiel van de gebruikers en hun instellingen, alsook de printers op het netwerk ge-

plaatst, zodat op de individuele PC geen gegevens meer staan. Dit maakt het eenvoudig om een PC zo nodig te 

vervangen, met weinig risico op dataverlies i.g.v. van diefstal of crash van de harde schijf. 

 

De laptops van de magistraten en de desktops van de personeelsleden werden aangepast en geüpgraded naar 

WINDOWS 7 (swapping van de harde schijf). De desktops van de griffiers werden vervangen door laptops met bij-

komende hardware (groot Philipsscherm 22 inch, klavier, muis en dockingstation). Voor de beide afdelingen, Gent 

en Brugge, verliep dit, na een voorbereidende vergadering op 11 april 2014, vlekkeloos op 4, 5 en 6 juni 2014. 

 

De magistraten én de griffiers hebben aldus een mobiele werkomgeving tot hun beschikking, waardoor ze niet 

meer gebonden zijn aan de eigen werkomgeving. Immers, die apparatuur laat thans toe om van op afstand (bv. 

thuis), mits een VPN-connectie (virtueel particulier netwerk), in te loggen (gebruik makend van de e-ID en de pin-

code) op het beveiligd netwerk van de rechtsinstantie, de persoonlijke directories op de servers te connecteren en 

de CTAH-applicatie van de arbeidshoven te gebruiken. 

 

Daarnaast kan nog steeds, met het persoonlijk profiel van de gebruiker overal (ongeacht het hof, het parket-

generaal of het auditoraat-generaal), op een willekeurige PC worden ingelogd. 

 

- Er zijn 3 MFP’s (multifunctionele (kleuren)printers-scanners) in gebruik (2 voor de afdeling Gent en 1 voor de afde-

ling Brugge). Bovenop het kopiëren kan men op die toestellen printen zoals op een gewone printer, desgewenst 

recto-verso en/of geniet, en kan men documenten inscannen in PDF-format en naar een e-mailadres zenden. Die 

laatste mogelijkheid wordt als zeer positief ervaren, vooral omdat ingescande documenten met OCR (optical cha-

racter recognition) kunnen worden omgezet naar bewerkbare teksten. 

 

2.1. Heeft het rechtscollege intranet 
17

 en is elkeen (magistraten en griffiepersoneel) daarop aangesloten? Geef toe-

lichting. 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord grotendeels hetzelfde als in 2013. 

 

Krachtens een omzendbrief van de FOD Justitie hebben alle personeelsleden (magistraten, griffiers en administra-

tief personeel) van op de werkplek toegang tot het intranet van de FOD Justitie. De magistraten en de griffiers 

hebben eveneens toegang van op afstand dankzij hun VPN-connectie. 

 

                                                                        
17 Intern informaticanetwerk dat informatie verstrekt, uitsluitend toegankelijk voor leden van de organisatie. 
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2.2. Welke informatie wordt via het intranet aan het personeel aangeboden? Op welke wijze en door wie wordt dit 

aanbod beheerd? 

 

Situatie ongewijzigd – antwoord grotendeels hetzelfde als in 2013. 

 

Het voormalig Iudexnet is niet langer meer actief. Halfweg december 2014 werd door de stuurgroep “Iudexnet” 

van het College van Hoven en Rechtbanken (CCT-CHR) een presentatie en demonstratie gegeven van het “new and 

improved” Iudexnet 2.0, ontwikkeld met het Microsoftproduct Share Point. 

 

De opzet blijft een beveiligd communicatieplatform te voorzien voor de zetel (magistraten, griffie en medewer-

kers), waarbij elk rechtscollege zelf haar data invoert en autonoom bepaalt welke informatie zij deelt en met wie 

binnen de gerechtelijke orde (incl. Hof van Cassatie). Ook wordt in communicatie voorzien met het Omptranet (het 

internetportaal van het Openbaar Ministerie) zodat, op grond van onderlinge afspraken tussen de onderscheiden 

stuurgroepen Iudexnet en Omptranet, ook informatie die de een verwerkt, kan worden gedeeld met de andere, 

bv. de database voor tolken, kwalificatiehandboeken, ….  

 

Aan te stellen Local Content Managers (LCM’s) per gerechtelijke instantie zullen verantwoordelijk zijn voor het be-

heren van de toegang en het inbrengen van de informatie specifiek voor hun entiteit. Begin 2015 zal voor hen in 

opleidingen worden voorzien. 

 

Thans heeft het personeel toegang tot alle nuttige informatiebronnen en kan het alle informatie consulteren die 

ter beschikking gesteld wordt door de FOD Justitie: omzendbrieven, Belgisch Staatsblad, Juridat, modellen, formu-

lieren, Fedenet en portaal Belgium.be. Het beheer van dit aanbod berust bij de FOD Justitie. 

Sinds 2008 hebben alle personeelsleden beperkte toegang tot het Omptranet van het openbaar ministerie. 

 

Overige informatie, eigen aan het arbeidshof Gent (o.m. adreslijsten, dienstregelingen, bijzonder reglement, fixa-

tiekalender, dienstmededelingen, …), wordt in een map, toegankelijk voor magistraten, griffiers en personeel, op 

de bestandserver geplaatst. 

 

2.3. Is de uitwisseling van bepaalde informatie tussen personen aan de hand van e-mail gemeengoed voor alle per-

soneelsleden? Schets bondig de toestand op dat vlak en geef daarbij aan voor welke informatieverstrekking het 

gebruikt wordt? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

Het gebruik van e-mail is volledig ingeburgerd. Het wordt gebruikt voor uiteenlopende vormen van gedemateriali-

seerde informatieverstrekking (o.a. oproepingen voor vergaderingen, processen-verbaal van bijeenkomsten, in-

formatie nopens opleidingen) en voor de digitale overdracht en uitwisseling van allerhande gegevens tussen de ge-

rechtelijke diensten, tussen beide afdelingen en tussen magistraten, griffiers en gerechtspersoneel. 

 

Overigens zijn heel wat magistraten aangesloten bij een e-groep van alle magistraten en/of van magistraten van de 

arbeidsgerechten. Hierin worden allerlei professionele interessepunten onderzocht en besproken. 

 

2.4. Is internet voor ieder personeelslid beschikbaar? Beschrijf kort de toestand en geef daarbij aan voor welke in-

formatievoorziening internet gebruikt wordt. 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

Eind 2012 werd, zoals overeengekomen tussen de stafdienst ICT van de FOD Justitie en de vertegenwoordiging van 

de Rechterlijke Orde via de Thematische Projectgroep Informatieveiligheid en gevalideerd door het CSO (het stra-

tegisch overleg ICT-RO) aan alle leden binnen de Rechterlijke Orde een internetprofiel toegekend op basis van de 

functie of het ambt dat de betrokken persoon uitoefent. 
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Het internet wordt nog steeds hoofdzakelijk gebruikt voor het raadplegen van juridische databanken inzake wet-

geving, rechtsleer en rechtspraak, voor werkgerelateerd opzoekingswerk en (door de griffiers) voor de consultatie 

van het Rijksregister, de Kruispuntbank van ondernemingen, ... 

 

2.5. Heeft het rechtscollege een website? Zo ja, vermeld het adres. 

 

Situatie ongewijzigd – antwoord grotendeels hetzelfde als in 2013. 

 

De website van het arbeidshof Gent, die het hof niet in eigen beheer heeft, is in opbouw. Eind 2010 werd een 

nieuw initiatief opgestart om een homogene, vernieuwde federale website voor de hoven en rechtbanken uit te 

werken. Na overleg op het niveau van een ressortvergadering met de voorzitters van de arbeidsrechtbanken van 

het rechtsgebied van het arbeidshof werd de heer Luc Hoedaert, voorzitter van de arbeidsrechtbank te 

Oudenaarde, bereid gevonden de arbeidsgerechten in die stuurgroep van de “zetel” te vertegenwoordigen. 

 

De stuurgroep “website van de zetel”, intussen geëvolueerd naar een werkgroep “TPG Website - Grafisch Charter”, 

was in 2013 nog actief doende met het als volgt gestalte geven aan een coherente en informatiegerichte website: 

� het in overleg met alle geledingen van de zetel schrijven, corrigeren en vertalen in de drie landstalen van al-

gemene informatieve teksten waarin een aantal basisgegevens terug te vinden zijn, gevolgd door de webruim-

te voor elke individueel rechtscollege waarin de gegevens eigen aan die instantie worden opgenomen;  

� het voorzien van een informatief gedeelte: persrechters zullen hun actuele informatie hierop kunnen ver-

spreiden;  

� het inbedden van een geactualiseerde versie van de databank “Juridat”, waar geïnteresseerden landelijke 

rechtspraak kunnen opzoeken. 

 

Tot op heden werd dit nog steeds niet gefinaliseerd. De werkgroep maakt zich sterk dat een “algemene website 

voor de hoven en rechtbanken” in 2015 zou actief kunnen zijn.   

 

3. Documentatiedienst  

 

3.1. Is er een documentatiedienst (= dienst die documenten verzamelt en verspreidt, en op verzoek actief documen-

ten opspoort)? Is er een bibliotheek? Preciseer duidelijk over wat voor dienst het gaat. 

 

Magistraten en griffiers beschikken in beide afdelingen over een bibliotheek en een documentatiedienst. In de af-

deling Brugge wordt de werking ervan evenwel verzekerd door een personeelslid (assistente) van het arbeidsaudi-

toraat. 

 

3.2. Is het één enkele documentatiedienst en/of bibliotheek voor het rechtscollege? Of gaat het om een documenta-

tiedienst en/of bibliotheek die gedeeld wordt met andere organisatiedelen van de rechterlijke organisatie om-

dat deze bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw zijn ondergebracht? Of bestaat er binnen het rechtscollege een opde-

ling in verschillende documentatiediensten en/of bibliotheken waar te nemen? Of gaat het om een combinatie 

hiervan? Beschrijf kort en bondig de situatie. 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord grotendeels hetzelfde als in 2013. 

 

De afdeling Gent heeft een eigen bibliotheek en documentatiedienst, ter beschikking van het gehele rechtscollege 

(zetel en openbaar ministerie), maar ook van de collega’s van de arbeidsrechtbank van het ressort, van het hof van 

beroep en van rechtsinstanties buiten het rechtsgebied. Advocaten hebben er geen vrije toegang toe, aangezien 

de dienst zich in een beveiligde zone bevindt. 
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In de afdeling Brugge participeert ook de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Brugge, in de bibliotheek, die ter be-

schikking staat van zetel en van openbaar ministerie van zowel het arbeidshof als de arbeidsrechtbank. De andere 

rechtscolleges die er huizen kunnen er ook een beroep op doen. Zij is tevens toegankelijk voor advocaten. 

 

Daarnaast wordt aan elke magistraat - hetzij via het budget “kleine onkosten” van de eerste voorzitter, hetzij via 

de Centrale Commissie voor Documentatie - een beperkte persoonlijke documentatie ter beschikking gesteld, die 

jaarlijks wordt hernieuwd (Codex Arbeidsrecht Die Keure; Codex Sociale Zekerheid Die Keure; Gerechtelijk Wet-

boek Die Keure). 

 

Enkele magistraten hebben daarnaast hetzij de volledige, losbladige uitgave van de socialezekerheidswetgeving 

van uitgeverij STORY Scientia (ed. R. Dillemans), hetzij de specifieke wetgeving inzake de sociale zekerheid voor de 

zelfstandigen (wetteksten en commentaar, gecoördineerd door het RSVZ). 

 

Per griffie-dienst beschikt men over een uitgave van Die Keure van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

3.3. Wie beheert de documentatiedienst en/of bibliotheek? Leg kort uit. 

 

Te Gent werd de bibliotheek- en documentatiedienst tot juni 2014 geleid door een griffier. Sedertdien staat een 

assistent in voor deze dienst. 

In Brugge berust de leiding van de bibliotheek/documentatiedienst, ondergebracht in een lokaal dat behoort tot 

de vleugel van het arbeidshof, bij een aan een 4/5
den

 tewerkgestelde assistent van het auditoraat bij de arbeids-

rechtbank Gent, afdeling Brugge. 

 

3.4. Hoe wordt de collectie van de bibliotheek aangelegd en bijgehouden/bijgewerkt? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord grotendeels hetzelfde als in 2013. 

 

Wat de afzonderlijke boekwerken betreft, beschikt de bibliotheek in de afdeling Gent thans over ongeveer 1241 

boekwerken, gerangschikt per materie, overeenkomstig een klasseringsysteem dat in de openbare bibliotheken 

geldt. 

 

De afzonderlijke boekwerken worden aangekocht op het budget “kleine onkosten”, van hetzij de eerste voorzit-

ter, hetzij het auditoraat-generaal. 

 

De eerste voorzitter en de eerste advocaat-generaal beslissen tweemaal per jaar, in gezamenlijk overleg en bin-

nen de ter beschikking gestelde budgettaire perken tot aankoop in samenspraak met de verantwoordelijke van 

de bibliotheek, dit op basis van de door de beroepsmagistraten geformuleerde suggesties en desiderata, enerzijds, 

en op grond van de door de uitgevers toegestuurde folders, anderzijds. 

Met het oog op de vlotte consultatie van die beschikbare boekwerken wordt een tweevoudig fichesysteem (auteur 

en trefwoord) bijgehouden. 

 

De gebruikers van de bibliotheek worden nauwgezet in kennis gesteld van nieuw aangekochte boekwerken via in-

fo-nota’s, verspreid via e-mail. 

 

In de afdeling Brugge berust het aankoopbeleid bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, in samenspraak met de 

arbeidsauditeur, thans de afdelingsauditeur. 

 

Ook hier worden de gebruikers van de nieuw aangekochte boekwerken in kennis gesteld door regelmatige info-

nota’s. 

Alle in de bibliotheken aanwezige boeken, tijdschriftartikelen en samengestelde wetten zijn ook online opspoor-

baar via de opzoekingsmodule “bibliotheken” van www.juridat.be. 
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Voor de abonnementen (boeken, tijdschriften , CD-roms en al dan niet online) berust de uiteindelijke beslissing tot 

aankoop daarentegen bij de Centrale Commissie voor de Documentatie. 

 

Aldus beschikt elke bibliotheek - binnen een vooropgesteld budget - over verzamelingen van de basiswetgevingen 

en over losbladige commentaren, zowel algemeen als in de specifieke sector van het sociaal recht (o.a. Larcier, 

Story Scientia, Van Den Avyle). Die verzamelingen worden dagelijks bijgewerkt of aangevuld. 

 

Verder zijn een 35-tal verschillende rechtskundige tijdschriften consulteerbaar in papieren versie.  

 

Alle magistraten ontvangen van de documentatiedienst voortdurend via e-mail de inhoudsopgave van elk tijd-

schrift. Hierdoor zijn zij onmiddellijk geïnformeerd over interessante artikelen en relevante rechtspraak. 

 

Wij beschikken over licenties/abonnementen die onbeperkt toegang geven tot de volgende juridische gegevens-

banken: Strada.be en Jurisquare.be (voor alle magistraten) en Jura.be (Kluwer) (3 licenties). 

 

Reeds in vorige jaarverslagen werd vermeld dat de documentatiedienst van het arbeidshof Gent sedert zijn oprich-

ting (1970) de cao’s van alle paritaire comités verzamelt en bijhoudt. De opsporing van al deze cao’s wordt ver-

gemakkelijkt door een database. Idem te Brugge. 

 

Ten slotte wordt door de documentatiedienst van het arbeidshof, afdeling Gent, via het systeem "Jure-Intro" een 

schat van rechtspraak (zowel algemeen als specifiek wat betreft het sociaal recht) ingevoerd en ter beschikking ge-

steld, en is door iedereen te raadplegen via de opzoekingsmodule "rechtspraak" van www.juridat.be. 

 

3.5. Oefent een personeelslid of team de functie van documentalist uit? Welke kwalificatie (graad, diploma, 

opleiding) heeft dat personeelslid of hebben die personeelsleden? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord grotendeels hetzelfde als in 2013. 

 

In de afdeling Gent, noch in de afdeling Brugge beschikt men over een personeelslid met de functie van documen-

talist. 

 

Vacatures specifiek voor documentatiedienst medewerkers raken niet ingevuld. Maar de assistente die de leiding 

heeft van de bibliotheek en documentatiedienst in Gent, volgt een opleiding “rechtspraktijk”. 

 

3.6. Wordt de wetgeving er continu bijgehouden? Zijn de wetgevingdossiers volledig (bijvoorbeeld met de voorbe-

reidende werken)? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

Meer gericht krijgt de documentatiedienst een afdruk van de onderdelen die betrekking hebben op het verschij-

nen, het aanvullen of de wijziging van wetten en Koninklijke besluiten die op een of andere wijze voor ons van be-

lang zijn. 

 

Een kopie van de meest relevante courante wetteksten komt, zowel in de afdeling Gent als in de afdeling Brugge, 

in een daartoe bestemde map terecht. Deze map ligt ter inzage van magistraten en personeel, in Gent in de biblio-

theek en in Brugge in de griffie. 

 

Bij het verschijnen van een nieuwe wet met betrekking tot een of andere materie van ons bevoegdheidsgebied (in-

clusief alle programmawetten), wordt de wet volledig samengesteld (alle voorbereidende stukken van de kamer 

en senaat, bespreking, wettekst zelf). Die mappen worden in de bibliotheek te Gent gerangschikt volgens onder-

werp en zijn ook op te sporen via de opzoekingsmodule “bibliotheken” van www.juridat.be. 
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4. Budget 

 

4.1. Hoe groot is het budget “kleine onkosten” dat aan het rechtscollege werd toegekend (artikel 381 en 382 

Ger.W.)? 

Het krediet “kleine onkosten” van de eerste voorzitter, tot 2011 begroot op € 4.550 en vanaf 2012 begroot op  

€ 4.500 werd in 2014 door de FOD Justitie verder gereduceerd en begroot op € 3.822. (€ -378) . 

Het budget “griffiekosten en materieel” van de hoofdgriffier bedroeg in 2014 € 2.835,00, hetgeen € 33,75 minder 

was dan het jaar voordien. 

 

4.2. Voor welke uitgaven wordt dat budget aangewend? 

 

Het krediet “kleine uitgaven” dient, overeenkomstig artikel 382 al. 1 Ger.W., “om de kleine onkosten van (onze) 

diensten te bestrijden”. Het krediet “kleine onkosten” van de eerste voorzitter behelst (artikel 382 al. 2 Ger.W.): 

� documentatieaankopen (enkel nieuwe boeken - zie infra) 

� inbindingen (uitgezonderd arresten, tenminste als de inbinding ervan € 25 niet overschrijdt) 

� drukwerken 

� kantoorbenodigdheden, in zoverre het geen "informatica-aankopen" en “duurzame goederen” betreft (die af-

zonderlijk aan /bij de FOD Justitie aangevraagd of besteld moeten worden)  

� aankoop van voor de dienst noodzakelijke kleine voorwerpen voor dagelijks gebruik. 

 

Het budget “griffiekosten en materieel” van de hoofdgriffier dient, overeenkomstig artikel 381 Ger.W., om te 

voorzien in de kantoorbehoeften en ter dekking van de kosten, nodig voor de werking van de griffie. Het behelst in 

hoofdzaak kantoorbenodigdheden (ook hier in zoverre het geen "informatica-aankopen" en “duurzame goederen” 

betreft) en aankoop van voor de dienst noodzakelijke kleine voorwerpen voor dagelijks gebruik. 

 

4.3. Hoe werkt dat budget? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013 

 

Het budget “kleine onkosten” van de eerste voorzitter wordt als dusdanig niet gestort op een rekening. Het blijft in 

wezen geboekt bij de FOD Justitie. De facturen met betrekking tot uitgaven die vallen onder de hiervoor gegeven 

opsomming van “kleine onkosten”, dienen door de korpschef voor akkoord getekend te worden met vermelding 

van de leveringsdatum. 

 

Sinds september 2009 worden de facturen rechtstreeks geboekt in het boekhoudprogramma "CGAB" van de FOD 

Justitie. Wel moeten de facturen nog steeds aan de hand van een borderel toegestuurd worden aan de dienst in-

frastructuur en ondersteuningsdiensten - cel budget - van de FOD Justitie. Nu kan wel online opgevolgd worden of 

de facturen al dan niet aan de toeleveranciers werden betaald of in betaling werden gegeven. 

 

Het budget “griffiekosten en materieel” van de hoofdgriffier wordt daarentegen in de loop van het eerste kwartaal 

van het lopende kalenderjaar gestort op de rekening courant van de griffie, waarmee de hoofdgriffier de toeleve-

ranciers rechtstreeks betaalt. 

 

4.4. Is dat budget toereikend? Leg uit. 

 

Die vraag behoeft een genuanceerd antwoord. 

 

Puur cijfermatig is het budget toereikend, in zoverre ook in de toekomst de abonnementen op juridische werken 

uit het budget der "kleine onkosten" worden gelicht. De besteding van dit budget gebeurde in 2014 als volgt: 

� documentatie-aankopen (boeken):  € 1.338,65 

� inbindingen:  € 639,92 

� drukwerken:  € 150,04 
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� kantoorbenodigdheden/diversen:  € 731,70 

 

Op het toegestane budget “kleine onkosten” van € 3.822 werd aldus in totaal € 2.860,31 besteed. 

 

Het budget “griffiekosten en materieel” is toereikend. Van het gestorte budget werd € 2.813,34 gespendeerd, in 

hoofdzaak aan kantoorbenodigdheden, o.m. schrijfgerei, nietjes, stempels, kalenders, kleefetiketten, mappen, etc.. 

 

4.5. Hoe groot is het budget "representatiekosten" dat aan het rechtscollege werd toegekend? 

 

Waar de FOD Justitie in de loop van 2013 het toegekende budget “representatiekosten” al unilateraal verminderde 

van € 1.900 naar € 1.700, werd ook in 2014 verder gesnoeid omwille van de door de begrotingsautoriteit opgeleg-

de feitelijke blokkering van 16% op de werkingskredieten voor het kalenderjaar 2014.  

 

Voor 2014 werd derhalve een budget voor representatiekosten toegekend van € 1.470, of € 280 minder. 
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4.6. Welke uitgaven worden door dat budget gedekt? 

 

De bestedingen in 2014 waren uiteenlopend: 

� kosten organisatie en gezamenlijke recepties samen met het auditoraat-generaal bij het arbeidshof op de 

openingszitting en op de academische zitting (Nieuwjaar) 

� aankoop medailles/rozetten in de Nationale Orden (beroepsmagistraten en raadsheren in sociale zaken) 

� aankoop geschenk voor de installatie van korpschefs van andere gerechtelijke instanties 

� aankoop geschenk voor een afscheidnemend attaché van het DGRO en afscheidnemende korpschefs van an-

dere gerechtelijke instanties 

� aankoop geschenk voor de gastsprekers van de academische zitting en van de algemene vergadering 

� aankoop geschenk voor sprekers die in het arbeidshof een uiteenzetting/opleiding kwamen geven 

� aankoop decoratiemateriaal voor evenementen en geschenkverpakkingen 

� kosten koffie, toebehoren en versnaperingen tijdens vergaderingen 

� bloemenkrans jaarlijkse herdenkingsplechtigheid Canadees Kerkhof in Maldegem (Adegem). 
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HOOFDSTUK III: ORGANISATIE 
 

1. Organogram 18  

 

Werkproces 

 Eerste voorzitter 

  3 kamervoorzitters 

  7 raadsheren (1) 

 

 

 

Hoofdgriffier 

 

 1 griffier-hoofd van dienst 

 personeelszaken 

 

8 griffiers + 1 afgevaardigd 

notaris- en servicefunctie 

 

 

 

griffie 

notaris- en servicefunctie 

 

documentatiedienst 

servicefunctie 

 

Hierin is de eerste voorzitter met de magistraten verantwoordelijk voor de verticale flows (beleid, directiecomité, ver-

gadering magistraten, uitspraken, etc.), terwijl, overeenkomstig het bepaalde in artikel 164 Ger.W. (zoals gewijzigd 

m.i.v. 1 december 2008), de hoofdgriffier, die de leiding heeft van de griffie, de verantwoordelijkheid heeft voor de 

horizontale flows (werking van de griffie- en servicediensten). De stippellijn staat voor “(+) deelname” van één of 

meerdere leden aan één of meerdere overlegplatforms. 

 

Het bestaand directiecomité van het arbeidshof Gent werd, ingevolge en overeenkomstig de wetswijziging op het ver-

zelfstandigd beheer (art. 19 Wet 18 februari 2014), geformaliseerd (zie infra: hoofdstuk IX: Beschrijving, punt 4 Orga-

nisatie), en komt sindsdien maandelijks samen.   

 

Daarenboven wordt doorheen de geregeld samengeroepen werkvergaderingen, waaraan de elf beroepsmagistraten 

alsmede de hoofdgriffier deelnemen, de collegialiteit structureel georganiseerd en wordt de door de wetgever van 22 

december 1998 beoogde interne democratie geïmplementeerd (zie verder). 

 

Hierdoor ontstaan raakpunten (= communicatiepunten) tussen de magistraten en de verschillende medewerkers, die 

aanleiding geven zowel tot informele contacten als tot meer gestructureerde vergaderingen. 

 

Een bijzondere rol is in dit schema voorbehouden voor het kabinetssecretariaat van de eerste voorzitter. 

                                                                        
18 Schema dat de structuur van het korps weergeeft met de onderscheiden organen en hoe zij zich onderling tot elkaar verhouden, met een korte beschrijving 

van de uitgeoefende functies. 

 

directiecomité 

vergadering magistraten 

Secretariaat eerste voorzitter 

(o.l.v. 1 griffier) - servicefunctie 

vergadering griffiers 
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2. Dienstregeling 19
  

 

Zie het bijzonder reglement voor het arbeidshof (beschikking van de eerste voorzitter van 09/12/2014 – BS 23/12/2014 ). 
 

AFDELING GENT 

Behalve in de negende kamer (10 uur), vingen alle zittingen aan om 14 uur. Zij vonden plaats in het rechtsgebouw, 

Savaanstraat 11/201, Gent. 
 

EERSTE KAMER 

Artikel 579 Ger.W. - arbeidsongevallen en beroepsziekten 

Artikel 64 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
 

Zittingen: 1° en 3° donderdag  

 3° vrijdag 

 

Inleidingen: 1° donderdag 
 

TWEEDE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aan-

vullende pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14°) 

Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers, bijdra-

gen en uitkeringen 

Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9° en 12° Ger.W. - sociale verkiezingen 

en Europese ondernemingsraden 

Artikel 587bis en 587septies Ger.W. - beroepen tegen beslissin-

gen in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de recht-

bank 

Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 1° maandag voor arbeiders 

 2° maandag voor bedienden 

 

Inleidingen: 1° maandag voor arbeiders 

 2° maandag voor bedienden 
 

 

DERDE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aan-

vullende pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14°) 

Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9° en 12° Ger.W. - sociale verkiezingen 

en Europese ondernemingsraden 

Artikel 587bis en 587 septies Ger.W. - beroepen tegen beslissin-

gen in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 

Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 2° woensdag voor arbeiders 

 4° woensdag voor bedienden 

 

Inleidingen: in de tweede kamer  

 m.b.t. art. 578 

 

VIERDE KAMER 

Artikel 578bis Ger.W. - aanvullende pensioenen 

Artikel 581 Ger.W. - sociaal statuut zelfstandigen, bijdragen en 

uitkeringen 

Artikel 583 - Ger.W. (voor de toepassing op zelfstandigen) 

Geschillen genoemd in TITEL XIII - Aard van de arbeidsrelaties - 

van de Programmawet (I) van 27 december 2006 

Artikel 39 van de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepa-

lingen - betwistingen van beslissingen van de Commissie voor 

vrijstelling van bijdragen 

Zittingen: 1° vrijdag 

 

Inleidingen: 1° vrijdag 
 

 

VIJFDE KAMER 

Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers, bijdra-

gen en uitkeringen 

Artikel 582.5°en 7° Ger.W. - loopbaanonderbreking - compensa-

tievergoedingen onthaalouder 

Artikel 582.10° Ger.W. - uitkeringen pleegzorg 

Artikel 582.11° Ger.W. - onderbrekingstoelagen militairen 

Artikel 582.14° Ger.W. - buurtdiensten en -banen (dienstenche-

ques) 

Artikel 583 Ger.W. (uitgezonderd voor toepassing op zelfstandi-

gen) 

Bijkomende bevoegdheden vermeld in het bijzonder reglement 

 

Zittingen: 1° vrijdag  

Inleidingen: in de zesde kamer 

 

 

                                                                        
19

  Lijst voor de regeling van de dienst, zoals bepaald in artikel 316 Ger.W. 
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ZESDE KAMER 

Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers  

Artikel 582.5°en 7° Ger.W. - loopbaanonderbreking - compensa-

tievergoedingen onthaalouder 

Artikel 582.10° Ger.W. - uitkeringen pleegzorg 

Artikel 582.11° Ger.W. - onderbrekingstoelagen militairen 

Artikel 582.14° Ger.W. - buurtdiensten en -banen (dienstenche-

ques) 

Artikel 583 Ger.W. (uitgezonderd voor toepassing op zelfstandi-

gen) 

Bijkomende bevoegdheden vermeld in het bijzonder reglement 

Zittingen: 1°, 2°, 3° en 4° maandag  

Inleidingen: 1° maandag 

 

 

ZEVENDE KAMER 

Artikel 582.1° en 2° Ger.W. - tegemoetkomingen voor en sociale 

reclassering van gehandicapten 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht bedienden, aanvullende pensi-

oenen incluis (uitgezonderd artikel 578.14°) 

Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 2° woensdag  

 (alleen art. 578 en art. 1724) 

 3° woensdag  

 (alleen art. 582.1° en 2°) 

Inleidingen: 3° woensdag  

(alleen voor zaken overeenkomstig art. 

582.1° en 2°) 

 in de tweede kamer  

(m.b.t. art. 578 bedienden en art. 1724 

Ger.W.) 
 

ACHTSTE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aan-

vullende pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14°) 

Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9° en 12° Ger.W. - sociale verkiezingen 

en Europese ondernemingsraden 

Artikel 587bis en 587 septies Ger.W. - beroepen tegen beslissin-

gen in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 

Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 2° vrijdag  

 voor arbeiders en bedienden 

 

Inleidingen: in de tweede kamer  

 (m.b.t. art. 578 en art. 1724 Ger.W.) 

 

NEGENDE KAMER 

Artikel 578, 14° Ger.W. - collectieve schuldenregeling 

 

Zittingen: 1°, 2°, 3° en 4° maandag 

Inleidingen: 1°, 2°, 3° en 4° maandag 

 

* * * 

 

AFDELING BRUGGE 

Behalve in de negende kamer (10 uur), vingen alle zittingen aan om 14 uur. Zij vonden plaats in het rechtsgebouw, Ka-

zernevest 3, Brugge. 
 

EERSTE KAMER 

Artikel 579 Ger.W. - arbeidsongevallen en beroepsziekten 

Artikel 64 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
 

Zittingen: 2° en 4° donderdag 

Inleidingen: 1° donderdag 

 

TWEEDE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aan-

vullende pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14°) 

Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9° en 12° Ger.W. - sociale verkiezingen 

en Europese ondernemingsraden 

Artikel 587bis en 587 septies Ger.W. - beroepen tegen beslissin-

gen in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 

Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 3° maandag voor arbeiders 

 4° maandag voor bedienden 

Inleidingen: in de derde kamer  

(m.b.t. art. 578 en art. 1724 Ger.W.) 
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DERDE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aan-

vullende pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14°) 

Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers, bijdra-

gen en uitkeringen 

Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9° en 12° Ger.W. - sociale verkiezingen 

en Europese ondernemingsraden 

Artikel 587bis en 587septies Ger.W. - beroepen tegen beslissin-

gen in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de recht-

bank 

Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 1° woensdag voor arbeiders 

 3° woensdag voor bedienden 

 

Inleidingen: 1° woensdag voor arbeiders 

 3° woensdag voor bedienden 

 

 

VIERDE KAMER 

Artikel 578bis Ger.W. - aanvullende pensioenen 

Artikel 581 Ger.W. - sociaal statuut zelfstandigen, bijdragen en 

uitkeringen 

Artikel 583 - Ger.W. (voor de toepassing op zelfstandigen) 

Geschillen genoemd in TITEL XIII - Aard van de arbeidsrelaties - 

van de Programmawet (I) van 27 december 2006 

Artikel 39 van de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepa-

lingen - betwistingen van beslissingen van de Commissie voor 

vrijstelling van bijdragen 

Zittingen: 2° dinsdag 

 

Inleidingen: 2° dinsdag 
 

 

VIJFDE KAMER 

Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers, bijdra-

gen en uitkeringen 

Artikel 582.5°en 7° Ger.W. - loopbaanonderbreking - compensa-

tievergoedingen onthaalouder 

Artikel 582.10° Ger.W. - uitkeringen pleegzorg 

Artikel 582.11° Ger.W. - onderbrekingstoelagen militairen 

Artikel 582.14° Ger.W. - buurtdiensten en -banen (dienstenche-

ques) 

Artikel 583 Ger.W. (uitgezonderd voor toepassing op zelfstandi-

gen) 

Bijkomende bevoegdheden vermeld in het bijzonder reglement 

Zittingen: 4° vrijdag  

Inleidingen: in de zesde kamer 

 

  

ZESDE KAMER 

Artikel 580 Ger.W. - sociale zekerheid voor werknemers  

Artikel 582.5°en 7° Ger.W. - loopbaanonderbreking - compensa-

tievergoedingen onthaalouder 

Artikel 582.10° Ger.W. - uitkeringen pleegzorg 

Artikel 582.11° Ger.W. - onderbrekingstoelagen militairen 

Artikel 582.14° Ger.W. - buurtdiensten en -banen (dienstenche-

ques) 

Artikel 583 Ger.W. (uitgezonderd voor toepassing op zelfstandi-

gen) 

Bijkomende bevoegdheden vermeld in het bijzonder reglement 

Zittingen: 1°, 2°, 3° en 4° donderdag  

Inleidingen: 2° donderdag 

 

 

ZEVENDE KAMER 

Artikel 582.1° en 2° Ger.W. - tegemoetkomingen voor en sociale 

reclassering van gehandicapten 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht bedienden, aanvullende pensi-

oenen incluis (uitgezonderd artikel 578.14°) 

Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 2° maandag  

 (alleen art. 582.1° en 2°) 

 4° dinsdag  

 (alleen art. 578 en art. 1724)  

Inleidingen: 2° maandag  

(alleen voor zaken overeenkomstig art. 

582.1° en 2°) 

 in de derde kamer  

(m.b.t. art. 578 bedienden en art. 1724 

Ger.W.) 
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ACHTSTE KAMER 

Artikel 578 Ger.W. - arbeidsrecht arbeiders en bedienden - aan-

vullende pensioenen (uitgezonderd artikel 578.14°) 

Artikel 582.3°, 4°, 6°, 8°, 9° en 12° Ger.W. - sociale verkiezingen 

en Europese ondernemingsraden 

Artikel 587bis en 587 septies Ger.W. - beroepen tegen beslissin-

gen in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank 

Artikel 1724 Ger.W. - bemiddeling 

Zittingen: 1° vrijdag  

 voor arbeiders en bedienden 

 3° vrijdag  

 voor bedienden en arbeiders 

Inleidingen: in de derde kamer  

 (m.b.t. art. 578 en art. 1724 Ger.W.) 

 

NEGENDE KAMER 

Artikel 578, 14° Ger.W. - collectieve schuldenregeling 

 

Zittingen: 1°, 2°, 3° en 4° vrijdag 

Inleidingen: 1°, 2°, 3° en 4° vrijdag 

 

GESPECIALISEERDE CORRECTIONELE KAMER HOF VAN BEROEP TE GENT 
DERDE CORRECTIONELE KAMER (SOCIAAL STRAFRECHT) 

Beschikking van de eerste voorzitter van het arbeidshof Gent van 23 december 2014, houdende de aanwijzing van 2 raads-

heren in het arbeidshof Gent (en hun plaatsvervangers) om aanvullend te zetelen (cf. artikel 113ter Ger.W.). 

Zittingen : 1° donderdag (voor en –namiddag) 

  3° donderdag (voor en -namiddag)   
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HOOFDSTUK IV: OVERLEGSTRUCTUREN 

 

1. Structuur van het intern overleg (binnen het rechtscollege). 

 

2. Is er gestructureerd verticaal overleg met andere organisatiedelen van de rechterlijke organisatie? Zo ja, 

beschrijf kort met wie en hoe dat geregeld is en geef daarbij de belangrijkste doelen en resultaten aan, aan 

de hand van onderstaande tabel. 

 

3. Is er gestructureerd horizontaal overleg met andere organisatiedelen van de rechterlijke organisatie. Zo 

ja, beschrijf kort met wie en hoe dat geregeld is en geef daarbij de belangrijkste doelen en resultaten aan, 

aan de hand van onderstaande tabel. 

 

4. Is er gestructureerd overleg met de actoren die extern zijn aan de rechterlijke organisatie (balie, FOD Jus-

titie, enz.). Zo ja, beschrijf kort met wie en hoe dat geregeld is en geef daarbij de belangrijkste doelen en 

resultaten aan, aan de hand van onderstaande tabel20. 
 

 Beschrijving Doel / Resultaten 

De magistraten van het rechtscollege 

Algemene vergaderingen: 2 

 

Goedkeuring werkingsverslag 2013 (art. 340 

§2,2° Ger.W.) 

Verkiezing lid-assessor tuchtrechtscolleges 

(art. 259sexies/1 en 411 Ger.W.) 

Directiecomités: 4  Sinds september 2014 maandelijks op direc-

tieniveau 

Werkvergaderingen : 6  

 

Behandeling van beleidsmatige, organisatori-

sche en specifiek juridische problemen (wet-

geving, rechtspraak, werkprocessen, eenheid 

rechtspraak binnen het hof), behorend tot de 

interessesfeer van de beroepsmagistraten (zie 

verder – sub 5.1)  

De dagorde wordt vooraf opgesteld door de 

eerste voorzitter. Op verzoek (ook van de 

hoofdgriffier) kunnen steeds agendapunten 

worden toegevoegd. De hoofdgriffier maakt 

het verslag op. 

Individueel overleg met beroeps-

magistraten 

Continu informeel overleg tussen de eerste 

voorzitter en de 10 beroepsmagistraten. 

Evaluatiecolleges: 4 

 

Periodieke evaluatie (art. 259decies Ger.W.) 

van drie magistraten van het hof en van de 

toegevoegde rechter 

                                                                        
20 Aangezien de vragenlijst voor alle rechtscolleges identiek is, is het mogelijk dat sommige overlegstructuren niet van toepassing zijn. 
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 Beschrijving Doel / Resultaten 

De magistraten van een ander rechtscollege 

/ andere rechtscolleges 

Ressortvergaderingen: 5 

 

Tot voor 1 april, ingangsdatum hertekening 

gerechtelijk landschap, bijeenkomst van de 

eerste voorzitter met de voorzitters van de 5 

(oude) arbeidsrechtbanken van het ressort. 

Mogelijkheid tot intervisie, tot het onder-

zoeken en het zoveel mogelijk op elkaar af-

stemmen van gemeenschappelijke en indivi-

duele problemen, tot stellingnames en tot het 

maken van afspraken (rechterlijke organisatie, 

werkingsverslagen, de toegevoegde rechter 

en de referendaris van het ressort, hun deta-

chering, jaarlijks aanduiden van rechters die 

willen zetelen in de gespecialiseerde correcti-

onele kamer van de rechtbank van eerste 

aanleg, vormingslessen, de deontologie en 

tucht, de procedurevraagstukken, de recht-

spraak, de nieuwe wetgeving, e.d.) + voorbe-

reiding nieuwe indeling gerechtelijke kaart. 

Overleg met de eerste voorzitter 

van het hof van beroep te Gent: 1 

 

Formeel en informeel o.m. in verband met de 

werking van de gespecialiseerde correctionele 

kamer van het hof van beroep te Gent (3
e
 

correctionele kamer), waarin verplicht een 

raadsheer in het arbeidshof zetelt, grijpt er 

ook bilateraal overleg plaats waartoe ook de 

procureur-generaal behoort. 

Ook in het raam van de gebouwencommissie 

te Gent ter bespreking van herinplanting 

beroepshoven (behoeftenprogramma), par-

keerplaatsproblemen, personeel beheer en 

toezicht, de contacten met de balie. 

Bespreking hertekening van geografisch justi-

tielandschap op niveau ressort met alle korps-

chefs van de zetel.  

Overleg met voorzitters van bui-

ten het rechtsgebied 

Uitzonderlijk en individueel, bij kandidatuur-

stellingen voor vacante ambten van raadsheer 

of van toegevoegde rechter door kandidaten 

extern aan het ressort. 

Vaste Vergadering van de korpschefs van 

de zetel en het parket-generaal van het Hof 

van Cassatie en van de hoven van be-

roep/arbeidshoven en vertegenwoordigers 

van de korpschefs van de rechtscolleges 

van eerste aanleg (inbegrip politierechters 

en vrederechters) en van de korpschefs van 

het federaal parket, de parketten en ar-

beidsauditoraten 

4 x samengekomen te Brussel 

 

Bespreking van fundamentele problemen voor 

alle echelons van de Rechterlijke Orde, herte-

kening van het gerechtelijk landschap, toe-

komstige werking van de Vaste Vergadering 

van de korpschefs en van het bureau 

College van eerste voorzitters van de hoven 

van beroep/arbeidshoven 

3 x samengekomen te Brussel 

 

Soms een identieke agenda als die van de 

Vaste Vergadering, soms echter met andere 

onderwerpen, die voornamelijk betrekking 

hebben op de zetel. 

College van hoven en rechtbanken 1 Demo informatisering 

Unie van de voorzitters van de rechtbanken 

van eerste aanleg 
Niet toepasselijk. 

 

Het college van procureurs-generaal  
Soms gemeenschappelijke vergaderingen met 

het College van eerste voorzitters. 

Het federaal parket Niet toepasselijk.  

De raad van de procureurs des Konings Niet toepasselijk.  
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 Beschrijving Doel / Resultaten 

De raad van de arbeidsauditeurs Niet toepasselijk.  

Conferentie van de voorzitters van de 

rechtbanken van koophandel 
Niet toepasselijk. 

 

Unie van de voorzitters van de rechtbanken 

van eerste aanleg 
Niet toepasselijk. 

 

Andere rechtscolleges  

Overleg met de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg 

West-Vlaanderen en/of de afde-

lingsvoorzitter, gebouwbeheerder 

Ter bespreking en oplossing van problemen 

i.v.m. het gerechtsgebouw te Brugge (ver-

warming, stroompanne, evacuatieoefening 

e.d.) + zie Hfst. IX: Beschrijvingen 

De raadsheren in sociale zaken 

Individuele contacten Ter gelegenheid van adviesverloop over hun 

voordracht, van hun installatie met eedafleg-

ging, in verband met vragen / problemen rond 

deontologie en/of tucht, vergunningen tot 

afwezigheid, de vakantie- en de gewone 

dienstregeling, de opleidingscycli. 

Algemene vergadering art. 340 

§2.2° Ger.W. (goedkeuring wer-

kingsverslag) 

Bespreking en goedkeuring werkingsverslag. 

Vereniging van de Magistraten 

van het Arbeidshof Gent (VMAG):  

3 (bestuurs)vergaderingen + 4 

jaarlijkse trefpunten 

 

Voor andere materies is het regelmatig sa-

menbrengen van een representatieve groep 

van raadsheren in sociale zaken, die de sa-

menstelling van de verschillende categorieën 

van raadsheren in sociale zaken (werkgevers, 

zelfstandigen, werknemers-arbeiders en 

werknemers-bedienden) afdoend weerspie-

gelt, uiterst moeilijk, om niet te zeggen on-

mogelijk. 

De opgerichte VMAG (Amicale) heeft de con-

tacten en de cohesie tussen beroepsmagistra-

ten en lekenrechters sterk bevorderd. 

Wat resulteerde in een grote aanwezigheid op 

jaarlijkse vier gezamenlijke trefpunten: de 

algemene vergadering, de plechtige openings-

zitting, de academische zitting met nieuw-

jaarsreceptie met als gastspreker Prof. Dr. 

Chris Van den Wyngaert, rechter in het Inter-

nationale Strafhof in Den Haag , en de herfst-

uitstap naar de Westhoek. 

In het najaar van 2013 werden bestuursver-

kiezingen gehouden conform de statuten van 

de vereniging. 

De rechters in sociale zaken 
Soms individueel contact met de 

eerste voorzitter 

Ter gelegenheid van de adviesverlening over 

hun voordracht of van hun eedaflegging. 

De rechters in handelszaken Niet toepasselijk.  

Het parket Niet toepasselijk.  

De referendarissen 

 De (voorlopig enige) referendaris van het 

ressort werd gedelegeerd naar de arbeids-

rechtbank en wordt in hoofdzaak tewerkge-

steld in de arbeidsrechtbank Gent, afdelingen 

Brugge, Oudenaarde en Dendermonde; de 

contacten gebeuren doorgaans onrecht-

streeks via de voorzitters 

De dienst voor documentatie en overeen-

stemming der teksten 
Niet toepasselijk. 
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 Beschrijving Doel / Resultaten 

De hoofdgriffier 

 

- Quasi dagelijks informeel con-

tact en overleg tussen de  

eerste voorzitter en de hoofdgrif-

fier (maar ook geregeld met de 

griffiers van de rollen van de 

beide afdelingen). 

- Soms kunnen er ook gezamenlij-

ke werkvergaderingen zijn waar 

én de beroepsmagistraten, én de 

griffiers aan deelnemen. 

- Vergadering met de hoofdgrif-

fiers van de arbeidsrechtbanken 

van het ressort: 5 

- Nationale vergadering van de 

hoofdgriffiers: 2 

- Griffiersvergaderingen: 4 

- Vergadering functionele chefs: 4 

- Directiecomité: 4 

- informele contacten hoofdgrif-

fier(s) (ressort en nationaal) 

- ondersteuning eerste voorzitter en magi-

straten 

- opvolging fixaties 

- opvolgen beslissingen van de werkverga-

deringen 

- invulling van de procedureregels 

- implementatie van het dagelijks beheer 

- oplossen van zich voordoende problemen 

- nieuwe wetgeving, speciale procedures 

- praktische problemen CSR 

- statistieken 

- statuut gerechtspersoneel 

- evaluaties griffiers en functionele chefs 

 

 

Het parket-generaal 

Tussen de eerste voorzitter en de 

procureur-generaal en de eerste 

advocaat-generaal. 

In deontologische / disciplinaire aangelegen-

heden, de zittingen van de gespecialiseerde 

correctionele kamer van het hof van beroep 

(cf. supra) of in verband met het gezamenlijke 

gebruik van gebouw AC Kouterpoort en het 

beheer van dat gebouw en het intern nood-

plan en i.v.m. installaties en eedafleggingen 

van korpschefs. 

Het auditoraat-generaal bij het  

arbeidshof 

Overleg tussen de eerste voorzit-

ter en de procureur-generaal en 

meerdere malen per week - zij het 

informeel - tussen de eerste 

voorzitter en de eerste advocaat-

generaal, optredend namens de 

procureur-generaal. 

Bespreking van acute problemen (tucht, in-

terne controle, eedafleggingen van magistra-

ten van de zetel en van het openbaar ministe-

rie en van raadsheren en rechters in sociale 

zaken van het rechtsgebied, organisatie van 

de zittingen in het arbeidshof, maar ook die 

van het sociaal strafrecht in het hof van be-

roep te Gent, waarin raadsheren in het ar-

beidshof zetelen) of rond gemeenschappelijke 

interessepunten (de gemeenschappelijke 

bibliotheek, aankoop van boeken, documen-

tatie, publicatie van rechtspraak, gemeen-

schappelijk gedragen representatiekosten, de 

electronische gegevensuitwisseling tussen 

griffie en auditoraat-generaal, e.d.). 

Het arbeidsauditoraat  Niet toepasselijk.  

De parketten/auditoraten Niet toepasselijk.  

Andere parketten-generaal -  

auditoraten-generaal 
Niet toepasselijk. 

 

De politiediensten: 

- de gerechtelijke diensten 

- de andere diensten 

Niet toepasselijk. 

 

De inspectiediensten Niet toepasselijk.  

De FOD Justitie: 

- Het centraal bestuur 

- de Justitiehuizen 

- Andere 

- Architect, ingenieurs, technici, 

medewerkers van de Regie der 

gebouwen en de FOD Justitie 

- het Directoraat-generaal RO  

- Attaché human resources 

M.b.t. inrichting/aanpassing/herstel gebouw 

AC Kouterpoort  

 

M.b.t. benoemingen en vacatures 

M.b.t. selectiejury referendaris 
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 Beschrijving Doel / Resultaten 

De balie 
7 

 

Voornamelijk onderhouden bij de voorstelling 

van de nieuwe advocatenstagiairs te Gent en 

te Brugge, alsmede ter gelegenheid van de 

door de eerste voorzitter bijgewoonde ope-

ningsvergaderingen van de Conferenties of 

Jonge Balies van de verschillende balies, res-

pectievelijk te Brussel (Orde der Vlaamse 

Balies), Veurne, Brugge, Gent, Kortrijk, Ieper, 

Oudenaarde, Dendermonde. Academische 

zitting 200 jaar Gentse Balie. Soms bij een 

deontologisch probleem m.b.t. een advocaat. 

Een overlegvergadering op de zetel van de 

Orde van de Vlaamse Balies. 

De gerechtsdeurwaarders 

Mededeling van het bijzonder 

reglement voor het arbeidshof, 

van de beschikkingen i.v.m. de 

toewijzing van nieuwe materiële 

bevoegdheden aan bepaalde 

kamers van het arbeidshof (met 

de aanduiding van de inleidings-

kamer), van de dienstregeling. 

 

Het notariaat Niet toepasselijk.  

De Hoge Raad voor de Justitie 

Overlegvergadering met de Ne-

derlandstalige korpschefs van de 

zetel: 1 

Toelichting van de auditfunctie van de HRJ en 

bespreking van de procedure en adviesverle-

ningen in het kader van de voordrachten en 

aanwijzingen bij vacatures. 

De vrederechters en de plaatsvervangende 

vrederechters/De rechters in de politie-

rechtbank en de plaatsvervangende rech-

ters in de politierechtbank 

Niet toepasselijk. 

 

Algemene Raad van de Partners van de 

Rechterlijke Orde (ARPRO) 

2 samenkomsten te Brussel   

Regie der Gebouwen + FOD Justitie  

 

Diverse  Coördinatie en beheer gebouw Administratief 

Centrum Kouterpoort te Gent, zetel van het 

arbeidshof Gent, afdeling Gent. 

Beheerder van het gebouw (0) 

Beheerraad (7) 

(4 te Gent en 3 te Brugge) 

Vergadering noodplan (4) 

11  

Door de eerste voorzitter als 

beheerder van het gebouw "Kou-

terpoort" te Gent (deel Justitie) 

met de Regie der gebouwen en 

andere FOD’s die er kantoren 

hebben.  

In verband met diverse te voeren herstel-

lingswerken, de parking, de opmaak van het 

intern noodplan met de preventieadviseurs 

van de bezettende diensten, de jaarlijkse 

evacuatieoefening, de beveiliging, en het 

jaarlijks nazicht van de afrekening der huurlas-

ten, etc.. 

IGO 

Door de eerste voorzitter met het 

Instituut voor Gerechtelijke Op-

leiding: 2 

Voorbereidende vergadering tot het organise-

ren en programmeren van een beroepsoplei-

ding van raadsheren en rechters in sociale 

zaken en van de cyclus uitwisseling beroeps-

ervaringen beroepsmagistraten arbeidsge-

rechten. 

Vergadering BIB  2 

Overlegvergaderingen te Gent met de eerste 

advocaat-generaal, de hoofdgriffier, de 

hoofdsecretaris en de verantwoordelijken van 

de documentatiedienst en te Brugge met de 

voorzitter van de arbeidsrechtbank en de 

arbeidsauditeur. 
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 Beschrijving Doel / Resultaten 

Vergadering  

 Universiteit Gent 

 KU Leuven 

3 Proclamatie Rechtsfaculteit en uitreiking 

VMAG-prijs “beste scriptie sociaal recht”. 

Algemene Vergadering vzw Fonds Willy Delva. 

Overlegvergadering invulling studentenstages 

Praksys. 

Adviesraad voor de Magistratuur 

6 Deelname aan wettelijke werkzaamheden 

door 1 effectief en/of 1 plaatsvervangend 

verkozen lid, magistraat van de zetel van het 

arbeidshof (raadsheer Dooms – raadsheer 

Hul). 

RIZIV 

1 Medewerking aan voorbereiding studiedag 

“geneeskundige verzorging en uitkeringen” 

georganiseerd n.a.v. 50 jaar RIZIV en voorge-

zeten door de eerste voorzitter. 

 

 

5. Bijkomende opmerkingen 

 

5.1. Behandelde themata in de vergadering van de beroepsmagistraten van de zetel.  

 

18/02/2014 

1. Fixatiekalender en statistiek (inclusief individuele) 

2. Vacatures en benoemingen magistraten in het ressort van het arbeidshof 

3. Personeelstoestand 

4. Vakantieregeling (indiening periodes beschikbaarheid) 

5. Algemene vergadering dinsdag 20 mei 2014 (Oudenaarde) + nevenprogramma 

6. Raad van beroep: nieuwe beschikking 

7. Neerlegging conclusies ter griffie per fax 

8. Uitrol Windows 7 (praktisch) 

9. JustX-Vaia 

10. Gerechtelijke hervorming 

a. Voorstel van wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (waarnemend 

voorzitter van de nieuwe ressortelijke arbeidsrechtrechtbank) 

11. Nieuwe wetgeving en materiële bevoegdheden 

a. Toelichting Wet 22-11-2013 (hervorming berekening sociale bijdragen zelfstandigen, BS 6-12-2014) 

(raadsheer Descamps) 

b. Wet 24-10-2013 tot wijziging bepalingen Ger.W. m.b.t. verbetering van materiële verschrijvingen, her-

stel van omissies, alsook uitlegging ger. beslissingen (BS 24-01-2014) 

c. Decreet 22-11-2013 - lokale diensteneconomie (BS 7-01-2014) 

d. Wet 21-12-2013 dringende diverse bepalingen inzake Sociale Wetgeving (BS 27-01-2014) 

e. Programmawet I (1) 26-12-2013 (BS 31-12-2013) : sociaal statuut kunstenaars 

f. Wet 7-01-2014 wijziging statuut gerechtsdeurwaarder (BS 22-01-2014) 

12. CAO nr. 109 (motivering ontslag) afgesloten in de NAR 

13. Werklastmeting arbeidshoven 

14. Evaluatie vergadering 31-01-2014 (demo online juridische databanken + eenheidsstatuut) 

15. Vervangingen door zetel arbeidshof Gent in het arbeidshof Brussel (art 113bis Ger.W.)  

16. Student stagiair KULeuven Céline Vandeplas (stage juridische praktijk i.p.v. masterproef) 

17. Gerechtsgebouwen 

a.  AC Kouterpoort: gebruik individuele elektrische toestellen - bewaking parking – noodgevallen i/d liften 

b. Brugge Kazernevest: bewandelen verschillende nooduitgangen vleugel “arbeid” 

18.  Solimag (bijdrage 2014) 

 

29/04/2014 

1. Fixaties en stand van zaken 

2. Werkingsverslag 2013: voorbespreking ontwerp  

3. Vakantiedienstregeling 2014 
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4. Raadsheren en rechters in sociale zaken: adviezen hernieuwingen en nieuw te benoemen 

5. Sociaal strafrecht: beschikking bijkomende terechtzitting hof van beroep Gent 

6. Personeelstoestand griffie 

7. Gerechtelijke hervorming 

a. benaming nieuwe arbeidsrechtbanken en afdelingen 

b. wnd. voorzitterschap door eerste voorzitter (beschikkingen) 

8. Invoering VAJA: evaluatie 

9. Uitrol PC@work (nieuwe desktops/laptops en windows7) 

10. Artikel 1068, tweede lid, Ger. W. - Gerechtelijke hervorming – nieuwe arbeidsrechtbank – vermelding bij terug-

verwijzing naar eerste rechter door het hof 

11. Artikel 1010 Ger. W. verwijzing na Cassatie – verzoek kosteloze rechtsbijstand om te dagvaarden – “op de gewo-

ne wijze” (rh. Lietaert) 

12. IGO – programma “uitwisseling beroepservaringen magistraten arbeidsgerechten” 

13. Wet 21-12-2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving (raadsheer Hul) 

14. Wet 24-10-2013 tot wijziging bepalingen Ger. W. m.b.t. verbetering van materiële verschrijvingen, herstel van 

omissies, alsook uitlegging gerechtelijke beslissingen (BS 24-01-2014) (kamervoorzitter Herman) 

15. Programmawet I (1) 26-12-2013 (BS 31-12-13): soc. statuut kunstenaars: (raadsheer Lietaert) 

16. Parlementair comité belast met wetsevaluatie: vraag procureur-generaal 

17. Afwezigheden en verwittiging openbaar ministerie 

18. Website zetel 

19. Welzijn op het werk: drankautomaat 

 

17/06/2014 

1. Fixaties en statistiek 

2. dienstregeling arbeidshof Gent gerechtelijk jaar 2014-2015 :  

a. voorbespreking 

b. instroom nieuwe CSR-zaken i/d afdeling Gent 

3. Gerechtelijke hervorming (uitvoering Wet 1 december 2013) : 

a. bijzonder reglement 

b. zaakverdelingsreglement  

4. Bevoegdheidsuitbreidingen 

a. aanvullende verzekeringen (BS 2-06-2014) 

b. artikel 39 Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid (BS 6-06-2014): beroep beslissin-

gen Commissie vrijstelling bijdragen (soc. statuut zelfst.) 

5. Nieuwe Tuchtwet van 15 juli 2013 : leden-assessoren van rechtsgebied (hvb en arbh Gent) 

6. Zittingen arbeidshof Brussel 

7. Wet 21-12-2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving: luik arbeidsongevallen 

(raadsheer Verbeke) 

8. Wet 4-04-2014 hervorming procedure klachtenbehandeling bij HRJ (BS 14-05-2014) 

9. Hogere beroepen bij de verkeerde afdeling van het arbeidshof Gent na KB 14-03-2014 (BS 24-03-2014) 

10. Raadsheren in sociale zaken: 

a. verlengingen 

b. nieuwe mandaten vanaf 1 november 2014: adviezen 

11. Griffie (vacatures en mutaties) 

12. Griffiers-gerechtspersoneel nieuwe geldelijke loopbaan en evaluaties (kvz Vilain en HGR) 

13. Bibliotheek: (Gent-Brugge) organisatie 

14. Annulatie bepaalde juridische abonnementen ? 

15. Uitrol windows 7 (evaluatie) 

16. Persrechters - (feitelijke) vereniging van – verslag vergadering 

17. Aansluiten referendarissen bij de e-groep “arbeidtravail” ? (raadsheer Lietaert) 

18. Werkingsverslag en algemene vergadering te Oudenaarde (evaluatie) 

19. Adviesraad van de magistratuur (raadsheer Dooms) 

20. Gebouwen: 

a. evacuatieoefening (september 2014) 

b. gerechtsgebouw Koophandelsplein – voorplein – plannen stad Gent 

21. Nieuwe deskundige: dokter Duprez 

22. Te deum 

 

07/10/2014 
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1. Statistiek en fixatiekalender 

2. College van hoven en rechtbanken (verkiezingen korpschefs) 

3. Bijzonder reglement arbeidshof Gent (art. 143/1 Wet 1-12-2013) 

4. Directiecomité van het arbeidshof Gent (samenstelling) (nieuw ingevoegd art. 185/2 Ger. W.) 

5. Evaluaties magistraten 

a. kamervoorzitter Herman (4 maanden voor 17/04/2015: ma 24-11 of vrij 5-12) 

b. raadsheren Hul en Lietaert 

6. Griffie:  vacante plaatsen 

7. Gerechtsgebouw Brugge:  

a. vergadering gebouwencommissie van 30-09-2014 

b. nieuwe gebouwbeheerder 

c. masterplan met geplande bouwprojecten voor de Rechterlijke Orde 

d. evacuatieoefening vrijdag 10-10-2014 

8. Raadsheren en rechters in sociale zaken: nieuwe mandaten en hernieuwingen – KB’s  + eedafleggingen + onthaal 

nieuwe raadsheren in sociale zaken, arbeidshof Gent 

9. Bijstand van de griffier (raadsheer Dooms) 

10. Ondertekening arresten door raadsheren in sociale zaken 

11. Aanpassing codes “aard van de zaak” (aanvullende pensioenen) 

12. Verblijfsvergoeding en bedrijfsrestaurant Brugge en – omzendbrief – niet terugbetaling verblijfskosten 

13. Vraag eerste voorzitter hof van beroep Gent – artikel  113bis Ger. W. 

14. Instituut Gerechtelijke Opleiding: mandaten lid raad van bestuur en lid wetenschappelijk comité - voordrachten 

15. Tuchtrechtbank (Gent) en tuchtrechtbank in hoger beroep (Brussel): eedafleggingen + 2
e
 oproep 

16. Nieuwe wetten : papieren uitprint 

17. Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden en carenzdag – beroepen tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof in-

gediend (BS 01-08-2014) + later 

18. Deskundige Geert Lammens 

19. Inlichtingen van INFOsecev:  S-drive 

20. Nieuw uitgave Gerechtelijke  Wetboeken Die Keure  

21. Bedrijfsbezoek  

22. Unie magistraten hoger beroep (brief kvz. hof van beroep M. Minnaert) 

 

 18/11/2014 

1. Statistiek en fixatiekalender 

2. Directiecomité van het arbeidshof Gent: samenstelling 

3. Kader der raadsheren in sociale zaken:  

a. nieuw benoemden: installatie + ontvangst (17-11-2014) 

b. nog te herbenoemen raadsheren in sociale zaken  (Dumortier, Gheysens, Willems, De Block, Parmen-

tier-Leman) – KB verwacht 

c. nog openstaande plaatsen 

4. Nationale staking (maandag 15-12-2014): zittingen (getuigenverhoor) en openhouden griffies  arbeidshof Gent 

5. 3
e
 correctionele kamer  HvB Gent: zetelen door raadsheren AHGent - beschikking 

6. Artikel 113bis Ger. W. : zittingen magistraten AHGent in AHBrussel  - toebedeling 

7. (nieuw) Bijzonder reglement arbeidshof Gent : bespreking ontwerp beschikking  

8. Bijstand van de griffier (cf. vorige vergadering: raadsheer Dooms) 

9. Artikel 113bis Ger. W. (vraag EV hof van beroep: zetelen in hof van beroep door raadsheren arbeidshof)(rh. Hul) 

10. College Hoven en Rechtbanken:  

a. nieuwe samenstelling na verkiezingen 

b. mededelingen (o.m. i.v.m. lineaire besparingen, werklastmeting, etc.) 

11. Griffiers: deeltijdse tewerkstelling L. Vanderbeken 

12. Gerechtsgebouw  Brugge: opname behoeften en defecten/herstellingen in het masterplan 

13. Beroepscommissie evaluatiecycli (t.v.v. raad van beroep) 

 

 16/12/2014 

1. Statistiek en fixatiekalender 

2. Directiecomité (samenstelling, secretariaat, p-v’s) 

3. Beschikking (nieuw) bijzonder reglement voor het arbeidshof Gent (+ aanplakking en bekendmaking raadsheren 

in sociale zaken, BS, balies, OVB, OBFG en representatieve syndicale organisaties) 

4. Nieuwe dienstregeling voor het arbeidshof (m.i.v. 1-02-2015): bespreking  

5. Beschikkingen gespecialiseerde correctionele kamer hof van beroep + REA 
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6. Hernieuwing adjunct-mandaat kamervoorzitter Herman 

7. Pensionering raadsheer Debaenst (aanvraag) 

8. Bijstand van de griffier (raadsheer Dooms) 

9. Vetrouwenspersoon 

10. Persmagistraten arbeidshof 

11. Gerechtsgebouwen: 

a. afschakelplannen 

b. Brugge (overlegvergadering i.v.m. toestand en onderhoud (07-11-2014) 

c. zittingzalen: lichten en verwarming  

12. Betwistingen arbeider-bediende (welke aangevulde kamer?) 

13. Verblijfsvergoeding en verplaatsingskosten (openingszitting) 

14. Referendarissen 

15. Verkeerswetgeving 

16. Stagiairs universiteiten:  Ecram Cheba (VUB) + PrakSiS KULeuven 

17. HRJ: ontmoeting 21-11-2014 

18. Justitie en de plannen van de minister (+ griffierechten) 

19. Gerechtelijke Wetboeken  Die Keure 

20. Deskundigen UGent opleidingsinstituut voor gerechtelijke experts : adressenlijst per specialisatie 

 

5.2. Bovendien vertegenwoordigde de eerste voorzitter in de uitoefening van het representatieve aspect van zijn taken 

het arbeidshof Gent bij diverse gelegenheden, in hoofdzaak binnen het rechtsgebied van het arbeidshof, maar ook 

daarbuiten. 
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HOOFDSTUK V: STATISTIEKEN BETREFFENDE INKOMENDE EN UITGAANDE DOSSIERS EN HANGENDE 

ZAKEN 

 

1. Verschillen de gegevens die het rechtscollege registreert van die welke door de Federale Overheidsdienst 

Justitie moet worden aangemaakt en gepubliceerd?  

 

Neen. 

 

2. Statistische gegevens van de arbeidsrechtbank(en) van het rechtsgebied van het arbeidshof  

 

Hiervoor wordt verwezen naar de jaarstatistiek van de arbeidsrechtbank van het rechtsgebied van het arbeidshof 

Gent in bijlage 1. 

 

Het aantal nog af te handelen zaken (voorraad) bij de aanvang van het kalenderjaar 2014 bij de arbeidsrechtbank van 

het ressort bedroeg in totaal 32.468 (algemene rol, eenzijdige verzoekschriften en rol kort geding samen). 

 

In de loop van 2014 werden 15.992 nieuwe zaken aanhangig gemaakt [12.265 algemene rol + 3.694 eenzijdige ver-

zoekschriften + 33 kortgedingen]. 

 

In de arbeidsrechtbank werden globaal 15.987 zaken definitief afgedaan in 2014, als volgt onderverdeeld: 

van het aantal zaken inschreven op de algemene rol werden er in 2014 door de arbeidsrechtbank 12.909+3047+30 

afgehandeld (hetzij door middel van eindvonnis, hetzij na doorhaling of weglating, en soms door samenvoeging met 

een ander dossier); op de rol der eenzijdige verzoekschriften waarvan in het bijzonder 3.632 CSR-zaken werden afge-

sloten, bedraagt de totale output 3.694 dossiers (waarin begrepen 57 rechtsbijstand + 5 overige); de rol der zaken 

kortgeding kende een output van 33 dossiers. 

 

Het aantal nog af te handelen zaken op 31 december 2014 (voorraad in eerste aanleg aldus) bedraagt 

(32.468+15.992-15.987=) 32.473. 

 

Tenslotte werden 25.264 tussenbeslissingen genomen, waarvan 23.873 in zaken ingeschreven op de rol van de collec-

tieve schuldenregeling, 1.387 in zaken ingeschreven op de algemene rol en in 4 zaken ingeschreven op de rol der kort-

geding. 

 

3. Werkingsstatistiek van het arbeidshof Gent in de kalenderjaren 2013 – 2014 

 

De informatica-applicatie CTAH laat een geïnformatiseerd beheer van het operationeel werk van de griffie toe, de op-

volging van de procesgangen en ondersteuning van de taken van de griffie. Het laat toe betrouwbare statistische ge-

gevens in te zamelen m.b.t. de werking van het hof. Die statistiek poogt een zo realistisch mogelijke benadering te ge-

ven van de zaken in- en uitstroom waarmee het arbeidshof werd geconfronteerd gedurende het afgelopen kalender-

jaar 2014, dat het statistisch jaar of de referentieperiode is. 

 

Zie tabellen in bijlagen 2 t.e.m. 6. 

 

3.1. Aantal en aard der inleidingen (algemene rol, bijzondere rol, rechtsbijstand, rol eenzijdige verzoekschriften) 

 

� De “rol” is een lijst waarop aanhangig gemaakte zaken worden ingeschreven in volgorde van binnenkomst. 

 

� Vorig jaar werden 788 nieuwe geschillen ingeleid, waarvan 476 in de afdeling Gent en 312 in de afdeling Brugge. 

Dit betekent voor wat betreft de afdeling Gent, in vergelijking met 2013 (415), een stijging met 61 inschrijvingen 

ofwel + 14,70%. In de afdeling Brugge werden, in vergelijking met 2013 (305), 7 eenheden meer genoteerd, of-

wel + 2,30%. Over de beide afdelingen heen is er aldus een stijging van het aantal inschrijvingen in vergelijking 

met 2013 (720), nl. + 68 of + 9,44% (cf. bijlage 2).  
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� Op het ogenblik dat een zaak bij het begin van de procedure in de applicatie wordt ingevoerd, krijgt zij van meet 

af aan een bepaalde kwalificatie (codering) naar materie toegekend, zodat het arbeidshof de aard van elke zaak 

kan duiden. 

 

� In tegenstelling met de rol van de eenzijdige verzoekschriften (EV) en de rol rechtsbijstand (BRB), waar respec-

tievelijk 12 (-60%) en 1 (-16,67%) inschrijvingen minder te noteren viel, werden, in de afdeling Gent, op de al-

gemene rol (AR) 74  zaken meer ingeschreven t.o.v. 2013, of +19,02%.  

De collectieve schuldenregeling even buiten beschouwing gelaten, is de stijging in hoofdzaak waar te nemen in 

de sector van het socialezekerheidsrecht werknemers (art. 580 Ger.W.) met 15 zaken meer (in het bijzonder de 

geschillen met betrekking tot de  bijdragen werkgevers + 25), de OCMW-geschillen met 14 zaken in meer, de ge-

schillen gehandicapten (art. 582,1° en 2° Ger.W.) + 8 en de sectoren socialezekerheidsrecht zelfstandigen en ar-

beidsrecht ieder + 6.  

In contrast met de stijging van het aantal inschrijvingen in de sector socialezekerheidsrecht werknemers, en bij 

uitbreiding de stijging in de overige sectoren, wordt in het subsegment werkloosheidsgeschillen een daling 

waargenomen met 14 inschrijvingen of – 32,56%.  

 

� In de afdeling Brugge wordt een minieme stijging (AR +6, BRB +2 en EV -1) vastgesteld met 7 inschrijvingen, 

waarbij de sectoren van het socialezekerheidsrecht werknemers (+ 13) en OCMW-geschillen (+5) meer instroom 

kenden; de sector van het socialezekerheidsrecht zelfstandigen ging licht achteruit, met 5 inschrijvingen in min. 

 

� Onder meer n.a.v. de bevoegdheidsoverdracht in zake collectieve schuldenregeling, artikel 578,14° Ger.W. 

(CSR), werd met het op 16 juli 2008 in het Belgische Staatsblad gepubliceerde bijzonder reglement voor het ar-

beidshof Gent, de daartoe bevoegde negende kamer in het leven geroepen. Sinds september 2008 is het nieuw 

aantal ingeleide CSR-zaken jaar in jaar uit voortdurend exponentieel gestegen, mede onder invloed van de socio-

economische crisis die zich nog steeds doet voelen.  

Het instroomverschil in de beide afdelingen van het hof is opvallend: 

 

Jaar   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gent 
Algemene rol 36 61 91 90 108 128 

Verzoekschriften 6 10 6 7 20 8 

Brugge 
Algemene rol 21 33 53 47 54 42 

Verzoekschriften 2   5 3 6 5 

Totaal 
Algemene rol 57 94 144 137 162 170 

Verzoekschriften 8 10 11 10 26 13 

 

Op het totaal aantal nieuwe geschillen ingeschreven in het arbeidshof Gent (788), bedraagt het aandeel van de 

collectieve schuldenregeling 23,22% (t.o.v. 2013, 26,11%). Voor de afdeling Gent is dit goed voor 28,57% (t.o.v. 

30,84% in 2013) van de nieuwe zaken en voor de afdeling Brugge vertegenwoordigt dit slechts 15,06% (t.o.v. 

19,67% in 2013). 

 

3.2. De wijze van inleiding 

 

� Nieuwe zaken ingeschreven op de algemene rol kunnen op verschillende manieren worden ingeleid. Echter, om-

zeggens alle zaken [736 (AR) + 13 (EV) + 7 (BRB) = 757] werden in 2014 in het arbeidshof ingeleid door middel 

van een verzoekschrift. Er werden 12 zaken ingeschreven naar aanleiding van een hoger beroep ingesteld door 

middel van een aangetekende of gewone brief, en amper 2 zaken middels dagvaarding. Er werden 2 vragen ge-

noteerd tot herinschrijving van een voorheen ambtshalve weggelaten zaak met toepassing van artikel 730, §2a, 

Ger.W.. 9 zaken werden bij het arbeidshof Gent ingeleid na verwijzing door het Hof van Cassatie en 2 zaken 

werden ingeschreven op verzet. Ten slotte werd 1 verzoek tot verbetering van een arrest ingeschreven (cf. bijla-

ge 5). 
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3.3. De afgehandelde zaken en eindbeslissingen 

 

� Het arbeidshof Gent streeft naar finale, afgeronde geschillen beslechting, met haar positieve effecten op, onder 

andere, de doorlooptijden. 

In 2014 werden (AR 713 + EV 14 + BRB 7=) 734 zaken definitief beëindigd (- 26 in vergelijking met 2013 ofwel  

-3,42%, waarvan - 21 ofwel - 4,40% in de afdeling Gent en - 5 ofwel - 1,77% in de afdeling Brugge (cf. bijlage 3). 

 

� Daarenboven werden 27 zaken (in vergelijking met de 21 van 2013) werden ambtshalve van de algemene rol 

weggelaten met toepassing van artikel 730, §2a, Ger.W.. Dit procesrechtelijk instrument houdt in dat zaken uit 

de lijst van de hangende zaken worden verwijderd, zonder dat de partijen hierom verzoeken. Enkel zaken die 

méér dan drie jaar op de rol waren ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die 

sinds méér dan drie jaar niet zijn voortgezet (m.a.w. waarin partijen gedurende al die tijd inactief zijn gebleven), 

kunnen krachtens de wet ambtshalve worden weggelaten. Te noteren valt dat een ambtshalve weggelaten zaak 

later opnieuw kan worden aanhangig gemaakt op eenvoudig verzoek van de meest gerede partij. Die zaak wordt 

dan ingeschreven als nieuwe zaak, dus met een nieuw rolnummer. Net als in 2013 werd in de afdeling Gent in 3 

zaken, die in 2014 voor weglating in aanmerking kwamen, om handhaving van de zaak op de algemene rol ge-

vraagd of werd toch nog een procedurehandeling gesteld. 

 

� 1 zaak werd na tussenarrest (statistisch) beëindigd ten gevolge van een verbreking door het Hof van Cassatie en 

verwijzing naar een ander arbeidshof. 

 

� In zake rechtsbijstand werden 7 zaken beslecht met een beschikking of 1 zaak meer dan in 2013 (6). 

 

� De overige zaken (AR 685 + EV 14 = 699) werden definitief beslecht middels een eindarrest (- 34 zaken in verge-

lijking met 2013), dat conform artikel 19, eerste lid, Ger.W. de rechtsmacht van het hof volledig uitput, met dien 

verstande dat 17 zaken ophielden te bestaan nadat zij wegens samenhang (verknochtheid) met een ander dos-

sier werden samengevoegd tot “één” dossier. Van de overige 682 eindarresten werden 322 beslissingen van de 

arbeidsrechtbanken bevestigd (47,21% van de gevallen), terwijl 285 beslissingen van de eerste rechter hetzij 

deels, hetzij volledig werden hervormd (ofwel 41,79%). In 34 gevallen (4,98%) werd de zaak beëindigd op ver-

zoek van (één van) de partijen [na afstand artikel 820 Ger.W. (19), of na doorhaling art. 730, §1 Ger.W. (15)]. Ten 

slotte werd in 34 zaken (waarvan 2 op verzet) de onontvankelijkheid van het hoger beroep vastgesteld en werd 

in 7 zaken geoordeeld dat het beroep zonder voorwerp of nietig is. 

 

3.4. Tussenarresten 

 

� In 2014 werden 142 tussenarresten (= arresten alvorens recht te doen, die dus geen eind maken aan de zaak) 

uitgesproken (- 25). Het grootste deel hiervan heeft betrekking op verschillende vormen van aanvullend onder-

zoek [heropening der debatten (70), deskundigenadvies (40)]. Er werden 1 persoonlijke verschijning en 16 ge-

tuigenverhoren bevolen. 6 tussenarresten werden genomen in het kader van en in de loop van een al eerder be-

volen deskundigenonderzoek, o.a. vervanging deskundige (1), incidenten in de loop van het onderzoek (2) en 

taxatie van het ereloon (1). Verder werd nog 1 tussenarrest geveld met voorlopige tenuitvoerlegging, 7 zaken 

werden bij tussenarrest verwezen naar de bijzondere rol om reden dat zij op één of andere manier niet in staat 

van wijzen waren, (cf. bijlage 3). Tenslotte werd 1 tussenarrest geveld in het kader van een valsheidsprocedure 

(art. 896 Ger.W.). 

 

� De tussenarresten vertegenwoordigen 16,21% van het totale aantal uitgesproken arresten. Hierbij moet wor-

den aangestipt dat die tussenarresten vaak gemengde arresten zijn, d.w.z. rechterlijke uitspraken waarin reeds 

één of meer geschilpunten toch al definitief werden beslecht. 

 

� Advisering door deskundigen kan tot vertraging leiden. Sedert de inwerkingtreding van de Wet Deskundigenon-

derzoek 15 mei 2007, moet de griffier de beslissing houdende de aanstelling van een deskundige ter kennis 
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brengen binnen de vijf dagen bij gerechtsbrief aan de deskundige. De griffier van de rol ziet er bovendien nauw-

lettend op toe dat de deskundigen minstens 1 maand vóór het verstrijken van de termijn bepaald voor de neer-

legging van zijn verslag, ervan wordt gewaarschuwd dat de gestelde limiet weldra zal verstrijken. Aldus werden 

in 2014 in de afdeling Gent 42 herinneringsbrieven gericht naar deskundigen en 15 in de afdeling Brugge.  

 

� In 47 gevallen werd door het hof aan de deskundigen een verlenging van de termijn voor de neerlegging van het 

verslag toegestaan bij beschikking, (+ 8 ten opzichte van 2013). 

 

3.5. Adviezen van het openbaar ministerie 

 

� In bepaalde materies is er een mededeling vereist aan het openbaar ministerie, dat dan advies over de zaak 

moet uitbrengen (cf. artikelen 764 e.v. Ger.W.). 

 

� In 2014 verleende het openbaar ministerie aldus 330 adviezen (357 in 2013). Het aantal schriftelijke adviezen 

daalde met 24 tot 136, het aantal mondelinge adviezen met 3 tot 194 (cf. bijlage 5). 

 

3.6. Tussenkomst griffie 

 

� Door de griffie werden 7382 gerechtsbrieven verstuurd (714 minder dan in 2013 of – 8,82%). 

 

� 138 processen-verbaal werden tijdens een procedure opgemaakt (cf. bijlage 5). 

 

3.7. Voorzieningen in Cassatie en prejudiciële vragen 

 

� Een voorziening in Cassatie kan worden ingesteld door de partij die van oordeel is dat de eindbeslissing van de 

appelrechter een schending uitmaakt van de wet of van substantiële vormvereisten of van op straffe van nietig-

heid voorgeschreven vormvereisten (cf. artikel 608 Ger.W.). 

  

� De griffie van het Hof van Cassatie vroeg in 2014 in 13 zaken het dossier op. Zowel ten aanzien van het totaal 

van de afgehandelde zaken (734) als ten aanzien van het totale aantal gevelde arresten (876) vertegenwoor-

digt dit een verwaarloosbaar percentage (cf. bijlage 5). 

 

� In 2014 werden ons 25 uitspraken van het Hof van Cassatie ter kennis gebracht. Daarbij werden 11 arresten van 

het arbeidshof Gent geheel of gedeeltelijk verbroken. In de 14 overige zaken werd de voorziening in Cassatie 

verworpen.  

 

� Er werden in 2014 door het arbeidshof Gent 2 prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof en geen 

aan het Europees Hof van Justitie. 

 

3.8. Hangende zaken (voorraad) 

 

� Door de toekenning van een rolnummer (inschrijving op de rol) wordt de zaak “hangend”. Wanneer de zaak niet 

meer tot de werklast behoort (i.e. nadat in de procedure een eindarrest is uitgesproken of n.a.v. een beslissing 

van het Hof van Cassatie of omwille van een ambtshalve weglating), is ze niet meer hangend. 

 

� Input, output en voorraad worden als volgt gedefinieerd (vgl. bijlage 6): 

 

• De input bestaat uit twee componenten: 

- de zaken die reeds waren ingeschreven aan het begin van de statistische periode (“hangend op 01/01”) 

- de nieuwe zaken die ingeschreven werden gedurende de statistische periode (“nieuw”). 

• De output omvat alle zaken waarvoor tijdens een bepaalde statistische periode een beslissing werd genomen 

die een einde maakt aan een zaak, waardoor zij niet meer hangend is. 
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• Het aantal zaken die op het einde van de statistische periode hangend zijn (“nog af te handelen op 31/12”) 

wordt bekomen door de totale input (som kolom “hangend 01/01” en kolom “nieuw”) te verminderen met 

de totale output (kolom “output”). 

 

� Het totaal aantal zaken op de bijzondere rollen, vermeerderd met het aantal zaken op de zittingsrollen en met de 

zaken die nog niet op een inleidende zitting voorkwamen, vormt de "voorraad" aan hangende zaken, met name 

de nog af te handelen geschillen. 

 

� Aldus stonden per 31 december 2014 nog (901 algemene rol + 3 eenzijdige verzoekschriften + 0 rechtsbijstand) 

904 zaken ingeschreven als nog af te handelen (513 in de afdeling Gent en 388 in de afdeling Brugge) (cf. bijlage 

6). Globaal gezien lag de voorraad op 31 december 2014 hoger dan een jaar voordien (+ 54 eenheden of + 

6,35%). De dalende voorraad die zich sinds 2002 gestaag doorzette, wordt thans doorbroken en is te verklaren 

doordat in 2014 de input (instroom nieuwe zaken) de output (eindarresten, samenvoegingen, doorhalingen, af-

standen en weglatingen) overtrof. 

 

� Een deel hiervan zijn de zaken die op de bijzondere rol van elke kamer zijn ingeschreven, t.t.z. de aan die kamer 

toegewezen zaken, maar die op dit ogenblik nog niet “in staat” zijn om te worden behandeld en die dus nog niet 

op de rol der zittingen voorkomen (artikel 714, tweede lid, Ger.W.). 

 

� Op 31 december 2014 betreft het voor de beide afdelingen samen aldus 204 zaken ingeschreven op de bijzon-

dere rol van een kamer (129 zaken in de afdeling Gent en 75 zaken in de afdeling Brugge), zoals blijkt uit de on-

derstaande overzichtstabel van de bijzondere rol, die tegelijk een beeld geeft van de perfect traceerbare oudste 

dossiers die vertraging oplopen en nog moeten worden afgedaan. 

 

Jaar van inschrijving Afdeling GENT Afdeling BRUGGE TOTAAL 

1996 1 - 1 

2000 1 - 1 

2001 1 - 1 

2003 1 - 1 

2005 1 - 1 

2006 1 2 3 

2007 2 - 2 

2008 2 3 5 

2009 4 2 6 

2010 5 6 11 

2011 15 12 27 

2012 30 14 44 

2013 38 24 62 

2014 27 12 39 

Eindtotaal 129 75 204 

 

� Het verschil tussen het aantal nog af te handelen zaken (904: cf. bijlage 6) en het aantal zaken op de bijzondere 

rol van een kamer (204: cf. supra) betreft, op datum van 31 december 2014, zaken die staan voor inleiding en 

daardoor nog niet zijn toegewezen aan een kamer, zaken die in behandeling zijn (raadkamer, voor advies van het 

openbaar ministerie of in beraad genomen) en zaken waarin een dagbepaling werd aangevraagd en toegekend 

(700). 
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HOOFDSTUK VI: EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 

 

1. Werklastmeting 

 

1.1. Maakt u gebruik van een instrument om de werklast van de magistraten van het rechtscollege te meten? Zo ja, 

geef een korte beschrijving van dat instrument en zijn voordelen en gebreken. Geef daarbij de frequentie van ge-

bruik aan. Schets de evolutie van de werklast die ermee werd vastgesteld. 

 

Op grond van de MUNAS-statistiek bekomen de beroepsmagistraten van het arbeidshof Gent telkenjare in de loop 

van januari een overzicht van alle eind- en tussenarresten die zij gedurende het voorbije kalenderjaar hebben uitge-

sproken, of waaraan zij hebben meegewerkt (dit laatste in kamers met twee beroepsmagistraten). 

 

Voor 2014 ziet de berekening er uit als volgt: 

 

Totale input 788 

Onderzoeks- of tussenarresten 

waarvan door een kamer met 2 beroepsmagistraten 
142 4 

Eindarresten 

waarvan door een kamer met 2 beroepsmagistraten 
686 26 

Eindbeslissingen eenzijdige verzoekschriften 14 

Beslissingen rechtsbijstand 7 

Weglatingen 27 

Totale output 734 

 

De berekeningswijze, zoals gehanteerd bij de bepaling van de MUNAS-norm, geeft voor 2014 volgend resultaat: 

[(142+4) + (686 + 26) + 14 + 7] = 879 of gemiddeld 79,91 arresten per rechtsprekend magistraat (rekening  

houdend met de gemiddelde bezetting: cf. supra, hoofdstuk I, 1.). 

 

Bijdrage tot de output van het hof van beroep Gent (arresten sociaal strafrecht) (VD 20 + BL 17)  37 

 

Dit cijfer hielp de output van de 3
de

 gespecialiseerde correctionele kamer van het hof van beroep Gent mee bepa-

len. In die kamer, die in 2014 3 à 4 maal per maand zitting hield, zetelen afwisselend ook twee raadsheren in het ar-

beidshof (de raadsheren Vincent DOOMS Bruno LIETAERT). De cijfers van die 3
de

 correctionele kamer worden echter 

niet vertaald in de jaarstatistiek van het arbeidshof Gent, doch wel in die van het hof van beroep Gent, ofschoon de 

raadsheren in het arbeidshof de redactie van bepaalde uitgesproken arresten in sociaal strafrecht volledig voor hun 

rekening namen (in 2014 goed voor 37 arresten). 

 

Bijdrage tot de output van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (JV 

13 + MDM 37 + VD 17) 

67 

 

Ook past het hier aan te stippen dat door de drie magistraten in het arbeidshof Gent die te Brussel hebben gezeteld 

als voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en 

controle van het RIZIV (cf. artikel 144 ZIV-Wet 14 juli 1994), in 2013 in totaal 67 door hen geredigeerde gemotiveer-

de administratiefrechtelijke beslissingen hebben getroffen in individuele betwistingen tussen zorgverleners en het 

RIZIV. Het betreft kamervoorzitter Jan VILAIN en de raadsheren Marijke DEMEDTS en Vincent DOOMS. 

 

Die betwistingen met een hoge techniciteit hebben in hoofdzaak betrekking op de toepassing van de nomenclatuur 

van de geneeskundige verstrekkingen door de zorgverlener (in essentie het opstellen van documenten voor niet-

uitgevoerde of niet-conforme verstrekkingen en het voorschrijven van overbodige of onnodig dure verstrekkingen 

(cf. artikel 73bis ZIV-Wet 14 juli 1994)). 
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Bijdrage tot de output van het arbeidshof Brussel (MDM 3 + VD 2 + HH 2 + GVDV 1) 8 

 

Op verzoek van de eerste voorzitter van het arbeidshof Brussel, op basis van de behoeften van de dienst (artikel 

113bis Ger.W.), werd aan 5 magistraten, die daar mee instemde, opdracht gegeven te zetelen in het arbeidshof 

Brussel. In 2014 droegen zij bij aan de output van het arbeidshof Brussel met 8 arresten gewezen in bediendenza-

ken. 

 

Het mede in rekening brengen van die uitspraken (hof van beroep Gent, RIZIV en arbeidshof Brussel) levert een to-

taal op van 879 + 37 + 67 + 8 = 991 of gemiddeld 90,09 arresten per rechtsprekend magistraat. 

 

1.2. Heeft u initiatieven genomen om het bestaande systeem te verbeteren? Zo ja, welke? 

 

Situatie ongewijzigd - antwoord hetzelfde als in 2013. 

 

In afwachting van de aangekondigde officiële werklastmeting en rekening houdend met de deugdelijkheid en de al-

gemene aanvaarding van het huidige systeem (beschreven sub 1), zijn geen aanpassingen van de huidige werkwijze 

nodig. 

 

1.3. Geef de evolutie van de werklast sinds de werklastmeting weer. 

 

Gemiddeld per rechtsprekend magistraat: 

in 2005: 97,1 arresten - in 2006: 90,3 arresten - in 2007: 82,5 arresten - in 2008: 94,6 arresten - in 2009: 91,8 arres-

ten - in 2010: 84 arresten - in 2011: 95,58 arresten - in 2012: 95,58 arresten - in 2013: 96,7 – in 2014: 90,09 arresten. 

 

2. Werklastverdeling 

 

2.1. Op basis van welke criteria wordt de werklast onder de magistraten van het rechtscollege verdeeld? 

 

De werklast onder de magistraten wordt in het arbeidshof Gent nog steeds verdeeld volgens beproefde criteria die 

al geruime tijd binnen het rechtscollege worden gehanteerd: 

 

� iedere beroepsmagistraat zetelt zowel in de afdeling Gent als in de afdeling Brugge, zij het niet noodzakelijk in 

dezelfde mate (hierbij wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de woonplaats); 

� elke beroepsmagistraat in het arbeidshof Gent is veelzijdig en behandelt zowel sociale zekerheid en/of CSR-

zaken als arbeidsovereenkomsten en/of beroepsrisico’s, wat zorgt voor variatie en de onderlinge inzetbaarheid 

vergroot; 

� er wordt gestreefd naar een vooropgesteld aantal zaken per zitting (max. 6 voor sociale zekerheid werknemers, 

max. 4 voor arbeidsovereenkomsten of beroepsrisico’s); 

� het aantal zittingen per beroepsmagistraat is ongeveer gelijk; 

� statistische gegevens omtrent de individuele output per beroepsmagistraat (tussenarresten en eindarresten) 

worden voortdurend bijgehouden; de beroepsmagistraten worden verzocht een jaarlijkse overzichtstabel te 

verifiëren; ook de fixatiekalender van alle kamers van het arbeidshof wordt tijdens elke werkvergadering colle-

giaal met de magistraten besproken. Elkeen heeft zodoende een meer dan behoorlijk zicht op de prestaties van 

elke collega en op de werklastverdeling en het door de korpschef nagestreefde evenwichtig karakter ervan. 

 

Personele verschuivingen tussen de verschillende kamers (en materies) zijn eerder beperkt gehouden, om een opti-

male graad van specialisatie te bekomen en om continuïteit en eenheid van rechtspraak te bevorderen. Toch wor-

den, zo nodig, bijsturingen gedaan op grond van de maandelijkse statistische gegevens, die aan de beroepsmagistra-

ten worden meegedeeld en vooraf met hen worden besproken. 

De afwezigheid van noodoplossingen en/of van al te grote aanpassingen bij de personele bezetting van de verschil-

lende kamers houdt ongetwijfeld ook verband met de gelukkige vaststelling dat wij sinds verschillende jaren niet 
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hebben af te rekenen met noemenswaardige afwezigheden wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid bij de beroeps-

magistraten. 

  

2.2. Worden de magistraten op de hoogte gebracht van die criteria?  

  

Zie boven sub 2.1. 

 

 

2.3. Hoe gebeurt die verdeling in de praktijk? Wordt controle uitgeoefend op de verdeling en wie stuurt het proces 

van de verdeling bij?  

  

Zie boven sub 2.1. 

 

2.4. Welke moeilijkheden brengen 2.1 en 2.2 mee en hoe lost u die op? 

 

Het gehanteerde systeem, tot stand gekomen na jaarlijkse voorafgaande individuele bevraging door de eerste voor-

zitter en gezamenlijk overleg (onder meer tijdens de werkvergadering, die het vastleggen van de dienstregeling van 

het komende gerechtelijk jaar voorafgaat), leverde geen problemen op. 
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HOOFDSTUK VII: EVOLUTIE VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND IN HET ARBEIDSHOF GENT 
 

1. Gerechtelijke activiteit 

 

Indien het rechtscollege een eigen concept van de gerechtelijke achterstand heeft, gelieve dat dan hieronder te 

beschrijven en aan te geven of er - volgens dat concept - gerechtelijke achterstand is. 

 

Sinds de Wet Bestrijding Gerechtelijke Achterstand van 2007 vervult de rechter bij de ingereedheidbrenging van de zaken 

de rol van toezichthouder die moet waken over de goede en vlotte proces vooruitgang. Wanneer een partij hem daarom 

verzoekt, kan hij ambtshalve de nodige afspraken opleggen m.b.t. termijnen en rechtsdag die hij eveneens ambtshalve 

kan handhaven. Maar het consensualisme tussen gedingvoerende partijen blijft de standaard. 

 

Binnen het arbeidshof Gent is, bij ontstentenis van een wettelijk criterium, op grond van een interne afspraak, sinds 

jaren het streefdoel in alle zaken die voor alle partijen in staat zijn, een rechtsdag overeenkomstig artikel 750 Ger.W. te 

kunnen bepalen binnen de zes maanden. Enkel in de mate dat die termijn binnen dewelke zaken op zitting kunnen wor-

den gebracht, zou worden overschreden is er binnen het arbeidshof sprake van gerechtelijke achterstand. 

 

Getoetst aan die norm, bestaat er binnen het arbeidshof bij de instaatstelling van de gedingen geen gerechtelijke achter-

stand. Alle zaken die voor de procesvoerende partijen "in staat" zijn, worden in de regel binnen de vooropgestelde ter-

mijn van maximaal 6 maanden vastgesteld. Rekening houdend met de gerechtelijke vakantie, is die termijn de facto zelfs 

korter, zoals blijkt uit het onderstaand overzicht. 

 

Per 31 december 2014 waren er in de afdeling Gent van alle (280) op dat ogenblik gefixeerde zaken - ongeacht de wets-

bepaling die aan het verzoek tot fixatie ten grondslag lag - trouwens slechts 26 die buiten die termijn van 

6 maanden vielen. In de afdeling Brugge betrof het 35 zaken (van de 217 fixaties). In dat verband moet nadrukkelijk 

worden onderstreept dat die overschrijding telkens (in zaken gefixeerd op grond van artikel 747, §2 Ger.W.) het uitslui-

tende gevolg is van het aantal procespartijen en/of van de door die partijen zelf vooropgestelde of ingevolge hun opmer-

kingen toegekende conclusietermijnen, want het partijen-consensualisme blijft, zoals vermeld, nog steeds de standaard. 

Amper in 2 geschillen was er per eind 2014 een fixatie in het jaar 2016 (1 in de 5
de

 kamer en 1 in de 8
ste

 kamer van de 

afdeling Gent ). Het procesverloop moet dus als efficiënt worden aangemerkt. 

 

Kamer 

VERSTE FIXATIE PER KAMER op 31 december 2014 

ongeacht type van aanvraag 

Gent Brugge 

1° kamer – beroepsrisico’s september 2015 oktober 2015 

2° kamer – arbeiders september 2015 - 

2° kamer – bedienden november 2015 oktober 2015 

3° kamer – arbeiders september 2015 juni 2015 

3° kamer – bedienden juni 2015 september 2015 

4° kamer – zelfstandigen september 2015 september 2015 

5° kamer – soc. zekerheid/OCMW februari 2016 oktober 2015 

6° kamer – soc. zekerheid/OCMW november 2015 november 2015 

7° kamer - gehandicapten mei 2015 mei 2015 

7° kamer - bedienden juni 2015 juni 2015 

8° kamer - bedienden maart 2016 november 2015 

9° kamer - CSR juni 2015 april 2015 

strafzaken (3° corr. kamer hvb) februari 2015 n.v.t. 
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2. Algemene vragen 

 

2.1. Gelieve in onderstaande tabel, het aantal vastgestelde dossiers te vermelden volgens de termijn tussen het ogen-

blik van het gezamenlijk verzoek tot rechtsdagbepaling van de partijen en de rechtsdag (artikel 750 van het Ge-

rechtelijk Wetboek). 

 

 0 → 4 maanden 

Sociale zekerheid werknemers 100% 

Bijdragen zelfstandigen 100% 

Sociale zekerheid zelfstandigen 100% 

Sociale verkiezingen 100% 

Mindervaliden 100% 

Administratieve geldboeten 100% 

Beschermde werknemers 100% 

Arbeiders 100% 

Bedienden 100% 

Arbeidsongevallen 100% 

Beroepsziekten 100% 

Bijdragen RSZ 100% 

Residuaire stelsels 100% 

Andere 
21

 100% 

 

2.2. Vindt u de huidige termijnen voor rechtsdagbepaling redelijk? 

 

� Ja. 

Zo ja, waarom? 

 

� In de praktijk gebeurt de bepaling van de rechtsdag thans nog slechts uitzonderlijk op grond van artikel 750 

Ger.W. (want weinig zaken worden nog bij hun inleiding naar de bijzondere rol verzonden: nauwelijks 27 in 

2014). De zaken op de algemene rol worden voor het leeuwendeel in gereedheid gebracht met toepassing van 

de artikelen 747, §2 en 748, §2 Ger.W.. Er waren in 2014 (met 768 nieuwe zaken ingeschreven op de algemene 

rol, exclusief deze op eenzijdig verzoekschrift en rechtsbijstand) in totaal 601 beschikkingen conform de laatst-

genoemde wetsbepalingen (na minnelijke afsprakennota tussen partijen of ingevolge gerechtelijke instaatstel-

ling). 

 

� De betrachting om de partijen, bij gemeenschappelijke aanvraag tot fixatie conform artikel 750 Ger.W., een 

rechtsdag te bezorgen binnen de zes maanden na hun aanvraag (zie het criterium van dit hof om niet te gewa-

gen van gerechtelijke achterstand), blijft volledig gerealiseerd. 

 

� Zelfs bij aanvragen op grond van artikel 747 §2 Ger.W. zijn de termijnen zeer redelijk, ook al ligt de datum van 

de rechtsdag, om de al aangehaalde redenen, in dat geval soms verder af. Ook dan komen wij immers slechts 

zelden verder dan zes vrije maanden. 

 

� Als er al knelpunten dreigen, kunnen zaken door middel van beschikking van de eerste voorzitter worden toe-

gewezen aan een andere kamer. 

                                                                        
21 de materies, opgesomd in de artikelen 584 tot 589 van het Gerechtelijk Wetboek, die niet zijn opgenomen in de tabel 
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Welke maatregelen heeft u getroffen om dat te bereiken? Vindt u dat de situatie nog kan worden verbeterd? 

 

Om de rechtsdagbepaling binnen de gewenste termijn van maximaal zes maanden te handhaven, kunnen, zoals 

reeds vermeld, soms zaken van de ene kamer naar een andere (eveneens bevoegde) kamer worden overgeheveld 

op het ogenblik van de fixatie-aanvraag. 

 

Die werkwijze wordt slechts dan aangewend, wanneer de beroepsmagistraat-titularis van de kamer waar de zaak op 

het ogenblik van de fixatie-aanvraag op de bijzondere rol staat, nog geen procedureverrichtingen heeft gedaan of 

nog geen voorbereidingen heeft getroffen met het oog op de behandeling. 

 

Op die wijze loopt binnen iedere afdeling van het arbeidshof de fixatiekalender van de verschillende kamers met de-

zelfde bevoegdheden nagenoeg gelijk (cf. supra: punt 1). 

 

2.3. Aantal gewezen arresten 

 

2.3.1. Vermeld het aantal arresten (eind- en tussenarresten) dat het arbeidshof heeft gewezen tijdens de jaren T, T-1 

en T-2 

 

Cf. bijlage 4 

 

2.3.2. Is de evolutie van deze cijfers kenmerkend en zo ja, voor welk(e) verschijnsel(en)? 

 

In 2014 overtreft de volledige input (inkomende nieuwe zaken: 788) de output, enkel door middel van eindarres-

ten/eindbeschikkingen (706) - dus zonder rekening te houden met de ambtshalve weglatingen -, met 82 zaken in 

meer. 

 

Net als de voorbije 2 jaren, doch met een opvallende dalende trend, blijven, in absolute cijfers (eind- en tussenar-

resten samen), de uitspraken in geschillen inzake arbeidsrecht (arbeiders + bedienden, beschermde werknemers 

inbegrepen) 216 (-23) het grootste segment vertegenwoordigen. Zij worden echter op de voet gevolgd door de 

uitspraken: 

- in geschillen inzake rechten en bijdragen in het kader van de sociale zekerheid voor werknemers, in 2014 af-

genomen tot 214 (234 in 2013); 

- in geschillen van collectieve schuldenregeling, welke weliswaar in absolute cijfers een lichte achteruitgang 

boeken (190 of -6 t.o.v. 2013), doch die wat het aantal eindarresten betreft de stijgende trend aanhouden sinds 

de overdracht in september 2007 naar de arbeidsgerechten en thans afklokken op 182 (+ 5) eindbeslissingen, 

en hiermee het grootste segment zijn voor wat eindbeslissingen betreft (arbeidsrecht 168, sociaal zekerheids-

recht 171) . 

 

3. Oorzaken van de vertraging 

 

Er is geen vertraging en evenmin gerechtelijke achterstand in het arbeidshof Gent. 
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HOOFDSTUK VIII: DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 

 

1. Geef aan in hoeveel zaken die in beraad werden genomen om een arrest uit te spreken er een uitspraak 

plaatsvond: 

 

Het zijn de kamervoorzitters en de raadsheren die, met de bijstand van de griffiers, de rechtspraak dagelijks waarmaken. 

In 2014 werden in totaal 821 zaken in beraad genomen voor uitspraak, wat betekent dat er werd gepleit, dat de debatten 

werden gesloten en dat het arbeidshof zijn rechterlijke beslissing zal nemen. In de regel moet dit geschieden binnen een 

maand na het sluiten van de debatten (cf. artikel 770 Ger.W.). Indien er na de maand geen uitspraak is, zal het arbeidshof 

de zaak uitstellen. 

Tijdens het jaar 2014 volgde na het sluiten van de debatten uitspraak:  

� binnen een maand: in 777 zaken (94,64%) 

� tussen 1 maand en 2 maanden: in 44 zaken (5,36%) 

� tussen 2 maanden en 3 maanden: geen zaken 

� tussen 3 maanden en 6 maanden: geen zaken 

� meer dan 6 maanden: geen zaken. 

In het arbeidshof Gent kende het beraad dus geen achterstand. 

 

2. Hoe wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de termijnen van het beraad? 

 

Door de eerste voorzitter en de hoofdgriffier, die gebeurlijke achterstand in het beraad actief als beheersmaatregel op-

volgen volgens de procedure van artikel 770 Ger.W..  

 

Sinds de Wet 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke 

achterstand (BS 12 juni 2007) moeten de griffiers in tweevoud de lijst opmaken van de zaken waarin de uitspraak met 

meer dan een maand werd uitgesteld. Die lijsten worden, op initiatief van de hoofdgriffier, elke maand opgemaakt en 

toegezonden aan de eerste voorzitter en aan de procureur-generaal (cf. artikel 770, §2 Ger.W.). Het betreft een instru-

ment van controle inzake gebeurlijke achterstand in het beraad. 

 

In het jaar 2014 kon de hoofdgriffier van het arbeidshof, in uitvoering van dat wetsartikel, op het einde van iedere maand 

aan de eerste voorzitter maandelijks telkens meedelen dat er in (de beide afdelingen van) het arbeidshof Gent geen za-

ken waren waarvan de uitspraak met meer dan één maand werd uitgesteld. 

 

Zoals in het verleden gebeurt het toezicht ook verder via het stelselmatig nazicht van de zittingsbladen van elke kamer, 

waarop, in voorkomend geval, de oorzaak van de vertraging moet worden vermeld. 

 

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

 

Neen. 
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HOOFDSTUK IX: BESCHRIJVING 

 

Acties die tijdens het betrokken kalenderjaar (T) werden ondernomen om de werking van het rechtscollege 

te verbeteren. Per onderdeel wordt ook het resultaat weergegeven. 

 

Aan de rechtspraak worden steeds hogere eisen gesteld. Het antwoord daarop moet zijn dat ook de rechter laat zien dat 

hij aan de hoge professionele maatstaven kan voldoen die nodig zijn om de kwaliteit van en aldus het vertrouwen in de 

rechtspraak te behouden. 

 

Onze doelstelling - met name de rechtszoekende burger, in het kader van onze rechtsprekende bevoegdheid, een optima-

le dienstverlening te waarborgen - bepaalde ook in 2014 voortdurend onze werking. 

 

Dit impliceert: 

 

- Dat wij ook in het voorbije jaar streefden naar geschillenoplossing binnen de kortst mogelijke termijn, met de ambitie 

een verdere bekorting van de procedureduur of de doorlooptijd (i.e. de totale tijd die verstrijkt tussen het instromen 

en het uitstromen van een zaak) te bewerkstelligen, door middel van tijdige uitspraken. Daarnaast werd in ons kwali-

teitsbeleid prioriteit gegeven aan rechtspraak, deugdelijk gemotiveerd en opgesteld in een correcte, begrijpelijke taal 

en argumentatie. 

 

- Dat wij, ook in het afgelopen jaar, gestreefd hebben naar een optimale toepassing van nieuwe wetgeving en naar de 

opleiding en begeleiding van alle medewerkers, zowel op het vlak van het materieel recht als op procedureel vlak en 

inzake het gebruik van de beschikbare informatica en van performante technische hulpmiddelen. 

 

Dit vereist in de toekomst: 

 

- Dat de wetgever de "niche functie" die de arbeidsgerechten vervullen en die ontegensprekelijk beantwoordt aan de 

verzuchtingen van de rechtzoekenden, verder uitbouwt, en ons daarbij de beleidsinstrumenten ter beschikking stelt, 

die nodig zijn om onze doelstellingen maximaal te realiseren. 

 

Die doelstellingen werden in het voorbije jaar geconcretiseerd op verschillende gebieden: 

 

1. Klantvriendelijkheid en efficiëntie 

 

- Hoewel in 2014, voor het eerst sedert 2004, de input groter was dan de output, blijven we streven naar klant-

vriendelijkheid, zowel van het griffiepersoneel als ter terechtzitting, naar korte fixatietermijnen, naar bewaking 

van de doorlooptijden en naar kwaliteitsvolle en tijdig uitgesproken arresten. Het arbeidshof Gent kent geen ge-

rechtelijke achterstand. 

Het interne beheersingssyteem functioneert goed.  

 

2. Optimalisering van de aanwezige kennis, expertise en vaardigheden 

 

- Ook in 2014 deed iedere beroepsmagistraat aan permanente educatie, door deelname aan diverse opleidingen 

in de verschillende domeinen van onze bevoegdheidsmateries. Vakinhoudelijke cursussen en trainingen werden 

gevolgd, die kennis en vaardigheden actualiseren, verbreden en verdiepen (cf. supra). 

 

- Naar aanleiding van de (her)nieuw(d)e benoemingen in 2014 van de raadsheren en rechters in sociale zaken, werd, 

in samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), de organisatie van een basisopleiding voor 

raadsheren en rechters in sociale zaken van het ressort voorbereid die zal doorgaan in juni 2015. 

 

- Aan een 50-tal deelnemers (magistraten en griffiers van het arbeidshof Gent, magistraten en secretarissen van het 

auditoraat-generaal bij het arbeidshof Gent en magistraten en hoofdgriffiers van de arbeidsrechtbanken van het 
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ressort Gent) werd op 31 januari 2014 door de heer Frank GOWY, documentair hoofdbeheerder van de biblio-

theek- en documentatiedienst van het Grondwettelijk Hof en tevens praktijkassistent aan de Rechtsfaculteit van 

de VUB, een uiteenzetting gegeven in het arbeidshof Gent, met betrekking tot het gebruik van online juridische da-

tabanken. 

Op basis van een casus, dienend als leidraad doorheen de demonstratie, werden de opzoekingen in de juridische 

databanken besproken (o.m. Juridat, Belgiëlex, en toelichtingen bij RefLex en Jura), in het bijzonder hun sterktes 

en zwaktes en hun relationele verhouding tot elkaar. 

 

- Eveneens op 31 januari 2014 werd, in de namiddag, door Tom MESSIAEN, plaatsvervangend rechter in de arbeids-

rechtbank Gent, afdeling Gent, een uiteenzetting gegeven voor de magistraten van het arbeidshof en arbeids-

rechtbanken van het ressort rond het onderwerp "eenheidsstatuut" en dit n.a.v. de Wet van 26 december 2013 

betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn en 

de carenzdag en begeleidende maatregelen (BS 31 december 2013). 

 

3. De huisvesting van het arbeidshof Gent 

 

Aandacht werd tevens besteed aan het welbevinden en de veiligheid van allen die binnen het arbeidshof werkzaam zijn. 

 

- Preventie en bescherming op het werk 

 

� Een derde, volledige evacuatie van het AC Kouterpoort werd voorbereid, inzonderheid met de eerste in-

terventieploegen. De (vooraf bij benadering aangekondigde) ontruiming werd succesvol uitgevoerd op 16 

september 2014, na door de preventieadviseurs te zijn in gang gezet via rookontwikkeling uitgelokt nabij 

een uitgeteste branddetector. Een “debriefing” volgde met evaluatie, waarbij, samen met die preventiead-

viseurs, de vastgestelde mankementen en verbeterpunten van het evacuatieplan werden geanalyseerd, 

opgelijst en gecorrigeerd. 

 

- Commissie voor de gerechtsgebouwen Brugge 

In 2014 werden, mede naar aanleiding van de gerechtelijke hervormingen, op initiatief van de eerste voorzitter 2 

vergaderingen van de Gebouwencommissie Gerechtsgebouw Brugge georganiseerd met als voornaamste agenda-

punten: 

� op 30 september 2014: 

• voorstelling van de (nieuwe) magistraten-korpschefs van de zetel en openbaar ministerie te Brug-

ge na de gerechtelijke hervorming; 

• aanwijzing van een nieuwe magistraat-gebouwenbeheerder (m.i.v. 1 oktober 2014), belast met 

het dagelijks beheer van het gerechtsgebouw Brugge; 

• bespreking “Masterplan voor toekomstige projecten gerechtsgebouwen” van de FOD Justitie (in-

begrepen de vaststelling dat de nochtans hoogdringende behoeften voor Brugge er niet in voor-

kwamen). 

� op 7 november 2014: 

• voorstelling en aanvaarding van de nieuwe gebouwbeheerder, de heer Wim De Backer, afdelings-

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, t.v.v. de heer 

Thierry Denys, voorzitter van voormelde rechtbank 

• oplijsting van de behoeften voor het gerechtsgebouw Brugge (mankementen aan het gebouw, 

onderhoudscontracten, veiligheid, …), om te worden opgenomen in het hogervermelde “Master-

plan”. 

De hertekening van de gerechtelijke kaart en de schaalvergroting van de eerstelijnsrechtscolleges met ingang van 1 

april 2014 hadden, zowel voor de zetel, voor de parketten als voor de arbeidsauditoraten, een drastische vermin-

dering van het aantal magistraten-korpschefs en hoofdgriffiers voor gevolg (hoewel ook een volledig nieuw man-

daat werd in het leven geroepen, dat van voorzitter van de vrede- en politierechters).  

Paradoxaal genoeg creëerde dit in het al krap behuisde gerechtsgebouw Brugge een vraag naar bijkomende loka-

len waarin de wat later aangewezen nieuwe korpschefs van de grote, respectievelijk op provinciaal en op ressorte-
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lijk niveau georganiseerde grote gerechtelijke entiteiten op passende wijze in konden worden geherbergd. Tijdens 

de gerechtelijke vakantie en in september 2014 slaagden de eerste voorzitter, in zijn hoedanigheid van voorzitter 

van de gebouwencommissie West-Vlaanderen, en de gebouwbeheerder, toen nog voorzitter Thierry Denys, erin 

om, na ruim overleg met alle geïnteresseerden en de verschillende betrokken gerechtelijke entiteiten, met resul-

taat en tot eenieders tevredenheid geschikte oplossingen te vinden, rekening houdende met al de geformuleerde 

desiderata en noden, enerzijds, en de plaatselijke ruimtelijke schaarste, anderzijds. 

 

- Dienstmededelingen kaderend in het beheer van het gebouw 

Als medium, ter uitvoering, als aandachtspunt of ter algemene melding van hetgeen werd besproken en beslist in 

de beheerraad van het gebouw AC Kouterpoort, werd het gebruik dienstmededelingen per mail opgestart door de 

eerste voorzitter, in zijn hoedanigheid van gebouwbeheerder (deel Justitie) te Gent. In 2014 werden aldus t.a.v. de 

personeelsleden van het arbeidshof, van het parket-generaal en van het auditoraat-generaal 7 dienstmededelin-

gen verspreid, in essentie m.b.t. volgende onderwerpen: 

- herinnering onderscheid gebruik stopcontacten (rode= apart circuit, speciaal aangelegd en bestemd voor de 

hardware van de diverse informaticatoepassingen, witte= reguliere bestemd voor overige apparaten) 

- sensibilisering energiegebruik (vakanties, afschakelingsplan, …) 

- bereikbaarheid gerechtsgebouw - verkeershinder t.g.v. werkzaamheden 

- sensibilisering gebruik fietsenstalling, voorzichtigheid bij in- uitrijden parkeergarage  

- aankondiging evacuatieoefening. 

 

- Drankautomaat gerechtsgebouw Gent 

Eind september 2014 werd een drankenautomaat geleverd en geplaatst, net voor de ingang van de griffiediensten 

van het arbeidshof en dus bereikbaar voor het publiek. 

 

4. Organisatie en bestuur 

 

- Men zou normaliter kunnen verwachten dat diegenen die benoemd zouden worden als voorzitters van nieuwe 

rechtbanken zouden kunnen starten voor de inwerkingtreding van de wet die de nieuwe organisatiestructuur in-

voert. Dit was in België niet het geval. De korpschefs van de nieuwe gerechtelijke entiteiten op het niveau van eer-

ste aanleg waren immers, ingevolge vertraging, niet benoemd op 1 april, ingangsdatum van de gerechtelijke her-

vorming (de vorige minister van Justitie weigerde de inwerkingtreding te verdagen naar 1 september 2014, aan-

vangsdatum van het nieuwe gerechtelijk jaar).  

De fusies werden dus doorgevoerd op een ogenblik waarop nog niet geweten was wie de leiding zou hebben. Met 

toepassing van de wettelijke overgangsregeling en om te vermijden dat de arbeidsrechtbank zonder leiding zou 

vallen in afwachting van de aanwijzing van de nieuwe korpschef,  heeft de eerste voorzitter van het arbeidshof 

Gent m.i.v. 1 april 2014 tijdelijk een dubbelmandaat uitgeoefend, niet alleen als magistraat korpsoverste van het 

arbeidshof Gent, maar ook - en “om niet” - als waarnemend voorzitter van de nieuwe arbeidsrechtbank Gent, 

georganiseerd op het niveau van het ressort, samenvallend met de provincies Oost- en West-Vlaanderen, maar 

verdeeld in 10 afdelingen (de bestaande zittingslocaties werden behouden). 

Aan dit mandaat van interim-korpsoverste kwam een einde op 14 mei 2014, dag van de eedaflegging en installatie 

van mevrouw Carine Saelaert, als nieuwe voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent. 

Binnen diezelfde wettelijk erbarmelijk getimede context heeft de eerste voorzitter m.i.v. 1 april 2014 de heer Den-

nis Devriese aangewezen als waarnemend hoofdgriffier van de (nieuwe) arbeidsrechtbank Gent (beschikking van 1 

april 2014). 

Vooraf had hij daartoe, individueel en gezamenlijk , overleg gepleegd met de hoofdgriffiers van de te fuseren vijf 

arbeidsrechtbanken van het ressort (bespreking van de kandidatu(u)r(en)). 

 

- Met de oprichting van een directiecomité in elke gerechtelijke entiteit, voorziet de wetgever (art. 19 Wet 18 fe-

bruari 2014) thans in een lokaal collegiaal gerechtsbestuur hetwelk de korpschef bijstaat bij zijn beheerstaken en 

in de algemene leiding, de organisatie en het beheer van de gerechtelijke entiteit en die voor hem een steun- en 

informatiepunt betekenen in de dagelijkse leiding. Anderzijds zal het directiecomité in de nabije toekomst het be-

heerplan (de toekomstvisie van de entiteit, de doelstellingen voor de komende 3 jaar, en de beoogde de middelen 
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daartoe) afsluiten en mede instaan voor de uitvoering ervan. De ingrijpende gerechtelijke hervorming van 2014 

had aldus ook een impact op de structuur en de werking van het arbeidshof. 

Beslissingen worden bij consensus genomen. Bij gebrek daaraan beslist de korpschef, als eindverantwoordelijke. 

Uiteraard heeft het directiecomité geen enkele bevoegdheid inzake de procesrechtelijke behandeling van geschil-

len. 

Als er lokaal aangelegenheden gemeenschappelijk zijn aan de gerechtelijke entiteiten, bijvoorbeeld omdat zij een 

gebouw delen, zal er overleg dienen gepleegd met de betrokken gegroepeerde directiecomités.  

Het directiecomité van het arbeidshof zal in de toekomst (in de loop van 2017?), wanneer de verzelfstandiging en 

de beheersautonomie er effectief komen, een beheersplan moeten uitwerken ter verdeling via enveloppes van de 

toegekende algemene werkingsmiddelen op een zo efficiënt mogelijke manier. Het zal de effectieve bedrijfsvoe-

ring moeten opschalen en professionaliseren als gevolg van het in gebruik nemen van een nieuw financieel sys-

teem, waarbij materiële en personele middelen zullen moeten worden verkregen die het hof in staat moeten stel-

len zijn rechtsprekende opdrachten naar behoren te vervullen. De interne beheersing van de bedrijfsvoering zal 

anders moeten worden ingericht en dus reorganisatie en ontwikkeling van competenties vergen. 

 

Aldus werd op lokaal niveau het al jaren bestaande directiecomité van het arbeidshof Gent, ingevolge en overeen-

komstig de te implementeren wetswijziging op het verzelfstandigd beheer, als gerechtsbestuur geformaliseerd. Die 

nieuwe wettelijke bestuurlijke constellatie is sinds oktober 2014 samengesteld uit 6 leden: 

� de eerste voorzitter, magistraat korpsoverste, Gregor VANDE VYVER 

� de 3 kamervoorzitters Jan VILAIN, Lieve MOORS en Jan HERMAN 

� raadsheer Vincent DOOMS 

� en de hoofdgriffier, Lutgarde MABILDE. 

Het komt sindsdien minstens eenmaal per maand samen. 

De verslagen van de directiecomités worden, na goedkeuring, ter informatie meegedeeld aan magistraten, griffiers 

en gerechtspersoneel, vanzelfsprekend op de vertrouwelijke punten na. 

 

- Daarnaast wordt, onder meer tijdens de periodieke werkvergaderingen van de magistraten van de zetel, doorgezet 

op het verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces van het rechtspreken en op het verzekeren van de 

eenheid van rechtspraak van het hof via jurisprudentieoverleg, teneinde meteen de rechtszekerheid in de hand te 

werken. Wanneer in een bepaald type van rechtsgeschillen uiteenlopende rechtspraak tussen de verschillende 

kamers dreigt te ontstaan, wordt overleg en intervisie gepleegd en collegiaal getracht, met respect voor de rech-

terlijke onafhankelijkheid, tot eenduidige rechterlijke beslissingen te komen. 

 

- Mede door de wet van 1 december 2013 (tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging 

van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de gerechtelijke orde) nam 

het arbeidshof Gent de gelegenheid te baat om zijn bijzonder reglement, dagtekenend van 30 juni 2008, te actuali-

seren, in het bijzonder ratione materiae, en te vervangen. Na een 5-tal vergaderingen (2 in het directiecomité en 3 

in de vergadering van de magistraten), ter voorbereiding en bekrachtiging, werd de beschikking tot vaststelling 

van het bijzonder reglement van het arbeidshof Gent op 9 december 2014 door de eerste voorzitter genomen en 

als bericht gepubliceerd als in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2014. 

 

- Gelet op het hoger vermelde, gewijzigde bijzonder reglement en gelet op de eedaflegging en de installatie van de 

nieuwe raadsheren in sociale zaken in het arbeidshof Gent op 17 november 2014 (cf. supra p.7), werd op 23 de-

cember 2014 een nieuwe tussentijdse dienstregeling van de terechtzittingen van het arbeidshof Gent voor het 

gerechtelijk jaar 2014 – 2015 genomen,  ter vervanging van die van 26 juni 2014. Hierdoor konden de nieuw be-

noemde collega’s in de rechtsprekende werking van het hof worden opgenomen met ingang van 1 februari 2015. 

 

- Samen met de hervorming van het gerechtelijk landschap kreeg het gerechtspersoneel op 1 juli 2014 een nieuw 

geldelijk statuut, naar analogie met de loopbaan van het federaal openbaar ambt (Wet 10 april 2014), waarbij de 

wedde wordt verbonden aan de evaluaties: personeelsleden die een aantal keren een positieve evaluatie krijgen, 

kunnen overgaan naar een hogere weddeschaal in hun graad of klasse. Met de wijzigingen in de artikelen 287ter 

en 287quater en de invoeging van een artikel 287ter/1 bij wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk 
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Wetboek, worden, ter vervanging van de gecertificeerde opleidingen, alle vastbenoemde personeelsleden (inclu-

sief de griffiers) en alle contractuele personeelsleden van niveau A, B, C en D m.i.v. 2014 onderworpen aan een 

evaluatiecyclus. 

 

Die (jaarlijkse) evaluatiecyclus, die loopt van 1 januari tot 31 december, bestaat uit een reeks van open en con-

structieve gesprekken tussen het personeelslid en zijn evaluator, waarbij de taken, de te bereiken doelstellingen, 

de benodigde middelen en de verwachte resultaten worden vastgelegd en geëvalueerd. Ten titel van overgang 

gingen de evaluatiecycli voor alle gerechtspersoneel in 2014 van start op 1 juli 2014. Zij eindigden op 31 december 

2014. 

 

Gefaseerd in de loop van het kalenderjaar, start de cyclus voortaan met een planningsgesprek (en in voorkomend 

geval een functiegesprek) en, indien nodig geacht, een functioneringsgesprek in de loop van het jaar. Hij wordt af-

gesloten met het evaluatiegesprek. 

De 4 mogelijke eindbeoordelingen hebben elk hun impact op de geldelijke loopbaan van het personeelslid als 

volgt: 

� “voldoet aan de verwachtingen” geeft recht op een normale vooruitgang van de geldelijke loopbaan 

� “te verbeteren” en “onvoldoende” zorgen voor een vertraging in de vooruitgang en 

� “uitzonderlijk” geeft recht op een snellere vooruitgang in de geldelijke loopbaan. 

Wanneer een personeelslid (contractueel of statutair) 2 “onvoldoendes” krijgt in een periode van 3 jaar kan dit bij-

komend aanleiding geven tot ontslag. 

 

Ieder personeelslid (contractueel of statutair) kan evenwel tegen elke evaluatie en eindvermelding een beroep in-

stellen bij de magistraat-korpschef, die dit op zijn beurt overmaakt aan de beroepscommissie. Deze laatste advi-

seert hetzij een andere eindvermelding, hetzij het behoud van de toegekende eindvermelding. 
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- BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Statistieken arbeidsrechtbank van het rechtsgebied van het arbeidshof Gent 

Bijlage 2: Inschrijvingen per materie, per rol, arbeidshof Gent  

Bijlage 3: Output (eindarresten per rol, en arresten alvorens recht te doen per rol, arbeidshof Gent) 

Bijlage 4: Arresten (eind- en tussenarresten) gewezen tijdens de jaren T, T-1 en T-2 

Bijlage 5: Diverse cijfers arbeidshof Gent  

Bijlage 6: Voorraad arbeidshof Gent 

 



JAARSTATISTIEKEN ARBEIDSRECHTBANKEN RESSORT GENT  
 KALENDERJAAR 2014 
 

 

 

 BEVOLKINGSCIJFER VAN HET RECHTSGEBIED OP 31/12/2014                                                                                                                           2644440 
 

 INSCHRIJVINGEN: 
 

 a) in het repertorium van de rechter: 
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

             Akte 

Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper  Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie Afdeling 
Gent 

Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling 
Aalst 

Afdeling Sint -
Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

Jaar 

17.534 3.200 3.460 4.727 2.972 12.817 8.346 1.875 2.955 2.591 60.477 2014 

            b) in het repertorium van de griffieakten : 
 
Arrondissement − 
Sectie > Gent  

             Akte 

Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie Afdeling 
Gent 

Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling 
Aalst 

Afdeling  Sint -
Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

Jaar 

348 109 80 239 109 369 2 - 9 - 1265 2014 
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1. Zaken die (vorig statistisch jaar) blijven af te handelen op 31/12/2013 
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

            Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie Afdeling 
Gent 

Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling 
Aalst 

Afdeling Sint -
Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

  Jaar 

8.543 2.417 2.679 3.620 2.017 5.877 4.099 702 1.420 1.094 32.468 Hangend 31/12 2013 

  

 2. Zaken nog af te handelen op 31/12/2014 (1+4−3) 
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

            Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie Afdeling 
Gent 

Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling 
Aalst 

Afdeling Sint -
Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

  Jaar 

8.743 2.384 2.674 3.690 2.059 5.659 4.176 611 1.423 1.054 32.473 Hangend 31/12 2014 

  

 3. Definitief afgehandelde zaken in 2014 
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

            Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie Afdeling 
Gent 

Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling 
Aalst 

Afdeling Sint -
Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

  Jaar 

3.731 1.014 1.097 1.552 1.031 3.704 1.807 720 628 703 15.987 Output 2014 

 

  



 INKOMENDE ZAKEN ALGEMENE ROL 
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

              Nieuw 

Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie 
Afdeling 

Gent 
Afdeling 

Dendermonde 
Afdeling 

Aalst 
Afdeling 

Sint-
Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

Article Aard 

142 43 37 65 44 128 63 35 26 22 605 

578,1° 

o1a - arbeidsovereenkomst 
arbeider 
o1b - arbeidsovereenkomst 
bediende 175 25 36 63 31 108 72 45 22 12 589 
o1c - schending 
fabrieksgeheim     0     1         1 

578,5° o1g - versnelde 
beroepsopleiding           1         1 

578,11° o1o - Pesterijen 0 0   0 0 1 0       1 

578,12° o1p - preventieadviseur           1 0       1 

578,13° o1q - discriminatie werknemers                 1   1 

587bis,1° o1u - voorbereidende proc. 
beschermde werkn. 5 0 4 0 0 0 3 1 2   15 

W19/03/91 Art.6 o1w - beschermde werknemer 3 0 2 2 0 0 3 0 1   11 

578 o1z - varia 0 0 1 0   0 1       2 

579,1° 

p1a - arbeidsongevallen 101 40 37 75 58 105 61 23 46 28 574 

p1b - beroepsziekten 5 6 8 5 4 7 3 4 2 2 46 

p1c - 1/3 kapitaal 18 0 2 4 6 5 8 1 4 5 53 

579,6° p1i - Schadeloosstellingsfonds 
asbestslachtoffers     0     0         0 

579 p1z - varia       0     0       0 

580,1° q1a - bijdragen voor 
werknemers 1.687 337 359 600 437 1.802 792 368 196 339 6.917 

580,2° 

q1b - kinderbijslag werknemers 14 4 6 20 5 16 7 3 4 1 80 
q1c - werkloosheid 
werknemers 136 38 25 90 31 55 54 15 15 17 476 
q1d - ziekteverzekering 
werknemers 331 121 109 181 113 244 164 86 83 57 1.489 

q1e - pensioenen werknemers 15 5 4 0 6 16 5 1 0 1 53 
q1f - vakantiegelden 
werknemers 4 4 2 1 3 1 1 0 0 0 16 



q1g - Fonds sluiting 
ondernemingen 2 1 3 2 1 4 1     0 14 

580,4° q1i - geschil tussen 
instellingen   0   1 1   1   1   4 

580,6°a q1j - maatschap.verzekering 
mutualiteiten 0       0           0 

580,6°b q1k - maatschap.verzekering 
pensioenregeling           0         0 

580,6°c q1l - Dienst overzeese sociale 
zekerheid 1         2         3 

580,6°d q1m - aanvullende 
ziekteverzekering     0               0 

580,8° q2 - BESTAANSZEKERHEID   0 0 0   0     0 0 0 

580,8°b q2b - gewaarborgde 
gezinsbijslag         1 1         2 

580,8°,c1 q2c - OCMW bestaansminimum 0 6 2 13 0 1 0 6 0 2 30 

580,8°c2 q2d - OCMW maatschapp. 
Integratie (leefloon) 131 19 50 18 17 79 40 0 11 4 369 

580,8°d q2e - OCMW maatschappelijke 
dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

580,8°,d 
q2ea - OCMW 
maatschappelijke 
dienstverlening 86 8 17 14 22 26 2 2 4 5 186 

580,8°e q2f - inkomensgarantie voor 
ouderen 2 0 0   0 1 0 1     4 

580,8°f q2g - opvang asielzoekers 0     0   1 0 1 0 0 2 

580,10° q1p - bijzonder brugpensioen 0                   0 

580,16° q1v - Verplichtingen hoofd- en 
onderaannemers 1                 0 1 

580,18° q1x - Beroep tegen beslissing 
bureau voor rechtsbijstand 1 0       6     1 0 8 

580 q1z - varia 9 0 2 0 0 6 1   4 0 22 

581,1° 
r1a - Sociale 
zekerheidsbijdragen 
zelfstandigen 13 10 0 6 4 22 10 10 0 2 77 

581,2° 

r1b - Kinderbijslag 
zelfstandigen 2 1 1   0 1 2 1 0 1 9 
r1d - ziekteverzekering 
zelfstandigen 7 2 2 0 6 11 5 1 5 12 51 

r1e - pensioenen zelfstandigen 5 3 0 0 0 3 3   0 1 15 

581,4° r1h - solidariteitsbijdragen 
zelfstandigen         0   1       1 

581,5° r1i - bijdrage zelfst. 
inkomstenmatiging   2   1             3 

581,6° r1j - bijzondere bijdrage zelfst. 
alleenstaanden     1       1       2 



581,8° r1l - vennootschapsbijdrage 
voor zelfstandigen         1   2       3 

581 r1z - varia 2       0 1 0 0     3 

N/A r2z - varia           0   0     0 

582,1° s1a - minder-validen 97 19 22 51 36 88 57 22 24 15 431 

582,2° s1b - sociale reclassering 
minder-validen 13 0   0 4 13 0 0 1 0 31 

N/A s1z - varia             1   2   3 

582,3° t1a - ondernemingsraden 0       0 0         0 

582,4° t1b - comité veiligheid en 
gezondheid 2                   2 

582,5° t1c - uitkering 
loopbaanonderbreking 6   0 0 0           6 

582,14° t1fe - dienstencheques 0   0     4 1   0   5 

582 t1z - varia           0 0       0 

583,1° u1a - administratieve 
sancties/geldboetes 10 3 1 2 1 12 5 1 0 1 36 

583,5° u1e - administratieve geldboete 
ziekenfondsen             0   1   1 

583 u1z - varia             0     0 0 

731+732 la - verzoek MS 2   1   1 1         5 

N/A ia - verbetering / uitlegging 
beslissing 2   0 2   1         5 

Total 3.030 697 734 1.216 833 2.775 1.370 627 456 527 12.265 

 

  



 INKOMENDE ZAKEN EENZIJDIGE VERZOEKSCHRIFTEN 
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

              Nieuw 

Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper  Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie 
Afdeling 

Gent 
Afdeling 

Dendermonde 
Afdeling 

Aalst 
Afdeling 

Sint-
Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

Article Aard 

879 279 347 400 229 689 506 0 170 133 3.632 578,14° a23t - collectieve 
schuldenregeling 

673 g1c1 - rechtsbijstand à 
voorzitter   0 10 2 5 0 7 2     26 

675 g1b1 - rechtsbijstand à 
bureau 10 3 0 0 0 13     2 3 31 

1025 

v1a - aanstelling 
deskundige 0         1         1 

v1b - autopsie     0   0           0 
v1d - maatschappelijke 
dienstverlening   0   0 0 0     1   1 

v1z - varia 1     0 2   0 0     3 

Total 890 282 357 402 236 703 513 2 173 136 3.694 

  
 

  



 

 INKOMENDE ZAKEN KORT GEDING 
 

Articles > 1035  
            Arrondissement − 

Sectie > Gent  
              Nieuw 

 Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

 Arrondissement - Sectie Afdeling 
Gent 

Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling 
Aalst 

Afdeling Sint -
Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

 Aard 

        0           0  w1a - aanstelling desk 

 w1b - autopsie 0                   0 

 w1d - arbeidsongeval 0     2     0   0   2 

 w1e - arbeidsovereenkomst 5 1 1 1 1 2 0 0 0 0 11 

 w1f - opheffing beslissing     0     0         0 

 w1g - leefloon 4 1 0 1 0 4 1       11 

 w1h - maatschappelijke 
dienstverlening 1 0 0 0 3 0 0   2 0 6 

 w1z - varia 1 0 0   0 2 0       3 

 Total 11 2 1 4 4 8 1 0 2 0 33 

  

  



 TUSSENBESLISSINGEN ALGEMENE ROL 
 

Akte > vonnissen  
            Arrondissement − 

Sectie > Gent  
              Akte 

 Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

 Arrondissement - 
Sectie 

Afdeling Gent  Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling Aalst  Afdeling 
Sint-

Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

 Akte 

36 16 16 29 16 36 35 22 14 21 241 
 HD - heropening  

debatten (774) 

 GET - getuigenverhoor 
(915) 3 3 8 3 4 1 4 3 2 2 33 

 AANDK - aanstelling 
deskundige (962) 154 61 47 133 66 172 114 44 87 39 917 

 DSKVR - vervanging 
deskundige (979) 11 9 2 13 1 5 2 1     44 

 DSKBE - begroting 
kosten en erelonen 
deskundige (991§2) 1     1   1 1     2 6 

 PV - persoonlijke 
verschijning (992) 3 2 3 4 1 1     1 1 16 

 BR - verzending 
bijzondere rol 13 5 3 2 2 6 15   3   49 

 DIV - andere 
tussenvonnissen 4 4 4 2 16 7 1 23   4 65 

 806 - opheffing verval 
verstekvonnis (806) 3   1 1     1   1   7 

 KOS - enkel kosten 
(1021) 4         2     3   9 

 Total 232 100 84 188 106 231 173 93 111 69 1.387 

 

   

  

  

  

  

  

 
  

 



TUSSENBESLISSINGEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING  
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

              Akte 

Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper  Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie Afdeling Gent  Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling 
Aalst 

Afdeling 
Sint-Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

Type akte Akte 

846 272 329 388 225 614 483 1 164 125 3.447 

beschikkingen CSR 

TOE - toelaatbaar 

VERLT - verlenging 
termijn (51 - 1675/11) 367 137 271 272 145 507 147   22 32 1.900 
MACH - speciale 
machtiging 301 7 22 38 21 213 134   30 82 848 

vonnissen CSR MACH - speciale 
machtiging 9 6   2 1 12     2   32 

beschikkingen CSR 
MOEI - moeilijkheden 
uitwerking/uitvoering-
aanpassing/her   3   1           3 7 

vonnissen CSR 

MOEI - moeilijkheden 
uitwerking/uitvoering-
aanpassing/her 1 9     11 42 1     3 67 
HERNT - verzoek 
herroeping niet 
toegestaan (1675/15§1)   5 1 3 1   1   3 3 17 

beschikkingen CSR VERSB - vervanging 
schuldbemiddelaar 104 69 15 73 14 101 60   5 4 445 

vonnissen CSR 
VRVSB - vervanging 
schuldbemiddelaar 
(1675/17§4) 9   5 2 10 3 1     1 31 

beschikkingen CSR MR - minnelijke 
aanzuiveringsregeling     4   5         4 13 

vonnissen CSR 

MIN - minnelijke 
aanzuiveringsregeling 
(1675/10§5) 933 311 359 433 233 613 478   139 121 3.620 
MINOP - minnelijke 
aanzuiveringsregeling 
met opmerkingen ( 31 4       8     3   46 
GER - gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling 
(1675/12-13-13 12 7 19 16 10   16   4 1 85 
VERW - verwerping 
gerechtelijke regeling         1       1   2 

beschikkingen CSR MACHV - machtiging 
verkoop goed 17 5 5 4 27 3 3     9 73 

vonnissen CSR 

MACHV - machtiging 
verkoop onroerend goed 
(1675/14bis) 32 32 30 31 9 51 68   18 2 273 
BORG - vrijstelling borg 
(1675/16bis§4) 1   2 1 1   2   1   8 



beschikkingen CSR 

SBBGR - begroting 
kosten en ereloon 
schuldbemiddelaar 4.157 887 844 953 552 1.743 1.688 10 667 465 11.966 
DIV - andere 
beschikkingen CSR 67 3 14 6 83 3 400   94 62 732 

vonnissen CSR DIV - andere 
tussenvonnissen CSR 129 12 2 10 19 32 30   10 17 261 

Total 7.016 1.769 1.922 2.233 1.368 3.945 3.512 11 1.163 934 23.873 

  

 

   

  

TUSSENBESLISSINGEN KORT GEDING 
 

Akte > 
beschikkingen 
kort geding  

            Arrondissement − 
Sectie > Gent  

              Akte 

         Artt Gent  Dendermonde  Total  

         Arrondissement - 
Sectie 

Afdeling Gent  Afdeling 
Dendermonde 

         Akte 

3 1 4 
         TB - tussenbeschikking 

in kort geding 

         Total 3 1 4 

         
 

  



 BESCHIKKINGEN 
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

              Akte 

Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper  Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie Afdeling Gent  Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling 
Aalst 

Afdeling 
Sint-Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

Type akte Akte 

687 73 67 250 128 444 163 101 71 65 2.049 

beschikkingen 
instaatstelling 

747 - instaatstelling 
zaak 
748 - nieuwe 
conclusietermijnen 6   1     7 6     1 21 
88§2 - incident 
verdeling burgerlijke 
zaken     1               1 
89 - samenstelling 
tijdelijke kamer           1         1 
BTGWZ - 
buitengewone zitting 5 2 1     6         14 
90 - verzending zaak 
naar andere kamer   1 5 4 3           13 

316 - dienstregeling 2   6   1 2 2   2 1 16 
322 - vervanging 
rechter of rechter in 
sociale zaken 7         14 4 11   2 38 
782B - vervanging 
kamervoorzitter 
uitspraak vonnis 1       25   9 3 10 2 50 
DIV - andere 
beschikkingen 15 2 1 3 9 3 49 2 1 1 86 

beschikkingen 
deskundigenonderzoek 

VERLT - verlenging 
termijn (974, §2) 122 1 10 9 21 101 9 8 6 2 289 
VRVDK - vervanging 
deskundige (979)           14 1       15 
BEGR - begroting 
kosten en ereloon 
deskundige (991§2) 151 99 98 187 119 125 93 44 9 4 929 

beschikkingen 
getuigenverhoor 

GVRH - dagstelling 
getuigenverhoor (920 
+ 924) 1     2 1         1 5 
TGVRH - tegenverhoor 
(921) 1         1         2 
DIV - andere 
beschikkingen 
getuigenverhoor 1   1               2 

Total 999 178 191 455 307 718 336 169 99 79 3.531 

  



 

 

 PROCESSEN−VERBAAL 
 

Akte > 
proces−verbaal  

            Arrondissement − 
Sectie > Gent  

              Akte 

 Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

 
Arrondissement - Sectie 

Afdeling Gent  Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling Aalst  Afdeling 
Sint-

Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

 Akte 

        2           2 
 VV - vrijwillige 

verschijning 

 VP - verhoor van partijen 5 2 12 16 1 1 3 1 1 1 43 

 GET - getuigenverhoor 8 5 10 11 6 5 6 1 1 3 56 

 VD - verhoor deskundige 1 1   1             3 

 MS - minnelijke schikking 4   2 21             27 

 EED - eedaflegging           3   2     5 

 AV - algemene 
vergadering van de 
rechtbank 2   1   1 1 1       6 

 VPBWN - verzoening 
partijen bij beschermde 
werknemer 9   4 1     1 1 1   17 

 GMINS - geen minnelijke 
schikking 2     133   1 1       137 

 Z - proces -verbaal van de 
zitting 5.337       5 4.342 2.428 864 897 770 14.643 

 DRHP - doorhaling op pv 
(730§1) 207   3               210 

 VAR - varia 6       2 1     1   10 

 Total 5.581 8 32 183 17 4.354 2.440 869 901 774 15.159 

  

  



UITGAANDE ZAKEN ALGEMENE ROL  
 (EINDBESLISSINGEN) 
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

              Output 

Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie 
Afdeling 

Gent 
Afdeling 

Dendermonde 
Afdeling 

Aalst 
Afdeling 

Sint-
Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

Article Aard 

155 46 49 56 49 110 72 37 20 28 622 

578,1° 

o1a - arbeidsovereenkomst 
arbeider 
o1b - arbeidsovereenkomst 
bediende 157 25 58 96 38 111 90 35 25 19 654 
o1c - schending 
fabrieksgeheim     1     0         1 

578,5° o1g - versnelde 
beroepsopleiding           0         0 

578,11° o1o - Pesterijen 0 0   0 0 2 1       3 

578,12° o1p - preventieadviseur           0 0       0 

578,13° o1q - discriminatie werknemers                 0   0 

587bis,1° o1u - voorbereidende proc. 
beschermde werkn. 4 0 3 0 0 0 1 1 1   10 

W02/06/10 o1vf – maatregelen uitvoering 
social strafwb 1          1 

W19/03/91 Art.6 o1w - beschermde werknemer 3 0 2 2 0 1 3 0 1   12 

578 o1z - varia 0 0 0 0   0 0       0 

579,1° 

p1a - arbeidsongevallen 88 44 23 86 41 117 43 18 29 15 504 

p1b - beroepsziekten 5 6 1 2 2 8 5 2 1 1 33 

p1c - 1/3 kapitaal 17 0 2 2 6 5 8 1 4 5 50 

579,6° p1i - Schadeloosstellingsfonds 
asbestslachtoffers     0     1         1 

579 p1z - varia       0     0       0 

580,1° q1a - bijdragen voor 
werknemers 1.670 328 365 576 437 1.942 856 407 212 341 7.134 

580,2° 

q1b - kinderbijslag werknemers 32 7 8 12 5 24 5 8 4 3 108 
q1c - werkloosheid 
werknemers 134 43 36 76 43 88 58 23 10 26 537 
q1d - ziekteverzekering 
werknemers 408 137 129 177 123 276 208 113 116 74 1.761 

q1e - pensioenen werknemers 9 10 6 2 1 12 7 0 2 7 56 



q1f - vakantiegelden 
werknemers 2 2 0 3 2 6 2 1 1 0 19 
q1g - Fonds sluiting 
ondernemingen 3 1 1 0 0 0 0     0 5 

580,4° q1i - geschil tussen 
instellingen   0   0 2   1   0   3 

580,6°a q1j - maatschap.verzekering 
mutualiteiten 0       0           0 

580,6°b q1k - maatschap.verzekering 
pensioenregeling           1         1 

580,6°c q1l - Dienst overzeese sociale 
zekerheid 0         0         0 

580,6°d q1m - aanvullende 
ziekteverzekering     0               0 

580,8° q2 - BESTAANSZEKERHEID   0 1 0   0     1 0 2 

580,8°b q2b - gewaarborgde 
gezinsbijslag         0 0         0 

580,8°,c1 q2c - OCMW bestaansminimum 3 7 11 16 8 2 3 9 0 2 61 

580,8°c2 q2d - OCMW maatschapp. 
Integratie (leefloon) 117 23 30 16 13 68 30 3 7 1 308 

580,8°d q2e - OCMW maatschappelijke 
dienstverlening 6 0 0 1 1 2 0 1 1 0 12 

580,8°,d 
q2ea - OCMW 
maatschappelijke 
dienstverlening 81 4 14 3 9 22 2 16 4 3 158 

580,8°e q2f - inkomensgarantie voor 
ouderen 6 0 2   3 1 0 0     12 

580,8°f q2g - opvang asielzoekers 3     0   2 6 1 1 2 15 

580,10° q1p - bijzonder brugpensioen 9                   9 

580,16° q1v - Verplichtingen hoofd- en 
onderaannemers 0                 0 0 

580,18° q1x - Beroep tegen beslissing 
bureau voor rechtsbijstand 0 0       6     0 0 6 

580 q1z - varia 5 0 0 1 1 5 1   2 3 18 

581,1° 
r1a - Sociale 
zekerheidsbijdragen 
zelfstandigen 7 17 1 5 7 17 16 7 0 3 80 

581,2° 

r1b - Kinderbijslag 
zelfstandigen 2 1 0   0 3 1 0 0 1 8 
r1d - ziekteverzekering 
zelfstandigen 13 5 3 4 5 23 9 1 5 6 74 

r1e - pensioenen zelfstandigen 2 2 2 1 1 6 2   2 0 18 

581,4° r1h - solidariteitsbijdragen 
zelfstandigen         0   0       0 

581,5° r1i - bijdrage zelfst. 
inkomstenmatiging   1   0             1 

581,6° r1j - bijzondere bijdrage zelfst. 
alleenstaanden     0       1       1 



581,8° r1l - vennootschapsbijdrage 
voor zelfstandigen         0   0       0 

581 r1z - varia 0       0 0 1 0     1 

N/A r2z - varia           0   1     1 

582,1° s1a - minder-validen 77 20 36 47 33 160 52 30 29 20 504 

582,2° s1b - sociale reclassering 
minder-validen 18 0   1 2 17 2 0 0 7 47 

N/A s1z - varia             0   1   1 

582,3° t1a - ondernemingsraden 0       0 0         0 

582,4° t1b - comité veiligheid en 
gezondheid 1                   1 

582,5° t1c - uitkering 
loopbaanonderbreking 5   0 1 0           6 

582,14° t1fe - dienstencheques 1   0     0 0   1   2 

582 t1z - varia           1 0       1 

583,1° u1a - administratieve 
sancties/geldboetes 5 1 1 2 2 10 5 2 4 3 35 

583,5° u1e - administratieve geldboete 
ziekenfondsen             1   0   1 

583 u1z - varia             0     1 1 

731+732 la - verzoek MS 2   1   1 1         5 

N/A ia - verbetering / uitlegging 
beslissing 2   0 2   2         6 

Total 3.052 730 786 1.190 835 3.052 1.492 717 484 571 12.909 

 

 

  



UITGAANDE ZAKEN EENZIJDIGE VERZOEKSCHRIFTEN  
 (EINDBESLISSINGEN) 
 

Arrondissement − 
Sectie > Gent  

              Output 

Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper  Veurne  Total  

Arrondissement - Sectie Afdeling Gent  Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling 
Aalst 

Afdeling 
Sint-Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

Article Aard 

658 280 301 357 186 632 307 2 138 129 2.990 578,14° a23t - collectieve 
schuldenregeling 

673 
g1c1 - 
rechtsbijstand à 
voorzitter   0 9 2 4 0 6 1     22 

675 
g1b1 - 
rechtsbijstand à 
bureau 10 3 0 0 0 12     2 3 30 

1025 

v1a - aanstelling 
deskundige 0         1         1 

v1b - autopsie     0   0           0 
v1d - 
maatschappelijke 
dienstverlening   0   0 0 0     1   1 

v1z - varia 1     0 2   0 0     3 

Total 669 283 310 359 192 645 313 3 141 132 3.047 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 UITGAANDE ZAKEN KORT GEDING 
 (EINDBESLISSINGEN) 
 

Articles > 1035  
            Arrondissement − 

Sectie > Gent  
              Output 

 Artt Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Total  

 
Arrondissement - Sectie 

Afdeling Gent  Afdeling 
Dendermonde 

Afdeling Aalst  Afdeling 
Sint-

Niklaas 

Afdeling 
Oudenaarde 

Afdeling 
Brugge 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

Afdeling 
Ieper 

Afdeling 
Veurne 

 Aard 

        0           0  w1a - aanstelling desk 

 w1b - autopsie 0                   0 

 w1d - arbeidsongeval 0     2     0   0   2 

 w1e - 
arbeidsovereenkomst 4 0 1 1 1 2 0 0 1 0 10 

 w1f - opheffing 
beslissing     0     0         0 

 w1g - leefloon 4 1 0 0 0 3 1       9 

 w1h - maatschappelijke 
dienstverlening 0 0 0 0 3 0 0   2 0 5 

 w1z - varia 1 0 0   0 2 1       4 

 Total 9 1 1 3 4 7 2 0 3 0 30 

  

 

  



VERSTUURDE GERECHTSBRIEVEN 
EN AANGETEKENDE BRIEVEN  

             

 
 

Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Subtotal: 
Gent 

Arrondissement - Sectie 
Afdeling 

Dendermonde 
Afdeling 

Aalst 
Afdeling 

Sint-
Niklaas 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

  Jaar 

59.408 12.919 17.648 24.079 14.515 50.774   1.443     180.786   2014 

 

          NEERGELEGDE DESKUNDIGE 
VERSLAGEN 

              Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Subtotal: 
Gent 

Arrondissement - Sectie 
Afdeling 

Dendermonde 
Afdeling 

Aalst 
Afdeling 

Sint-
Niklaas 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

  Jaar 

337 131 80 248 153 381   70     1.400   2014 

          

UITSPRAKEN SOCIAAL STRAFRECHT 
              Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Subtotal: 

Gent 

Arrondissement - Sectie 
Afdeling 

Dendermonde 
Afdeling 

Aalst 
Afdeling 

Sint-
Niklaas 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

  Jaar 

36 0 0 0 3 5         44   2014 

UITSPRAKEN 
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 

 

             Gent  Dendermonde  Oudenaarde  Brugge  Kortrijk  Ieper Veurne  Subtotal: 
Gent 

Arrondissement - Sectie 
Afdeling 

Dendermonde 
Afdeling 

Aalst 
Afdeling 

Sint-
Niklaas 

Afdeling 
Kortrijk 

Afdeling 
Roeselare 

  Jaar 

43 0 0 4 3 76   1     127   2014 

 



JAARSTATISTIEK ARBEIDSHOF GENT - INSCHRIJVINGEN PER MATERIE

2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL

Collectieve Schuldenregeling 108 128 20 54 42 -12 162 170 8

Sociale Verkiezing 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1 

Loonbaanonderbreking W. 22/01/1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratieve Sancties 3 6 3 3 2 -1 6 8 2

Kort Gedingen 1 1 0 0 0 0 1 1 0

Arbeidsovereenkomst Arbeider 33 31 -2 24 19 -5 57 50 -7 

Arbeidsovereenkomst Bediende 61 68 7 59 62 3 120 130 10

Betwisting Arbeider / Bediende 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arbeidsrecht Overtreding Arbeidsreglement. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gelijkheid Man-Vrouw 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1 

Pestwet 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Bestrijding Discriminatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beschermde Werknemer 1 1 0 0 1 1 1 2 1

subtotaal 95 101 6 84 82 -2 179 183 4

Arbeidsongeval, Beroepsziekten Arbeidsongeval 29 34 5 19 24 5 48 58 10

Beroepsziekte 3 0 -3 1 1 0 4 1 -3 

subtotaal 32 34 2 20 25 5 52 59 7

Bijdragen Werkgevers 15 40 25 20 21 1 35 61 26

Kinderbijslag 0 3 3 2 4 2 2 7 5

Werkloosheid 43 29 -14 21 24 3 64 53 -11 

Ziekteverzekering 47 46 -1 23 31 8 70 77 7

Sociale Zekerheidsrecht Pensioenen 1 3 2 6 4 -2 7 7 0

Werknemers Fonds Sluiting Ondernemingen 2 0 -2 0 0 0 2 0 -2 

Andere (o.m. geschil ts instellingen; hoofd- en onderaannemers) 0 2 2 1 1 0 1 3 2

Ziekenfondsen en Landsbonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid 0 1 1 0 1 1 0 2 2

Beroep Bureau Juridische Bijstand 1 0 -1 1 1 0 2 1 -1 

subtotaal 109 124 15 74 87 13 183 211 28

Bijdragen Zelfstandigen 3 6 3 11 7 -4 14 13 -1 

Sociale Zekerheidsrecht Zelfstandigen Kinderbijslag Zelfstandigen 0 1 1 0 2 2 0 3 3

Ziekteverzekering Zelfstandigen 7 7 0 4 1 -3 11 8 -3 

Pensioenen Zelfstandigen 1 1 0 2 2 0 3 3 0

Andere (o.m. vennootschapbijdrage soc statuut zelfstandige) 0 2 2 0 0 0 0 2 2

subtotaal 11 17 6 17 12 -5 28 29 1

Zorgverstrekkers W.9.8.1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ocmw 17 31 14 28 36 8 45 67 22

Gehandicapten 12 20 8 17 18 1 29 38 9

Voorlopige code 1 1 0 1 1 0 2 2 0

TOTAAL 389 463 74 299 305 6 688 768 80

2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL

Collectieve Schuldenregeling 20 8 -12 6 5 -1 26 13 -13 

2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL

Rechtsbijstand 6 5 -1 0 2 2 6 7 1

VERSCHIL INSCHRIJVINGEN 2014 / 2013 OVER DE ROLLEN HEEN: 415 476 61 305 312 7 720 788 68

TOTAAL ARBEIDSHOF

TOTAAL ARBEIDSHOF

TOTAAL ARBEIDSHOF

VERZOEKSCHRIFTEN

AFDELING GENT AFDELING BRUGGE

RECHTSBIJSTAND

AFDELING GENT AFDELING BRUGGE

ALGEMENE ROL

AFDELING GENT AFDELING BRUGGE
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JAARSTATISTIEK ARBEIDSHOF GENT - OUTPUT PER ROL

2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL

Ambtshalve weglating 14 23 9 7 4 -3 21 27 6

Afstand beroep/rechtsvordering 2 14 12 4 5 1 6 19 13

Doorhaling 10 7 -3 3 8 5 13 15 2

Onontvankelijk beroep 16 20 4 7 12 5 23 32 9

Beroep zonder voorwerp 1 2 1 0 0 0 1 2 1

Verzet onontvankelijk 0 1 1 0 1 1 0 2 2

Algemene rol Eindarrest Bevestiging beslissing 179 196 17 124 114 -10 303 310 7

Volledige wijziging beslissing 93 72 -21 61 52 -9 154 124 -30 

Gedeeltelijke wijziging beslissing 116 95 -21 66 64 -2 182 159 -23 

Andere 9 0 -9 0 0 0 9 0 -9 

Nietig beroep/onbevoegd 1 3 2 0 2 2 1 5 4

SUBTOTAAL: 427 410 -17 265 258 -7 692 668 -24 

Eindarrest voeging 11 10 -1 6 7 1 17 17 0

TA verbroken CASSATIE 0 0 0 0 1 1 0 1 1

TOTAAL ALGEMENE ROL 452 443 -9 278 270 -8 730 713 -17 

Beschikking Beëindiging zaak 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevestiging beslissing 9 6 -3 1 6 5 10 12 2

Eindarrest Volledige wijziging beslissing 10 2 -8 4 0 -4 14 2 -12 

SUBTOTAAL: 19 8 -11 5 6 1 24 14 -10 

TOTAAL VERZOEKSCHRIFTEN 19 8 -11 5 6 1 24 14 -10 

Pro deo ingewilligd 1 2 1 0 2 2 1 4 3

Pro deo afgewezen 5 3 -2 0 0 0 5 3 -2 

TOTAAL RECHTSBIJSTAND 6 5 -1 0 2 2 6 7 1

VERSCHIL EINDBESLISSINGEN - OUTPUT 2013 / 2012 OVER DE ROLLEN HEEN: 477 456 -21 283 278 -5 760 734 -26 

2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL

Heropening debatten 42 39 -3 33 31 -2 75 70 -5 

Aanstelling deskundige 33 33 0 21 7 -14 54 40 -14 

Vervanging deskundige(n) 3 1 -2 0 0 0 3 1 -2 

Incidenten deskundigenonderzoek 1 1 0 1 1 0 2 2 0

Verschijning deskundige 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1 

Taxatie erelonen 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Getuigenverhoor 5 7 2 9 9 0 14 16 2

Persoonlijke verschijning 4 1 -3 2 0 -2 6 1 -5 

Overlegging stukken 1 0 -1 1 0 -1 2 0 -2 

Prejudiciële vraag 2 1 -1 0 1 1 2 2 0

Voorlopige tenuitvoerlegging 1 1 0 0 0 0 1 1 0

Zaak niet in staat van wijzen 1 2 1 1 1 0 2 3 1

Valsheidsprocedure 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Andere 2 3 1 3 1 -2 5 4 -1 

TOTAAL 95 91 -4 72 51 -21 167 142 -25 

Algemene rol Tussenarrest

AFDELING GENT AFDELING BRUGGE

TOTAAL ARBEIDSHOFARRESTEN ALVORENS RECHT TE DOEN AFDELING GENT AFDELING BRUGGE

TOTAAL ARBEIDSHOF

Beschikking

EINDBESLISSINGEN

Rechtsbijstand

Verzoekschriften
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Eind- en tussenarresten Jaar
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ADMINISTRATIEVE SANCTIES 3 1 4 1 0 1 9 0 9
583 - administratieve geldboete 3 0 3 0 0 0 9 0 9
583 - andere 0 1 1 1 0 1 0 0 0

ARBEIDSONGEVAL, BEROEPSZIEKTEN 50 36 86 46 44 90 59 32 91
579,1° - arbeidsongeval 44 34 78 44 40 84 56 28 84
579,1° - beroepsziekte 6 2 8 2 4 6 3 4 7

ARBEIDSRECHT 225 51 276 198 41 239 168 48 216
578,1° - arbeidsovereenkomst arbeider 68 14 82 58 10 68 60 14 74
578,1° - arbeidsovereenkomst bediende 151 33 184 133 30 163 106 34 140
578,1° - betwisting arbeider / bediende 1 1 2 1 0 1 0 0 0
578,10° - gelijkheid man-vrouw W.10.5.07 arbeidsbetrekkingen 1 1 2 0 0 0 1 0 1
578,11° - pestwet 3 1 4 2 0 2 1 0 1
578,7° - overtreding arbeidsreglement. 0 0 0 0 1 1 0 0 0
587bis,2° - maatregelen ter bestrijding discriminatie 0 0 0 2 0 2 0 0 0
L.19.03.91 - beschermde werknemer 1 1 2 2 0 2 0 0 0

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 141 12 153 177 19 196 182 8 190
578,14° - vorderingen collectieve schuldenregeling 141 12 153 177 19 196 182 8 190

GEHANDICAPTEN 26 2 28 29 4 33 23 4 27
582,1° - tgemoetkoming / soc of fisc voordelen gehandicapte 22 2 24 26 4 30 19 3 22
582,2° - soc reclassering / bijstand soc integr min-valide 4 0 4 3 0 3 4 1 5

KORT GEDINGEN 1 0 1 3 0 3 2 0 2
1035 - arbeidsovereenkomst 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1035 - leefloon 0 0 0 3 0 3 1 0 1
1035 - maatschappelijke dienstverlening 0 0 0 0 0 0 1 0 1

OCMW 48 4 52 48 6 54 40 3 43
580 - andere 0 0 0 0 0 0 1 0 1
580,8° - leefloon 28 3 31 39 4 43 17 2 19
580,8° - maatschappelijke dienstverlening 11 1 12 5 2 7 16 0 16
580,8° - maatschappelijke integratie 3 0 3 1 0 1 6 1 7
580,8° - opvang asielzoekers W.12.1.2007 6 0 6 3 0 3 0 0 0

ONDERNEMINGSRAAD EN SOC. VERKIEZINGEN 0 0 0 3 0 3 1 0 1
582,4° - soc verkiez. comité veiligh, gezondh & verfraaiing 0 0 0 0 0 0 1 0 1
582,5° - forfait vergoed loopbaanonderbrek. W.22.1.1985 0 0 0 3 0 3 0 0 0

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS 175 35 210 187 47 234 171 43 214
580 - andere 1 0 1 0 0 0 0 0 0
580,1° - bijdragen werkgevers 33 6 39 28 7 35 28 13 41
580,12° - bijzondere bijdrage sociale zekerheid 1 0 1 1 1 2 0 0 0
580,18° - beroep Bureau Juridische Bijstand 1 0 1 1 1 2 1 0 1
580,2° - fonds sluiting ondernemingen 0 0 0 0 0 0 2 0 2
580,2° - kinderbijslag 6 2 8 4 2 6 5 1 6
580,2° - pensioenen 4 1 5 4 1 5 7 0 7
580,2° - werkloosheid 64 8 72 81 10 91 63 4 67
580,2° - ziekteverzekering 64 18 82 66 25 91 64 25 89
580,4° - geschil tussen instellingen 0 0 0 0 0 0 1 0 1
580,6° - ziekenfondsen en landsbonden 1 0 1 2 0 2 0 0 0

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN 19 5 24 23 6 29 25 4 29
581 - andere 1 0 1 0 0 0 0 0 0
581,1° - bijdragen zelfstandigen 5 4 9 12 2 14 15 2 17
581,2° - kinderbijslag zelfstandigen 1 0 1 0 0 0 1 0 1
581,2° - pensioenen zelfstandigen 1 1 2 4 3 7 2 1 3
581,2° - ziekteverzekering zelfstandigen 11 0 11 7 1 8 7 1 8

VOORLOPIGE CODE 0 0 0 0 0 0 1 0 1
code prov - 0 0 0 0 0 0 1 0 1

ZORGVERSTREKKERS W.9.8.1963 0 0 0 1 0 1 1 0 1
L.09.08.63 - 0 0 0 1 0 1 1 0 1

Eindtotaal 688 146 834 716 167 883 682 142 824
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JAARSTATISTIEK ARBEIDSHOF GENT - OVERIGE CIJFERS 2014

INKOMENDE ZAKEN ALGEMENE ROL GENT BRUGGE TOTAAL PROCESSEN-VERBAAL GENT BRUGGE TOTAAL

TOTAAL: 463 305 768 TOTAAL: 114 24 138

waarvan ingeleid bij: Algemene vergadering 2 0 2

1. HOGER BEROEP 460 305 765 Eedaflegging griffier 0 1 1

Dagvaarding 0 2 2 Eedaflegging magistraat 77 1 78

Verzoekschrift 439 298 737 Getuigenverhoor 9 14 23

Verzoekschrift tot herinschrijving na weglating (art. 730 § 2 Ger. W.) 2 0 2 Persoonlijke verschijning 1 1 2

Brief 10 2 12 Plaatsopneming 0 0 0

Verwijzing door andere rechtsmacht (662 Ger.W.): 9 3 12 Expertise 2 0 2

   - Na Cassatie 9 0 9 Tegenverhoor 0 0 0

   - 662 Ger.W. 0 3 3 Valsheidprocedure 0 0 0

Andere (rechtsbijstand) 0 0 0 Verhoor deskundige(n) 3 1 4

2. VERZET 2 0 2 Andere 20 6 26

Dagvaarding 0 0 0

Vrijwillige verschijning/brief/verzoekschrift 2 0 2

3. VERBETEREND OF UITLEGGEND ARREST 1 0 1 ARRESTEN - geen nieuwe zaken GENT BRUGGE TOTAAL

Dagvaarding 0 0 0 TOTAAL: 0 1 1

Vrijwillige verschijning 1 0 1 Begroting kosten 0 1 1

4. WRAKING 0 0 0 Taxatie erelonen 0 0 0

Aanvullend 0 0 0

BESCHIKKINGEN GENT BRUGGE TOTAAL

TOTAAL: 490 325 815 CASSATIE GENT BRUGGE TOTAAL

Art. 747 Ger. W. 340 254 594 Voorzieningen in Cassatie 7 6 13

Art. 748 § 2 Ger. W. afgewezen 1 0 1 Arresten waarbij de voorziening werd verworpen 9 5 14

Art. 748 § 2 Ger. W. ingewilligd 4 2 6 Arresten van vernietiging van het arrest AH 1 10 11

Art. 748 § 2 Ger. W. verbeterd - wijzigend 0 0 0 Arresten waarbij akte van afstand werd verleend 0 0 0

Art. 779 Ger. W. 0 0 0 Arresten in Cassatie 10 15 25

Art. 782 bis Ger. W. 6 1 7

Eerste Voorzitter 14 8 22 ADVIEZEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE GENT BRUGGE TOTAAL

Expertise 66 32 98 TOTAAL: 186 144 330

Toewijzing - Art. 726 Ger. W. 0 0 0 Mondeling 119 75 194

Andere 59 28 87 Schriftelijk 67 69 136

AFGELEVERDE GROSSEN - AFSCHRIFTEN - KOPIES GENT BRUGGE TOTAAL

Grossen 88 79 167

Afschriften en uittreksels ingeschreven in het register der uitgiften 17 21 38

Afschriften kosteloos afgeleverd voor bestuurlijke doeleinden 4 28 32

VERSTUURDE GERECHTSBRIEVEN GENT BRUGGE TOTAAL

Aantal verstuurde gerechtsbrieven 4989 2393 7382

DESKUNDIGENVERSLAGEN GENT BRUGGE TOTAAL

Neergelegde deskundigenverslagen 21 17 38
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JAARSTATISTIEK ARBEIDSHOF GENT - VOORRAAD PER 31 DECEMBER 2014

2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL 2013 2014 VERSCHIL

Hangend 01/01 556 493 -63 332 353 21 888 846 -42 

Nieuw 389 463 74 299 305 6 688 768 80

Algemene rol Input 945 956 11 631 658 27 1576 1614 38

Output 452 443 -9 278 270 -8 730 713 -17 

Nog af te handelen op  31/12 493 513 20 353 388 35 846 901 55

Hangend 01/01 2 3 1 0 1 1 2 4 2

Nieuw 20 8 -12 6 5 -1 26 13 -13 

Verzoekschriften Input 22 11 -11 6 6 0 28 17 -11 

Output 19 8 -11 5 6 1 24 14 -10 

Nog af te handelen op  31/12 3 3 0 1 0 -1 4 3 -1 

Hangend 01/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuw 6 5 -1 0 2 2 6 7 1

Rechtsbijstand Input 6 5 -1 0 2 2 6 7 1

Output 6 5 -1 0 2 2 6 7 1

Nog af te handelen op  31/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AFDELING GENT AFDELING BRUGGE

ROLLEN

TOTAAL ARBEIDSHOF
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