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WERKINGSVERSLAG  

HOOFDSTUK I  : PERSONELE MIDDELEN 

1. Vul onderstaande tabel in  

a) Personeelsformatie 1 
 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde 
bezetting van de 
personeelsformatie 
2 

Delegaties of 
externe 
opdrachten 3 

Afwezigheden 
om medische 
redenen 4 

Afwezigheden om medische 
redenen die een weerslag 
hebben op de werking van het 
rechtscollege 5 

Andere afwezigheden 6 Niet rechtsprekende taken 

 T T T T T Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz. 7 

Magistraten 32 27,42 1 129(*) 129     
Toegevoegde 
magistraten 

         

Magistraten  
Art. 100 Ger. W. 

         

Plaatsvervangende 
raadsheren 

         

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

4 4        

(*) Wat betreft de afwezigheid (129 dagen) kan aangestipt worden dat dit een weerslag heeft op de werking en organisatie van de (pleit)kamers. Om dit op te vangen wordt 
beroep gedaan op plaatsvervangende magistraten en beroepsmagistraten hetgeen een verzwaring van de werklast met zich meebrengt. Het feit dat het kader niet volledig is 
ingevuld betekent dat er minder marge is om dit op te vangen. 

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

3  Personen die in het korps niet vervangen kunnen worden om budgettaire redenen. 
4  Vermeld alle afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.). 
5  Vermeld de afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.) die een weerslag op de werking 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.... 
6  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... 
7 in % ingenomen tijd 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

Gemiddelde 
bezetting van de 
personeelsformatie 
2 

Delegaties of 
externe 
opdrachten 3 

Afwezigheden 
om medische 
redenen 4 

Afwezigheden om medische 
redenen die een weerslag 
hebben op de werking van het 
rechtscollege 5 

Andere afwezigheden 6 Niet rechtsprekende taken 

 T T T T T Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz. 7 

Plaatsvervangende 
rechters 

35 32        

Raadsheren in 
sociale zaken 

         

Rechters in sociale 
zaken 

         

Rechters in 
Ondernemingszaken 

290 216        

Referendarissen (bij 
het Hof van 
cassatie) 

         

Referendarissen          
Attachés Dient voor 
documentatie en 
overeenstemming 
der teksten 

         

Griffiers 8 41 33,20 1 609 609     
Ander administratief 
personeel 9 

91 52,87  1.149,50 1149,50(*)     

(*) Wat betreft de afwezigheid (1.149,50 dagen) kan aangestipt worden dat dit een weerslag heeft op de werking en organisatie van de rechtbank. Er kan geen beroep worden 
gedaan op plaatsvervangers zoals bij de beroepsmagistraten hetgeen dus een onmiddellijke verzwaring van de werklast met zich meebrengt voor het aanwezige griffiepersoneel. 
 
Aanvulling kader Rechter in Ondernemingszaken : 

 
Arrondissement Antwerpen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout) 

KADER 235 
Effectief: 173 Plvv. RiO: 36 

67j - 70j:  26 

+70j:  10 

Geblokkeerd op verzoek van de voorzitter sinds 2005: 37   

Vacatures: / Kandidaten: /   

Openstaande plaatsen waar heden nog geen vacature voor werd open verklaard: 25   

 

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

9  Vermeld zowel de statutaire als de contractuele betrekkingen. 
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Arrondissement Limburg (Hasselt, Tongeren) 

KADER 55 Effectief: 43 Plvv. RiO: 16 
67j - 70j:  9 

+70j:  7 

Vacatures: / Kandidaten: /   

Openstaande plaatsen waar heden nog geen vacature voor werd open verklaard: 12   

 
 
b) Buiten de personeelsformatie 10 
 
 
 

Gemiddelde 
betrekking 

Gemiddelde 
bezetting van de 
betrekking 

Delegaties 
Afwezigheden om 
medische redenen 11 

Afwezigheden om 
medische redenen die 
een weerslag hebben 
op de werking van het 
rechtscollege 12 

Andere afwezigheden 13 
Niet rechtsprekende 
taken 

 T T T T T 
Opleidingen 
verstrekken 

Deelnemen aan 
commissies 

Opleidingen 
volgen 

evaluatie, beheer, enz. 14 

Contractuele 
juristen  

         

Ander contractueel 
administratief 
personeel  

17 14,80  361 631(*)     

Cash-flowers 3,15 3,15  54 54     
(*) Wat betreft de afwezigheid (631 dagen) kan aangestipt worden dat dit een weerslag heeft op de werking en organisatie van de rechtbank. Er kan geen beroep worden gedaan 
op plaatsvervangers zoals bij de beroepsmagistraten hetgeen dus een onmiddellijke verzwaring van de werklast met zich meebrengt voor het aanwezige griffiepersoneel. 

 
 
Voorbeeld berekening gemiddelde personeelsformatie 
 
Op 01/01/T  45 kaderbetrekking (V.T.E.) 
Op 15/09/T  3 betrekkingen toegevoegd (V.T.E.) 
Op 01/12/T  1 betrekking geschrapt (V.T.E.) 

                                                 
10  De gegevens dienen in voltijdse eenheden (V.T.E.) vermeld te worden.  Zie voorbeeld hieronder 
11  Vermeld alle afwezigheden (in volledige en halve werkdagen) wegens medische redenen (ziekte, ongeval, bevallingsverlof, enz.). 
12  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. 
13  Te berekenen in volledige en halve werkdagen. Vermeld enkel de opleidingen die een invloed hebben op het functioneren van het rechtscollege. 
14 in % ingenomen tijd 
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Berekening :   aantal dagen tussen 15/09 en 31/12/T :  108 
  aantal dagen tussen 01/12 en 31/12/T :    31 
 

Gemiddelde personeelsformatie in het jaar T :   45 + 0,89 – 0,08  =  45,81 
Of     45 +(3x(108/365)) – (1x(31/365))  =  45,81 

 
 
Voorbeeld berekening gemiddelde bezetting van de personeelsformatie 
 
- op 01/01/T :   voor een personeelsformatie van 45 personen (V.T.E.), 37 15 werken voltijds, 2 halftijds en 4 à 4/5 prestaties (80%). Er zijn dus 2 betrekkingen van de 
personeelsformatie niet ingevuld; 
- op 01/06/T :  hernemen 2 magistraten die 4/5 werkten hun job voltijds. 
 
Berekening  
De gemiddelde bezetting van de personeelsformatie in het jaar T :  41,20 + 0,23  =  41,43 d.w.z : 

41,20  = 37 voltijdse + 2 halftijds + 4 à 4/5 prestaties, of 37 + 1 + 3,20 : 
 37 = voltijdse personen ; 
 1 = 2 halftijds = 2 x (183/365)  
 3,20 = 4 à 4/5 prestaties =  4 x (292/365) 
0,23 = 2 x (1/5 x (214/365)) want vanaf 1 maart tot 31 december T presteren zij voltijds. 

 
 
Voorbeeld gemiddelde betrekkingen buiten personeelsformatie  
Op 01/01/T  80 betrekkingen in de categorie « ander contractueel administratief personeel » 
Op 01/03/T  worden 3 opstellers toegevoegd en 2 beambten geschrapt 
 
Berekening :   aantal dagen tussen 01/03/T en 31/12/T :  305 
 

Gemiddelde betrekkingen  buiten« administratief personeel » in het jaar T :    
80 + 0,80  =  80,80 
Of      
80 +((3-2) x (305/365))  =  80,80 

 
 

                                                 
15   Van de 37 voltijdse personen is er b.v. 1 gedelegeerd of met zending (buiten het korps), maar deze werd vervangen gedurende het volledige jaar T. Bijgevolg blijft het totaal aantal voltijdse personen 

37. 
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN: 
 

- Rechters in ondernemingszaken 

 
In 2018 mochten we 32  rechters in ondernemingszaken verwelkomen (19 Antwerpen/13 Limburg). 
 
De vacatures werden gepubliceerd op 14 september 2017 (eedaflegging op 14 juni 2018 en 25 juni 
2018) en op 26 april 2018 (eedaflegging 20 december 2018 en 4 januari 2019). 
 
In juni 2018 werden er 8 rechters in ondernemingszaken voor het arrondissement Antwerpen en 3 
voor het arrondissement Limburg benoemd. 
 
In december 2018/januari 2019 werd het korps versterkt met 11 rechters in ondernemingszaken voor 
het arrondissement Antwerpen en 10 voor het arrondissement Limburg. 
 
Door de wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, werden de 
benoemingsvoorwaarden aangepast. Op die manier kan het korps een weerspiegeling worden van de 
nieuwe categorieën ondernemingen, waarvoor onze rechtbank bevoegd is geworden, zoals VZW’s en 
vrije beroepen. 
 
In de laatste lichting zijn er effectief vrije beroepers en vertegenwoordigers van VZW’s opgenomen. 
 
De rechters in ondernemingszaken hebben een prominente rol bij de werking van de rechtbank.  
 
 

- Beroepsmagistraten 

 
De algemene vergadering van 3 mei 2018 wees de heer Frank Vennekens aan als ondervoorzitter. Hij 
legde op 14 augustus 2018 de eed af als ondervoorzitter. 
 
Op 31 december 2018 waren er 30 beroepsrechters in de ondernemingsrechtbank Antwerpen. 
 
Mevr. Brigitte Haumont ging met pensioen op 01 juni 2018. 
Ondervoorzitter, mevr. Greta Thibaut ging met pensioen op 1 augustus 2018. 
 
De détachering van collega Vinciane Vanovermeire naar het Hof van Justitie in Luxemburg werd met 
ingang van 16 oktober 2018 verlengd met 1 jaar. 
 
De rechtbank mocht in 2018 5 nieuwe beroepsrechters verwelkomen: 

- Mevrouw Martine De Roeck (eedaflegging 04 juni 2018) 
- De heer Hans Van den Nieuwenhof (eedaflegging.04 juni 2018.) 
- De heer Michael D’Aubrey (eedaflegging 22 oktober 2018) 
- Mevrouw Ingrid Meeusen (eedaflegging 21 december 2018) 
- De heer Tijs Laurens (eedaflegging 21 december 2018) 

 
In afwachting van de invulling van de openstaande plaatsen kon de rechtbank beroep doen op de 
plaatsvervangende beroepsmagistraten, mevrouw Yolande Van Weert (ere-ondervoorzitter), de heer 
Roger Vanmol (ere-rechter), de heer Dirk De Bruyn (ere-rechter) en mevrouw Brigitte Haumont (ere-
rechter). 
 
Ook werd er in 2018 beroep gedaan op plaatsvervangende rechters (advocaten) onder het statuut van 
werkend rechter. Zo versterkte Mr. Guy Van Doosselaere en Mr. Natascha Cornelis de afdeling 
Antwerpen en  Mr. Geert Naulaerts de afdeling Turnhout. 
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Naast deze eerder structurele ondersteuning, werd op ad hoc basis ook beroep gedaan op de 
plaatsvervangende rechters.  
 
De inzet van plaatsvervangers was nodig, gelet op de vertraging bij het invullen van de plaatsen.  
 
De invulling van het kader op 31 december 2018 (30/32 of 94%) staat wel in contrast met de 
invullingsgraad van het personeel (81%). Deze discrepantie staat uiteraard de efficiënte inzet in de weg. 
Zo werden er in de afdeling Antwerpen 4 kamers geschorst wegens tekort aan griffiers.  

 
 

- Wat betreft de invulling van het kader van de griffiers en het griffiepersoneel was het dramatisch en 

schrijnend. In 2018 waren er 38 openstaande plaatsen. 
 

In 2018 verlieten 16 personeelsleden de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen. 
- Elf personen gingen op pensioen :  

o mevrouw Paula Van Ostaeyen (01.03.2018)(assistent, afdeling Turnhout),  
o de heer Walthère Bours (01.04.2018)(afdelingsgriffier Hasselt-Tongeren),  
o mevrouw Danielle Boenders (01.05.2018)(griffier afdeling Turnhout),  
o de heer Luc Somers (01.05.2018)(medewerker, afdeling Mechelen),  
o mevrouw Brigitte Van Baarle (01.05.2018)(assistent afdeling Antwerpen),  
o mevrouw Gerlinda Muys (01.06.2018)(assistent afdeling Antwerpen),  
o mevrouw Simonne Van Velthoven (30.07.2018)(medewerker afdeling Antwerpen),  
o mevrouw Amélie Grommen (01.10.2018)(assistent afdeling Hasselt),  
o mevrouw Josine Mievis (01.10.2018)(assistent afdeling Hasselt),  
o mevrouw Kristine Vervloet (01.11.2018)(tijdelijk vroegtijdig pensioen),  
o mevrouw Rita Cabuy (01.12.2018)(griffier afdeling Mechelen). 

 
- Twee personen namen ontslag: 

o mevrouw Ann Lambrechts (01.03.2018), 
o mevrouw Imane el Ouafi (01.12.2018) namen ontslag. 

 
- Drie personen muteerden naar een andere entiteit: 

o mevrouw Dominique De Smedt (01.01.2018 vredegerecht Brugge),  
o de heer Edouard Marcelis (01.02.2018 arbeidsauditoraat Leuven), 
o mevrouw Ilona Meulemans (01.03.2018 arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling 

Turnhout). 
 
 

Anderzijds werden slechts drie personeelsleden in 2018 vast benoemd: 
- mevrouw Liesbeth Berten (13.07.2018 via mutatie assistent afdeling Tongeren), 
- mevrouw Wendy De Bruyn (13.07.2018 via werving assistent afdeling Turnhout), 
- mevrouw Yannick Roosen (24.10.2018 via bevordering medewerker afdeling Tongeren) 

Daarenboven stellen we vast dat de vooropgestelde besparingsnorm van 87% in 2018 verre van 
gehaald wordt (75% effectieve bezetting zonder rekening te houden met de afwezigen wegens ziekte 
(72%)). 
 
De normale werking van de afdelingen van de ondernemingsrechtbank Antwerpen kwam enorm in het 
gedrang door dit grote personeelstekort. 
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Er werden in 2018 vier vacatureplannen georganiseerd. 
 
Vacatureplan 2018/1 (27.03.2018): 
(B.S. 11.05.2018) 

- 2 assistenten dossierbeheer, NL, afdeling Tongeren, mutatie, publicatie BS bevordering met 
bijkomende proef, geen beperking kandidaten. 

- mevrouw Liesbeth Berten (M.B. 13.07.2018) en mevrouw Yannick Roosen (M.B. 24.10.2018) 
werden benoemd tot assistent in de afdeling Tongeren. 

- 1 assistent dossierbeheer, NL, afdeling Mechelen, mutatie, intrafederale mobiliteit: geen 
laureaten. 

 
Vacatureplan 2018/2 (22.06.2018):  
(B.S. 05.11.2018 vacatures niveau C – B.S. 19.12/2018 vacatures niveau B) 

- 3 griffiers arrond. Antwerpen: NL Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de 
primaire processen, werving/bevordering  - Bijkomende proef – geen beperking kandidaten 

- 1 Assistent - afdeling Tongeren C assistent NL Dossierbeheer - bevordering - Bijkomende proef 
- geen beperking kandidaten 

- 2 Assistenten – afdeling Antwerpen C assistent NL Dossierbeheer – werving/bevordering – 
Bijkomende proef – geen beperking kandidaten 

- 1 Assistent – afdeling Mechelen C assistent NL Dossierbeheer –werving/bevordering –
Bijkomende proef – geen beperking kandidaten. 

 
Vacatureplan 2018/3 (24.09.2018): 
(B.S. 19.12.2018 vacatures niveau B – B.S. 20.12.2018 vacatures niveau C) 

- 1 griffiers arrond. Antwerpen: NL Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de 
primaire processen, werving/bevordering  - Bijkomende proef – geen beperking kandidaten 

- 1 griffiers arrond. Limburg: NL Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de 
primaire processen, werving/bevordering  - Bijkomende proef – geen beperking kandidaten 

- 1 Assistent - afdeling Turnhout C assistent NL Dossierbeheer - bevordering - Bijkomende proef 
- geen beperking kandidaten 

- 2 Assistenten – afdeling Antwerpen C assistent NL Dossierbeheer – werving/bevordering – 
Bijkomende proef – geen beperking kandidaten 

- 1 Assistent – afdeling Mechelen C assistent NL Dossierbeheer –werving/bevordering –
Bijkomende proef – geen beperking kandidaten. 

- 1 Assistent – afdeling Hasselt C assistent NL Dossierbeheer –werving/bevordering –
Bijkomende proef – geen beperking kandidaten. 

 
Vacatureplan 2018/4 (11.12.2018) 
(erratum B.S. 20.12.2018)(B.S. 06.02.2019) 

- 1 assistent – afdeling Antwerpen C assistent NL Dossierbeheer – werving/bevordering – 
Bijkomende proef – geen beperking kandidaten 

 
De selecties van de vacatureplannen 2018/02, 2018/03 en 2018/04 zullen helaas pas in 2019 
plaatsvinden. 
 
 
Cash-flowers 
 
Op 26.07.2018 kregen de voorzitter en hoofdgriffier bericht dat we zes cashflowcontracten voor 
niveau C en op 31.07.2018 één cashflowcontract voor niveau B mochten invullen. 
De hoofdgriffier organiseerde tijdens het gerechtelijk verlof diverse selecties, maakte de 
selectiedossiers voor de diverse cashflowers op en zorgde dat vanaf begin september 2018 de 
ondernemingsrechtbank Antwerpen versterkt werd met 7 cash-flowers: 

- de heer Thomas Gielis (eedaflegging 03.09.2018 afdeling Mechelen),  
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- mevrouw Jentl Possemiers (eedaflegging 03.09.2018 afdeling Mechelen),  
- mevrouw Anne Mathé (eedaflegging 03.09.2019 afdeling Turnhout),  
- mevrouw Imane El Ouafi (eedaflegging 03.09.2018 afdeling Antwerpen),  
- de heer Jeroen Vermeiren (14.09.2018 afdeling Antwerpen),  
- mevrouw Saadet Kaya (14.09.2018 afdeling Antwerpen),  
- mevrouw Samia Essabri (24.09.2018 afdeling Antwerpen).  

 
Op 31.10.2018 ontvingen de voorzitter en hoofdgriffier van het college van de zetel een e-mail waarbij 
de beleidscel en de inspecteur van financiën zich hadden akkoord verklaard met het organiseren van 
een tweede cashflowronde voor 2018/2019. Dit betekent concreet voor de ondernemingsrechtbank 
Antwerpen 1 deskundige niveau B afdeling Antwerpen en 1 assistent afdeling Hasselt. De hoofdgriffier 
zorgde voor de selecties van deze twee cash-flow-laureaten en hun contracten van 21/12/2018: 

- mevrouw Fikret Kazmaoglu (contractueel assistent)(eedaflegging 21.12.2018), 
- mevrouw Eliane Maes (deskundige)(eedaflegging 07.01.2019). 

 
Met inbegrip van de cash-flowcontracten komen we aan een effectieve invulling van 81%. Deze 
cashflowcontracten zijn echter van beperkte duur t.e.m. 31.12.2018 en werden verlengd t.e.m. 
30.06.2019. Dit geeft een zeer vertekend beeld wat de personeelsinvulling betreft. De cash-flowers 
compenseren maar een klein beetje de vele vertrekkers in het personeelsbestand. Deze cash-flowers 
kunnen tijdelijk ingezet worden maar hebben ook nog veel ondersteuning nodig en kunnen niet tippen 
aan de jarenlange ervaring waarover de vertrekkers beschikken. 
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HOOFDSTUK  I BIS :      SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITÉ  (ART. 185/2 §4 GER. W.) 
 
 
NAAM  EN FUNCTIE / GRAAD : 
 
 
Van Houtte Thomas: Voorzitter 
Van Meensel Hilde: Hoofdgriffier 
Martens Peter: Afdelingsvoorzitter Limburg 
Van den Kerkhof Ann: Afdelingsvoorzitter Antwerpen  
Vanaf 14 augustus 2018 in aanwezigheid van ondervoorzitter Frank Vennekens. 
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HOOFDSTUK II  :  LOGISTIEKE MIDDELEN 16 

LOKALEN  
 
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 gebouw/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 tussen de lokalen bestemd voor het personeel en deze 
toegankelijk voor het publiek. 

 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Sinds januari 2006 verblijft de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen in het nieuw 
justitiepaleis . Zeer functionele inplanting en degelijke afgrenzing tussen personeel en publiek. De 
centralisatie van alle diensten is uiteraard een pluspunt. Er zijn voldoende lokalen en zittingszalen voorzien. 
Alle magistraten en griffiers hebben een lokaal.  
Het griffiepersoneel is verdeeld over de diverse griffies in de onderscheiden lokalen. 
De griffie bestaat uit diverse afdelingen: 
- de algemene griffie 
- de griffie van de rollen 
- de griffie faillissementen en gerechtelijke reorganisatie 
- de dienst rechtspersonen 
- de griffie van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden 

 
Afdeling Mechelen: 
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen bevindt zich in de nieuwe vleugel van het 
gerechtsgebouw, Voochtstraat 7 te 2800 Mechelen.  De beroepsmagistraten en personeelsleden zijn 
verdeeld over acht lokalen.  Daarbij bestaan er nog twee lokalen met levend archief. 
Deze afdeling, waarvan de zittingen voornamelijk worden gehouden in de voormiddag, deelt de zittingszaal 
met de arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen. Deze laatste zetelt enkel in de namiddag. 
De kamer voor Ondernemingen in moeilijkheden, die ook in de namiddag zetelt, dient gebruik te maken van 
de raadkamer en de zittingszaal van het vredegerecht. 
Eén van de acht lokalen wordt gebruikt door twee magistraten als bureau, doch deze dienen dit bureau 
regelmatig ter beschikking te stellen voor het houden van getuigenverhoren, afrekeningsvergaderingen, 
overleg curator en rechter-commissaris. 
De behandeling van de zaken in kort geding en zoals in kort geding vinden plaats sinds het in voege treden 
van het bijzonder reglement dd. 24.03.2015 in de afdeling Antwerpen. 
 
De griffie bestaat uit drie afdelingen : 
- de algemene griffie, 
- de griffie faillissementen en gerechtelijke reorganisatie (in het kader van BOEK XX WER); 
- de griffie VZW’s en KOIM 

Al deze afdelingen zijn toegankelijk voor het publiek tijdens de wettelijke openingsuren.  Er is nergens een 
afgrendeling tussen publiek en personeel. Tussen beiden staan “toogkasten” opgesteld. (ook intussen voor 
de dienst faillissementen) 
 
 
 

                                                 
16  Als het antwoord op een vraag ongewijzigd blijft ten opzichte van het jaar T-1, vermeldt u  “situatie ongewijzigd” 
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Afdeling Turnhout: 
De rechtbank zal een nieuwe locatie krijgen in de gebouwen van de oude rijkswachtkazerne. Deze werken 
verlopen niet meer conform planning. De verhuis die voorzien was op 1 april 2017, later naar 1 september 
2017, en nog later naar de gerechtelijke vakantie 2018, is opnieuw verdaagd.  De verhuis is nu gepland in het 
voorjaar van 2019 (mei-juni).  
Aan het gebouw de Merodelei 11-13 wordt niets meer gedaan buiten dringende en noodzakelijke 
herstellingen. Zelfs die herstellingen blijven soms uit. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt heeft sedert 1 september 2012 haar intrek 
genomen in het nieuwe gebouw aan de Parklaan te Hasselt. 
 
Het dood archief, dat zich tot voor kort nog in het oude gebouw op de Havermarkt bevond, werd inmiddels 
overgebracht naar de kelderverdieping van het nieuwe gebouw die inmiddels vochtvrij werd gemaakt. 
Er is inmiddels een performant systeem opgestart inzake archiefbeleid, aangestuurd door de 
gebouwenbeheerder, maar ten voordele van alle afdelingen en entiteiten die in het gebouw gehuisvest zijn.  
 
Een probleem is de toegankelijkheid van het gebouw. Het is voor de bezoekers van het gebouw zeer moeilijk 
om dit op een aanvaardbare manier te bereiken. Het is niet mogelijk om vanuit de ondergrondse parking 
rechtstreeks in het gebouw te geraken. Er is wel een lift aanwezig die de bezoeker vanuit de ondergrondse 
parking tot het niveau van het gerechtsgebouw brengt. Deze lift kan gebruikt worden door bezoekers van de 
ondergrondse parking middels hun parkingkaartje. Deze lift is echter regelmatig buiten gebruik en de 
eigenaar of beheerder van deze lift (een derde) levert weinig inspanningen om bij een defect snel op te 
treden. Voor bezoekers van het gebouw die geen parkingkaartje hebben en dus met het openbaar vervoer 
komen of elders parkeren, blijft het gebruik van de externe lift geen sinecure: in de lift bevindt zich een 
drukknop waarna men doorverbonden wordt met een centrale, doch de intercomverbinding en 
automatische bediening van de lift vanop afstand werkt niet altijd naar behoren. Dit heeft concreet voor de 
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt tot gevolg dat haar enige deurwaarder ter zitting, een 
80 jarige gepensioneerde, regelmatig de trappen moet nemen alvorens het gerechtsgebouw te kunnen 
bereiken. 
 
Ook voldoet de bewegwijzering naar het gebouw nog altijd niet. Er werden wel wat aanpassingen 
aangebracht, doch het kan beter. Ook de bewegwijzering in het gebouw zelf komt erg amateuristisch over.  
 
De bewegwijzering ‘ondernemingsrechtbank’ komt helemaal nergens voor, tenzij de rechtbank zelf op 
amateuristische wijze papieren plakt aan de muren. 
 
Afdeling Tongeren: 
De rechtbank is goed gehuisvest in een modern en functioneel gebouw. In 2016 werd na de aanslag van 
22/03/2016 de problematiek van de inrijpoort aangekaart, en de openstaande slagboom. Dit laatste had te 
maken met een verouderd badgesysteem, dat volgens de Regie der Gebouwen “End of life” is. Maandenlang 
werden mails uitgewisseld. 
Uiteindelijk is de Directie Infrastructuur samen met de Regie der Gebouwen overgegaan tot installatie van 
een “stand alone” systeem, waarbij de slagboom opnieuw in werking werd gesteld en alle bewoners nieuwe 
badges kregen om de bareel en inrijpoort binnen te rijden. 
Deze nieuwe badges zijn op naam, en werden geregistreerd door de huisbewaarster mevr. Gabriël. 
 
Het stand alone systeem van de slagboom werkt inmiddels goed: bewoners van het gebouw die met de 
wagen komen, badgen eerst aan de slagboom met de nieuwe badge (stand alone systeem),  waarna 
slagboom en inrijpoort opengaan. Daarna kunnen ze via de gewone badge in de parking badgen aan de juiste 
toegangsdeur om via de kelderverdieping het gebouw te bereiken. 
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In het gerechtsgebouw Tongeren werd in de loop van 2017 een nieuwe structuur opgestart om het 
gebouwenbeheer efficiënter en professioneler te laten verlopen. Deze nieuwe structuur werd bepleit en in 
gietvorm gegoten door de beide gebouwenbeheerders van het gebouw Kielenstraat en het gebouw 
Piepelpoel/Vrijthof, en wordt gedragen en ondersteund door de directie infrastructuur (dhr. P. Hendrickx) 
en de directie personeel (mevr. Devrieze). 
Deze nieuwe structuur houdt in dat beide gebouwen intenser samenwerken, en MTB’ers en poetsdames en 
klusjesman delen over de twee gebouwen. Er is met dat doel een overlegplatform opgericht waarin alle 
geledingen, entiteiten werkzaam in beide gebouwen zijn vertegenwoordigd. Dit overlegplatform komt 3 x 
samen per jaar. 
Daarnaast is er een cel beheer die zeswekelijks samenkomt en waarin beide gebouwenbeheerders 
vertegenwoordigd zijn (dhr. Martens, en dhr. Jadoul), beide managers-beheer (mevr. Pirard en dhr. Smith), 
vertegenwoordigers van de directie infrastructuur (mevr. Schollaert en dhr. Lievens) en een 
vertegenwoordiger van de Regie der Gebouwen (dhr. Ory), aangevuld door de Preventieadviseur (mevr. 
Rener) en door de technische ondersteuning (dhr. K. Vanstraelen). Soms komen de managers–beheer, de 
gebouwenbeheerders en dhr. K. Vanstraelen nog sneller samen in een kleine cel (dagelijks beheer) als de 
behoeften daarom vragen. 
 
In 2018 werd deze structuur toegepast, en bestendigd. 
 
Pijnpunt blijft wel dat de entiteiten zelf uit hun personeel mensen hebben moeten vragen en motiveren om 
zich voor het gebouw in te zetten in de functie van manager-beheer. Ze besteden met goedkeuring van de 
hoofdgriffier tot max 50 % van hun normale dagtaak  aan gebouwenbeheer. 
 
Er blijft de duidelijke noodzaak om het gebouwenbeheer los te maken van rechtbanken, entiteiten, en in 
een afzonderlijke structuur ‘gebouwen’  onder te brengen, geleid door professionele gebouwenbeheerders 
met eigen personeel, zodat magistraten (gebouwenbeheerders en managers-beheer) zich terug met hun 
kerntaken kunnen bezig houden. 
 
 
2.  Wordt het publiek bij aankomst in het gebouw aan een balie ontvangen en verder geholpen? Is 
het onthaalpersoneel voor die functie geselecteerd en/of opgeleid ? 
 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Het degelijk opgeleid personeel zorgt voor een goed onthaal. 
Teneinde de kwaliteit van het onthaal te verbeteren, is er een werkgroep opgericht bestaande uit 
vertegenwoordigers van alle entiteiten in het gerechtsgebouw om te onderzoeken hoe een gezamenlijk, 
beter en efficiënter onthaal kan worden ontwikkeld. 
 
Afdeling Mechelen: 
Het publiek wordt door een onthaalmedewerker ontvangen. 
In de voormiddag is er een onthaalmedewerker, die administratief afhangt van het parket. 
In de namiddag wordt de permanentie verzorgd aan de hand van een beurtrol. (telkens een medewerker 
van de rechtbank van eerste aanleg, resp. de arbeidsrechtbank, het arbeidsauditoraat en de 
Ondernemingsrechtbank) 
 
Afdeling Turnhout: 
Onthaalpersoneel is niet voorzien. 
De zittingzaal is gelegen vlakbij de ingangsdeur. Het publiek wordt tijdens de inleidingzittingen opgevangen 
door de zittingsbode. Door de besparingen hierop is dit op de andere zittingen niet meer mogelijk. Het 
publiek kan steeds geholpen worden aan de balie van de nabijgelegen griffie. 
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ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
Er is een ontvangstbalie voorhanden met de bedoeling de bezoekers wegwijs te maken. Sommige in het 
gebouw ondergebrachte diensten leveren hiervoor mankracht. De persoon die door de 
ondernemingsrechtbank wordt ter beschikking gesteld, heeft een specifieke opleiding voor het onthaal 
gevolgd. 
 
Afdeling Tongeren: 
Er is een ontvangstbalie voorzien. Steeds in het kader van de nieuwe structuur gebouwenbeheer Tongeren 
is er de behoefte om in een professionele ontvangst te voorzien. Mevr. Anna Falconi werkt deeltijds als 
onthaalbediende, en bemant de ontvangstbalie in de ochtend (behalve op vrijdag gezien ze deeltijds werkt) 
om bezoekers van het gebouw wegwijs te maken. 
Vermits mevr. Falconi maar halftijds werkt, komen veel bezoekers van het gebouw (vooral in de namiddag) 
op verkeerde diensten terecht, en worden dan daar doorverwezen naar de juiste dienst. Dit wordt intern op 
de diensten als belastend ervaren. De nieuwe structuur gebouwenbeheer werkte in 2017 verder aan een 
mogelijkheid de ontvangstbalie te laten bemannen door een deelname van verschillende entiteiten 
werkzaam in het gebouw. De beurtrol stond eind 2017 nog niet op poten, mede gelet het personeelstekort 
op de verschillende diensten. Dit wordt verder opgevolgd in 2018. 
In 2018 geraakt de beurtrol niet op poten, onder meer omwille van onwil van sommige entiteiten personeel 
af te staan om daar plaats te nemen; het is ook geen sinecure: personeel dat normaliter is toegewezen om 
dienst te hebben op een griffie, en daarna verplaatst wordt naar een onthaal, kan een probleem vormen 
kwestie arbeidsongevallenverzekering. Alleszins in geval een ernstig incident tussen een derde (terrorisme) 
en een personeelslid, dat normaliter geen onthaal moet doen, maar toch gevraagd werd onthaal te doen 
door een interne korpsoverste, stelt zich het probleem wie opdracht gaf dat de persoon in kwestie daar 
moest gaan zitten… 
 
 
3.  Is de toegang tot de lokalen die niet toegankelijk zijn voor het publiek op een of andere manier 

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

 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
De leden van de rechtbank beschikken over een badge, die hen toegang verschaft in de beveiligde delen (niet 
voor publiek toegankelijk). 
Enig minpunt is dat de veiligheidsdeuren af en toe stuk zijn. 
Aan de hoofdingang is een doorgedreven toegangscontrole, waarbij alle bezoekers worden gecontroleerd 
(de zgn. scanstraat). 
 
Afdeling Mechelen: 
De lokalen die niet toegankelijk zijn voor het publiek dragen de vermelding “verboden toegang”. De meeste 
toegangsdeuren met deze vermelding zijn afgesloten. Ook is een badgesysteem ingevoerd, wat de toegang 
tot de lokalen van het Parket en tot bepaalde lokalen/bureaus van de rechtbank beperkt. 
 
Afdeling Turnhout: 
Tijdens de vakantieperiodes wordt vanaf de middag de ingang soms afgesloten; dan wordt een bericht 
aangebracht met verzoek om te bellen tijdens de openingsuren van de griffie. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
De beveiligde zones die niet voor het publiek toegankelijk zijn kunnen enkel maar betreden worden mits het 
gebruik van een badge. 
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Voor het overige is er de aanwezigheid van de dienst “toezicht en beheer van het gebouw” waarop beroep 
kan worden gedaan in noodsituaties. 
 
Afdeling Tongeren: 
Neen. 
Opmerkelijk is dat het gerechtsgebouw gelegen aan de Piepelpoel, 10 te Tongeren beschikt over een zevental 
personeelsleden beheer en toezicht en dat het gebouw waar de ondernemingsrechtbank Antwerpen, 
afdeling Tongeren gevestigd is over geen enkel personeelslid beschikt. 
 
Steeds in het kader van de nieuwe structuur ‘gebouwenbeheer’ is, in samenspraak met de 
gebouwenbeheerder gebouw Piepelpoel/Vrijthof, thans bekomen dat de mensen van beheer en toezicht 
(MTB’er) tweemaal per dag een ronde lopen in het gebouw Kielenstraat, en dit voor zover het 
personeelsbestand aan aanwezige MTB’ers het die dag toelaten. 
Dit wordt als positief ervaren in het gebouw Kielenstraat, en werkt, zij het slechts subjectief, 
veiligheidsverhogend. 
Bestendigd in 2018. 
 
 
4.  Zijn de lokalen in goede staat ? Worden ze goed onderhouden ? 
 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Het onderhoud gebeurt zeer degelijk. 

 
Afdeling Mechelen: 
De lokalen worden dagelijks gereinigd. Bovendien worden kleine reparaties binnen de 24 uren uitgevoerd. 
 
Afdeling Turnhout: 
Buiten het archief, ondergebracht op de bovenste verdieping en kelderverdieping (het vroegere 
verblijf down-stairs van de conciërge) zijn de lokalen netjes en redelijk onderhouden, maar sterk 
verouderd. 
Er is één poetsvrouw, die in 2018 veelvuldig afwezig is geweest, wat negatieve gevolgen heeft gehad 
op het onderhoud van de lokalen/griffie. In geval van afwezigheid (ziekte, verlof, ..) is er géén 
vervanging voorzien en worden de lokalen niet onderhouden. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
De lokalen zijn nieuw en derhalve in goede staat. Ze worden dagelijks onderhouden door een volledig team 
poetsvrouwen en technisch personeel. Wel dient vastgesteld te worden dat de ruiten nog nooit werden 
gepoetst omwille van het ontbreken van de nodige financiën. 
 
De klachten over de ventilatie en de verluchting in het gebouw mondden uit in een doorgedreven controle 
van de Regie der Gebouwen samen met de firma Siemens om de verluchting opnieuw aan te sturen (jan. 
2016), waarna de arbeidsinspectie opnieuw werd uitgenodigd voor een controle in februari 2016. 
Op de griffie ondernemingsrechtbank 4de verdieping blijft er een probleem van verluchting en luchtstromen, 
vooral op de griffie ‘rollen’. Regelmatig zijn personeelsleden ziek of afwezig, waarbij de slechte werking van 
luchtstromen soms als oorzaak wordt aangegeven. 
Aan deze problematiek wordt gewerkt in samenspraak met mevr. Rener (preventie-adviseur), dhr. 
Vanstraelen, technisch ondersteuning, en de hoofdgriffier. De mogelijkheid wordt onderzocht om 
bijkomende lokalen te krijgen waardoor de ventilatie, luchtstromen kunnen verbeteren, en de 
personeelsleden beter kunnen worden gepositioneerd. 
Er zijn gesprekken opgestart en plannen gemaakt samen met de FOD (I. De Saedeleer) over uitbreiding van 
de griffie Hasselt, en mogelijke transfer van de insolventieketting van Tongeren naar Hasselt. Deze verruiming 
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brengt een andere inplanting van burelen met zich mee, en zou aan de verzuchtingen van personeel, en ook 
aan de problematiek van verluchting en verlichting kunnen verhelpen. 
De plannen worden verder verfijnd, en de volgende stap is dat middels een bijzonder in Ministerraad 
genomen besluit verder uitvoering kan verleend worden aan de plannen en hopelijk wordt de draad terug 
opgenomen in 2019. 
 
Afdeling Tongeren: 
De lokalen zijn in goede staat. Soms zijn er problemen met de technische installaties door gebrek aan echt 
onderhoudspersoneel. Er is geen vast contract voor de centrale verwarming. Recent zijn wel werknemers van 
een firma de CV komen onderwerpen aan een tweejaarlijkse keuring. 
 
Steeds in het kader van een nieuwe structuur ‘gebouwenbeheer’ wordt in de grote cel waarin geledingen 
van de dienst infra (mevr. Schollaert) en de Regie der gebouwen (dhr. Ory) zijn vertegenwoordigd, een plan 
opgemaakt van het gebouw Kielenstraat ‘as built’, met als doel dit in zijn geheel uit te besteden aan een firma 
met oog op een volledig onderhoudscontract. De opmaak van dit plan was eind 2017 nog niet beëindigd. 
Wordt vervolgd in 2018. 
Offertes zijn uitgeschreven voor een ‘onderhoudscontract’. 
 
Er is ook nog een schimmel-problematiek in de archiefkelders onder de oude jeugdrechtbank. Het gaat om 
zes subkelders, waarvan vier kelders dossiers bevatten van het parket en de rechtbank van eerste aanleg, en 
twee kelders oude rommel omvatten. 
De dossiers in de vier subkelders zijn dermate aangetast door schimmelvorming dat ze een bedreiging 
kunnen vormen voor de gezondheid van werknemers. De Directe Infrastructuur is van deze problematiek al 
op de hoogte sinds 2013-2014. In de loop van 2016 is blijkbaar een werknemer van de REA ziek geworden. 
Als gevolg daarvan is de WASO ter plaatse gekomen, en werd de toegang tot de kelders afgesloten. De kelders 
zijn sindsdien enkel toegankelijk voor inspectie en sanering. De problematiek is verder in handen van de 
Rijksarchivaris, de preventie-adviseur, de hoofdgriffier REA en de Directie Infrastructuur. 
Voor de ondernemingsrechtbank zijn er geen dossiers in die kelders aanwezig. 
 
Blijkbaar is er vanuit REA thans de vraag om de dossiers als verloren te aanzien, om zo te kunnen overgaan 
tot vernietiging. Zoals reeds gesteld, er zijn geen dossiers van de ondernemingsrechtbank aanwezig in de 
bewuste archiefkelders. De firma M.O.B. zorgde verder voor de afhandeling en opruiming van het aangetast 
materiaal (twee subkelders met rommel). 
De kelders bleven in 2017 nog steeds ontoegankelijk, tenzij voor inspectie en sanering. 
 
In 2018 zijn de kelders onder de oude jeugdrechtbank op de Kielenstraat definitief leeg.  Er is aan de FOD en 
de Regie gevraagd onderling overeen te komen over de overdracht van dat deel van het gebouwencomplex 
(oude jeugdrechtbank) aan de Regie. Zo ook voor het huis Reard, dat aan de andere zijde aan het gebouw 
Kielenstraat grenst. De procedure overdracht gebouw loopt tussen de FOD en de Regie. 
 
 
5.  Zijn ze degelijk uitgerust (verlichting, meubilair, telefonie, informaticavoorzieningen) voor het 

vervullen van de dienst waarvoor ze gebruikt worden ? 
 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Alle nutsvoorzieningen zijn op een functionele manier geïnstalleerd. 
 
Afdeling Mechelen: 
In de zittingszaal staat een computer met printer, die niet wordt gebruikt door de ondernemingsrechtbank. 
De griffier neemt zijn laptop mee naar de zitting en drukt zijn/haar documenten af door middel van een 
printer, die zich beneden in zijn/haar bureaulokaal bevindt. 
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Afdeling Turnhout: 
Meubilair, gordijnen en tapijten worden al lang niet meer vernieuwd. De kantoren zijn redelijk uitgerust, met 
uitzondering: aansluiting informatica.  Deze aansluitingen zijn ouderwets. Ze liggen in een goot onder de 
bureaus,  die regelmatig met de voeten worden kapot gestoten. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
De lokalen zijn degelijk uitgerust. Alles is nieuw. 
 
Afdeling Tongeren: 
In 2011 werd de volledige vervanging van de bekabeling van het gebouw (elektriciteit, data en telefoon) 
voltooid. 
 
In de loop van 2018 zijn de rolkasten van de griffie faillissementen/vereffeningen regelmatig stuk geweest, 
en dit gedurende langere tijd. 
Het gevolg was dat de griffie en de magistraten de dossiers niet meer konden raadplegen, waardoor 
afrekeningen van faillissementen en goedkeuring verdeelstaten van vereffeningen sterk vertraagden. 
Het euvel werd herhaaldelijk aangekaart bij de FOD Justitie; het uitblijven van herstellingen was onder meer 
te wijten aan gebrek aan budget, het niet betalen van een eerdere factuur van dezelfde firma waardoor deze 
firma niet meer wenste tussen te komen, en uiteindelijk (nadat de factuur klaarblijkelijk betaald werd) aan 
een onderdeel van de kasten dat niet meer te verkrijgen was. Uiteindelijk hebben we eind 2018 één van de 
kasten moeten openbreken om toch nog aan de dossiers te kunnen. 
 
 
6.  Is er voldoende ruimte om te parkeren voor het personeel ? 
 
Er is in al de zittingslocaties te weinig parkeerplaats voor het personeel en de rechters in ondernemingszaken. 
Deze moeten zich noodgedwongen wenden tot betaalparkings, hetgeen ONAANVAARDBAAR is.  
 
Rechters in ondernemingszaken stellen zich grotendeels gratis ter beschikking voor het vervullen van een 
maatschappelijke taak. Het is niet meer dan normaal dat hen een gratis parkeerplaats wordt aangeboden in 
het gerechtsgebouw of in de nabijheid van het gebouw. 
 
Ook voor het personeel is er veel te weinig parkeerplaats. Nochtans komen sommigen van ver en kan niet 
iedereen zich verplaatsen met het openbaar vervoer. Het gebruik van een publieke betaalparking is een 
zware financiële last. 
 
De concessie van de publieke parking naast het gerechtsgebouw Antwerpen (achter de vroegere Zillion) 
werd stopgezet in 2016. De concessie werd echter verlengd met 2 jaar. Het spreekt voor zich dat het 
verdwijnen van deze parkeerruimte aanleiding zal geven tot heel wat parkeerproblemen en dat hiervoor 
een oplossing zal moeten worden gezocht. 
 
Verder wordt in Antwerpen de situatie nog meer precair, gelet op het verdwijnen van de gratis 
parkeermogelijkheid op de gedempte Zuiderdokken. Er komt een ondergrondse parking, waarvoor de 
werken reeds zijn gestart. 
 
Voor afdeling Turnhout zullen in het nieuw te betrekken gerechtsgebouw geen parkeerplaatsen zijn voorzien. 
Bij de nabijgelegen publieke parking (Parking Warande) zouden slechts een 3-tal parkeerplaatsen worden 
gereserveerd, wat ruim onvoldoende is voor de beroepsmagistraten, de rechters in ondernemingszaken en 
het griffiepersoneel. De mogelijkheden om beroep te doen op het openbaar vervoer zijn zeer beperkt en in 
de praktijk niet bruikbaar. 
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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. 

 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Geen ruimte voorzien. Privé parking in de omgeving mits betaling. (zie ook punt 6) 
 
Afdeling Mechelen: 
Door justitie of de regie der gebouwen werd geen parking voorzien voor het publiek noch voor de advocaten.  
In de onmiddellijke omgeving zijn er betalende ondergrondse parkings. 
 
Afdeling Turnhout: 
Geen ruimte voor balie of publiek. In de omgeving van de Rechtbank zijn er veel parkeerplaatsen op straat, 
maar betalend. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
Er is voldoende betalende parking onder het gebouw. Zoals hiervoor reeds aangehaald is het onaanvaardbaar 
dat personeel en rechters in ondernemingszaken moeten betalen om te komen werken. 
In de loop van 2017 werd een initiatief genomen om bijkomende parkeerkaarten te krijgen voor het 
personeel werkzaam in het gebouw. Dit wordt voortgezet in 2018. 
 
Afdeling Tongeren: 
Neen. Er is geen parking voor de rechtzoekenden en advocaten. Er zijn betaalparkings in de omgeving. Een 
grote nieuwe ondergrondse betaalparking werd geopend op 500 meter van het gebouw. 
 
 
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? 

 
De signalisatie in alle afdelingen is niet aangepast aan de doorgevoerde naamswijzigingen van: 
- rechtbank van koophandel naar ondernemingsrechtbank 
- kamer voor handelsonderzoeken naar kamer voor ondernemingen in moeilijkheden 
- rechters in handelszaken naar rechters in ondernemingszaken 
 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Ruim voldoende . Voldoende pictogrammen. 
 
Afdeling Mechelen: 
Alle bewegwijzering werd eenvormig aangebracht in het ganse gerechtsgebouw. 
 
Afdeling Turnhout: 
Het gebouw “Nieuwe Kaai” (dienst rechtspersonen): de signalisatie is voldoende en adequaat, zowel voor 
personeel als publiek. 
Wat het gebouw “de Merodelei 11-13” betreft is de signalisatie aangebracht voor zover dat mogelijk is.  Het 
personeel zal hierbij geen moeite hebben, omdat zij het gebouw kennen.  Het publiek echter moet via het 
bureau van een griffier naar de dienst van de faillissementen.  Moeten zij op de dienst van de rollen zijn, zou 
men echter een plannetje moeten maken, gezien deze weg op een doolhof gelijkt. 
Ter illustratie: Via het gemelde bureau van de griffier komt men op de dienst van de faillissementen.  Vandaar 
komt men in een traphal (trap die naar de kelder leidt), vandaar slaat met linksaf naar een klein portaal.  Via 
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dit portaal rechts door twee archiefruimtes (levend archief).  Helemaal op het eind hiervan is de inkomdeur 
van de dienst van de rollen. 
Deze situatie behoort hopelijk spoedig tot het verleden, wanneer de verhuis naar de nieuwe locatie zou 
doorgaan in het voorjaar van 2019. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
De signalisatie in het gebouw dient nog in orde te worden gebracht. Er wordt met beperkte middelen 
getracht een zo adequaat mogelijke signalisatie aan te brengen. 
De signalisatie in het gebouw blijft amateuristisch (gekleefde A4 formulieren op muren, deuren en liften). 
Van de ondernemingsrechtbank is na de naamswijziging geen spoor, tenzij de mensen van de griffie A 4tjes 
tegen de muren hangen met de juiste benaming. 
 
Afdeling Tongeren: 
Ja. De preventieadviseur heeft in 2013 een verslag opgesteld dat voor verder gevolg werd overgemaakt aan 
de F.O.D. Justitie. 
In het kader van de nieuwe structuur ‘gebouwenbeheer’ werden initiatieven genomen om tot een betere en 
efficiëntere bewegwijzering te komen, zowel in het gebouw Piepelpoel als in het gebouw Kielenstraat. De 
initiatieven (staanders of infoborden met verwisselbare beletteringssystemen) worden verder onderzocht en 
zullen in de loop van 2018 eventueel kunnen gerealiseerd worden afhankelijk van beschikbare budgetten. 
Er is in 2018 niets gerealiseerd van letterborden of what ever. 
Van de ondernemingsrechtbank is na de naamswijziging geen spoor, tenzij de mensen van de griffie A 4tjes 
tegen de muren hangen met de juiste benaming. 
 
 
9.  Zijn de gebouwen en lokalen toegankelijk voor personen met een handicap ? Geef kort de toestand 

weer. 
 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Voldoende aangepast voor personen met een handicap zoals van een nieuw gebouw mag verwacht worden. 
 
Afdeling Mechelen: 
Ja, iedere deur die toegang verleent tot een afdeling van de griffie, alsook de deur die toegang geeft tot de 
zittingszaal, is tweedelig en verleent een inkom van 1m80 breedte.  Ook is de toegang tot het 
gerechtsgebouw, naast trappen, voorzien van een oprit voor leveranciers en rolstoelgebruikers. De toiletten 
in de gebouwen aan de Voochtstraat zijn in 2012 voorzien voor rolstoelgebruikers. 
 
Afdeling Turnhout: 
De gebouwen zijn niet toegankelijk voor gehandicapten. 
Op de nieuwe locatie (hopelijk vanaf voorjaar 2019 in gebruik genomen) zijn de nodige voorzieningen 
getroffen. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
Er zijn problemen met de toegankelijkheid van het gebouw. (Zie antwoord vraag 1), dus ook voor de personen 
met een handicap. 
 
Afdeling Tongeren: 
Ja. Alle lokalen van de rechtbank zijn op het gelijkvloers gelegen of  bereikbaar per lift. 
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10.  Wordt in ieder gebouw waar het rechtscollege gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het 
werk nageleefd ? 

 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Ja. Preventiedienst aanwezig in het gebouw. 
 
Afdeling Mechelen: 
Ja. 
 
Afdeling Turnhout: 
Nee, niet in de huidige locatie aan de Merodelei: situatie ongewijzigd. 
Nieuwe locatie zal wel voldoen. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
Een preventie-adviseur waakt erover dat het welzijn op het werk zoveel als mogelijk wordt nageleefd. 
 
Afdeling Tongeren: 
Ja. Het gebouw werd aangepast aan de nieuwe wetgeving op het algemeen rookverbod. De cafetaria 
bekwam een nieuwe vergunning van het FAVV. In samenspraak met de preventie-adviseur en de dienst 
infrastructuur werd beslist op de vergadering van 15/12/2016 dat in de cafetaria enkel extern geleverde 
warme maaltijden konden aangeboden worden, en dat enkel intern broodjes, koude schotels en croque 
monsieur mochten aangeboden worden. 
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INFORMATICA 
 
1.  Heeft het rechtscollege intranet 17 en is elkeen (magistraten en griffiepersoneel) daarop aangesloten 

? Geef toelichting. 
 
Alle magistraten, griffiers en personeelsleden zijn aangesloten of kunnen gebruik maken van Intranet. 
 
Voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden: 
De rechters in ondernemingszaken hadden (na jaren zagen) toegang gekregen tot de computers in de 
zittingszalen van de KOIM. Dit werd plots afgenomen en, niettegenstaande veel goede wil en beloften van 
de ICT mensen, door personeelszaken tegengehouden. Op die manier een moderne werking met interne 
communicatie regelen is lastig.  
Er worden nog veel te veel zaken afgeprint die op scherm kunnen worden geraadpleegd. 
 
 
2.  Welke informatie wordt via het intranet aan het personeel aangeboden ? Op welke wijze en door wie 

wordt dit aanbod beheerd ?  
 
Intranet biedt de mogelijkheid tot raadpleging van publicaties in het Belgisch Staatsblad, gegevens inzake de 
Kruispuntbank der Ondernemingen, omzendbrieven, wetgeving, rechtspraak. 
Het beheer gebeurt door de FOD Justitie. 
De nieuwe format van het Intranet, Iudexnet is thans beschikbaar, maar moet nog verder uitgebouwd en 
gestructureerd worden over de afdelingen heen. 
 
 
3.  Is de uitwisseling van bepaalde informatie tussen personen aan de hand van e-mail gemeengoed voor 

alle personeelsleden ? Schets bondig de toestand op dat vlak en geef daarbij aan voor welke 
informatieverstrekking het gebruikt wordt ? 

 
E-mail wordt algemeen gebruikt door magistraten, griffiers en griffiepersoneel. Iedereen beschikt over een 
just.fgov.be adres.  
De rechters in ondernemingszaken beschikken niet over een just.fgov.be adres. Opdat ze geen gebruik 
zouden moeten maken van hun privé of professioneel adres zal, dankzij de inspanningen van de URHB,  
een specifiek e-mailadres voor de rechters in ondernemingszaken 
(voornaam.achternaam@external.just.fgov.be) aangemaakt worden. De uitrol begint in 2019. 
Sommige magistraten maken gebruik van een privé-emailadres omwille van bepaalde technische problemen. 
(VPN, lange wachttijd voor herstel of updates,…..) 
Gebruik van functionele e-mailadressen per afdeling, per dienst (rollen, faillissement, 
vereffeningen/ondernemingen in moeilijkheden, dienst rechtspersonen), toegankelijk voor beperkte 
voorheen afgesproken groep. 
 
 
4.  Is internet voor ieder personeelslid beschikbaar ? Beschrijf  kort de toestand en geef daarbij aan voor 

welke informatievoorziening internet gebruikt wordt. 
 
Internet is beschikbaar voor de voorzitter, magistraten, griffiers en personeelsleden, aan wie toegang is 
verleend. 
Internet wordt gebruikt voor: 

 consulteren Graydon (Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden) 

 Regsol (databank faillissementenbeheer) 

                                                 
17 Intern informaticanetwerk dat informatie verstrekt, uitsluitend toegankelijk voor leden van de organisatie. 

 

mailto:voornaam.achternaam@external.just.fgov.be
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 publicaties Belgisch Staatsblad rechtspersonen 

 geconsolideerde wetgeving 

 KBO 

 NBB 

 publicaties i.v.m. juridische werken 

 publicaties rechtspraak en rechtsleer 
 
 
5.  Heeft het rechtscollege een website ? Zo ja, vermeld het adres. 
 
Sinds midden 2016 is de website voor de Hoven en Rechtbanken (www.rechtbanken-tribunaux.be) 
operationeel. Het is een algemene website voor de verschillende rechtscolleges met algemene informatie. 
Elke rechtbank kan binnen de vooropgestelde structuur haar eigen website uitbouwen. Voor onze 
rechtbank is er naast algemene informatie geldig voor heel de rechtbank, ook informatie per afdeling 
opgenomen. Naast contactinformatie, werden ook, onder meer modellen/werkwijzen opgenomen, alsook 
actuele info rond de uitgesproken faillissementen. 
De verdere ontwikkeling van de website blijft een aandachtspunt. 
Uit de bijgehouden statistiek blijkt dat de ondernemingsrechtbank Antwerpen veel geraadpleegd wordt. 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Het informaticasysteem van de ondernemingsrechtbanken, TCKH, is een verouderd systeem, totaal niet 
aangepast aan de noden en de standaarden van vandaag. Het systeem zorgt voor veel extra administratief 
werk dat zou kunnen vermeden worden indien we zouden beschikken over een meer performant systeem. 
Het systeem laat niet toe bepaalde modules op een efficiënte manier te gebruiken.  
Daarenboven is het geen geïntegreerd systeem en draait het afdeling per afdeling, zonder mogelijkheid tot 
centrale toegang. 
De back-up bestaat voor heel het land uit één persoon, die uiteraard overbevraagd is en geen tijd heeft om 
structureel aanpassingen te doen. Hij is voortdurend bezig met ad hoc problemen. 
Daarenboven is hij de enige die het systeem ten gronde kent, hetgeen een permanent risico is. Er is geen 
back-up. 
 
Eind 2017 werd door de beleidscel aangekondigd dat de softwaretoepassing Mach zou worden ingevoerd in 
de verschillende rechtbanken. Het systeem Mach wordt thans gebruikt door de vredegerechten.  
 
In 2018 werd volop gewerkt aan de voorbereiding voor de invoering van het systeem. Dit was een zeer 
arbeidsintensieve oefening, waarin onze rechtbank veel energie heeft in gestoken, ook op nationaal vlak.  
Zo werd iemand structureel afgevaardigd naar de verschillende werkgroepen voor de analyse en 
vergelijking van het TCKH en het Mach systeem. Deze analyse was cruciaal om na te gaan welke 
toepassingen aan het bestaande Mach systeem moeten toegevoegd worden om minstens dezelfde 
functionaliteiten als het TCKH zou hebben. Aan de uitbouw werd eveneens meegewerkt, alsook aan de 
opmaak van een Nationale kit van modellen. Hiervoor werd de input gevraagd van verschillende griffiers en 
magistraten, elk in hun specialisatie. 
 
Daarnaast beschikt de ondernemingsrechtbank Antwerpen over een twitter-account dat op gerichte 
tijdstippen gebruikt wordt voor algemene communicatie (275 volgers). We zijn de enige die daarover 
beschikken. 
 
Sinds mei 2016 is in al de afdelingen van de rechtbank het systeem van e-deposit ingevoerd. Dit biedt de 
mogelijkheid aan advocaten om hun conclusies en dossiers, digitaal neer te leggen. Het is een eerste stap 
naar het digitale dossier. Het zou op termijn ook moeten leiden tot efficiëntiewinst op de griffie en 
besparing op de portkosten (niet meer terugsturen van dossiers of afgestempelde conclusies).  

http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
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Wat de neerlegging van de conclusies betreft, werkt het systeem goed. Voor wat betreft het indienen van 
stukken is dat anders. Te vaak dienen partijen elk stuk in een afzonderlijk bestand in. Dat leidt soms tot 
tientallen, tot honderden individuele bestanden die in e-deposit niet efficiënt kunnen beheerd of 
geconsulteerd worden. Het gebruik ervan moet op een efficiënte manier zowel wat de advocaten, als de 
rechtbank betreft, verder aangemoedigd worden. 
 
Op 1 april 2017 werd het systeem Regsol ingevoerd. Dit digitaal platform organiseert de afwikkeling van 
een faillissement en de communicatie tussen de verschillende actoren (curatoren, rechter-commissarissen, 
griffie en magistraten). Het systeem is een eerste stap naar een volledig digitaal faillissementsdossier. 
Regsol heeft veel voordelen en leidt tot efficiëntiewinst. Gaandeweg wordt het systeem verbeterd, 
geoptimaliseerd en meer gebruiksvriendelijk gemaakt. 
Binnen de rechtbank werden verschillende opleidingen georganiseerd om de gebruikers te leren werken 
met het systeem. 
 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe insolventiewetgeving (1 mei 2018) werd de 
toepassing van Regsol uitgebreid. Zo werden onder meer de procedures van gerechtelijke reorganisaties 
(GRP) ook in het systeem ingevoerd. Ook de aangiften van staking van betaling dienen voortaan via het 
systeem te worden ingevoerd. 
 
Dit ging en gaat gepaard met een aantal kinderziekten en problemen, waaraan gewerkt werd en ook in 
2019 verder gewerkt zal worden. 
 
Bijscholing voor de gebruikers (magistraten, griffie en rechters in ondernemingszaken) is een blijvende 
noodzaak. 
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DOCUMENTATIEDIENST 
 
1.  Is er een documentatiedienst (= dienst die documenten verzamelt en verspreidt, en op verzoek actief 

documenten opspoort) ? Is er een bibliotheek? Preciseer duidelijk over wat voor dienst het gaat. 
 
Budgettaire restricties nopen de rechtbank tot besparingen op het vlak van de bibliotheek. 
 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
De afdeling Antwerpen heeft een eigen bibliotheek met vrijwel uitsluitend boeken over materies die de 
ondernemingsrechtbank aanbelangen.  
 
Afdeling Mechelen: 
Er is geen documentatiedienst voorzien. Er is wel een gespecialiseerde bibliotheek. 
Men kan eventueel wel steeds terecht bij het parket dat over een uitgebreide documentatiedienst beschikt. 
 
Afdeling Turnhout: 
Er is geen documentatiedienst voorzien. De afdelingsvoorzitter en één specifiek aangeduide rechter, 
bijgestaan door de leidinggevend griffier, verzamelen en verspreiden documentatie.  
Er is een bescheiden bibliotheek in het gebouw voornamelijk betrekking hebbend op handelsrecht, burgerlijk 
recht en gerechtelijk recht. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
Neen. Er is geen documentatiedienst voorzien. 
Er is een bibliotheek. Zie vraag 2 
 
Afdeling Tongeren: 
Neen. Er is geen documentatiedienst voorzien. Een van de beroepsrechters houdt zich in de praktijk bezig 
met het bundelen van de tijdschriften. 
 
 

2.  Is het één enkele documentatiedienst en/of bibliotheek voor het rechtscollege ? Of gaat het om een 
documentatiedienst en/of bibliotheek die  gedeeld wordt met andere organisatiedelen van de rechterlijke 
organisatie omdat deze bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw zijn ondergebracht? Of bestaat er binnen het 
rechtscollege een opdeling in verschillende documentatiediensten en /of bibliotheken waar te nemen ? Of 
gaat het om een combinatie hiervan ? 
Beschrijf kort en bondig de situatie. 
 
Algemene opmerking:  
Eind 2015 werden al de abonnementen voor juridische documentatie (waaronder ook de elektronische 
databanken) die centraal beheerd werden door de FOD opgezegd. Het was de bedoeling dat in de loop van 
2016 een akkoord zou bereikt worden met de uitgeverijen.  
Er vond een gedetailleerde bevraging plaats van de verschillende entiteiten over welke abonnementen 
prioritair zouden moeten onderschreven worden. Dit proces is blijkbaar nog niet beëindigd. Een akkoord 
met de uitgeverijen is tot op heden nog niet bereikt. 
Eigenlijk zijn we, jammer genoeg opzichtens twee jaar geleden niet veel verder geraakt, zodat de 
opmerking in het vorig werkingsverslag mutatis mutandis onverkort geldig blijft. 
Sommige tijdschriften en aanvullingen blijven nog toekomen. Raadpleging van de meeste werken kan 
opgevangen worden door toegang tot Stradalex en Jura of informatie-opvraging bij de bibliotheek van FOD 
Justitie. 
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ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Voor alle diensten gevestigd in het justitiepaleis is er één centrale bibliotheek ten dienste van advocaten en 
magistraten.  De ondernemingsrechtbank heeft een eigen beperkte bibliotheek. De bibliotheek van de Orde 
is zeer volledig en wordt bemand door competent en hulpvaardig personeel. Zonder de toegang tot deze 
bibliotheek, is het voor de magistraten volstrekt onmogelijk om grondige juridische opzoekingen te doen, 
gelet op het beperkt budget voor de bibliotheek van de rechtbank.  
 
Afdeling Mechelen: 
Er wordt gestreefd om een volwaardige bibliotheek te bekomen, gespecialiseerd in ondernemingszaken. 
Gezien de niet-verdere aanvullingen van losbladige werken geraakt de bibliotheek stilaan gedateerd. Wel 
gebeurt er nog – rekening houdend met de budgettaire restricties – de aankoop van boeken omtrent recent 
gewijzigde wetgeving.  De inventaris wordt constant bijgehouden en ligt ter beschikking van rechters, 
advocaten en griffiers. 
 
Afdeling Turnhout: 
De bibliotheek is ondergebracht in de raadkamer/kleedkamer-rechters in ondernemingszaken. Bij gebrek aan 
ruimte zijn verschillende tijdschriften ondergebracht in de magistratenkabinetten en op zolder. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
In het gebouw bevindt zich een centrale bibliotheek, dit in samenwerking met de faculteit rechten van de 
UHasselt. Het concept bestaat erin dat de bibliotheek van de faculteit rechten, de vroegere centrale 
bibliotheek van Justitie en de kleine bibliotheken van de onderscheiden rechtbanken zijn samengesmolten 
en hun financiële middelen samen aanwenden om de bibliotheek verder uit te bouwen. De rechtbank 
beschikt alzo over een zeer goed uitgebouwde bibliotheek. De bibliotheek kan worden bezocht door de 
actoren van Justitie en de studenten.  
 
Afdeling Tongeren: 
Er is wel een bepaalde documentatiedienst binnen de rechtbank, die wordt bijgehouden en georganiseerd 
door een lid van de griffie en een magistraat. 

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

 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Eén magistraat bijgestaan door het secretariaat van de voorzitter. 
 
Afdeling Mechelen: 
De gespecialiseerde bibliotheek van de ondernemingsrechtbank wordt beheerd door de leidinggevend 
griffier in samenspraak met de afdelingsvoorzitter/rechters. 
 
Afdeling Turnhout: 
De afdelingsvoorzitter samen met de leidinggevend griffier. 
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ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
De bibliotheek wordt beheerd door een bibliothecaris, die er de dagelijkse leiding van heeft. Tevens is er een 
bibliotheekcommissie waarin alle in het gebouw ondergebrachte rechtbanken zijn vertegenwoordigd. De 
commissie stippelt het beleid uit en neemt beslissingen van allerlei aard (omtrent het personeel, aankoop 
van uitrusting en boeken, enz) 
 
Afdeling Tongeren: 
Eén van de magistraten is belast met het bijhouden van de documentatie. Het bijwerken van de losbladige 
uitgaven gebeurt door een personeelslid van de griffie. 

 
 
4.  Hoe wordt de collectie van de bibliotheek bijgehouden/bijgewerkt ? 
 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 
Boeken m.b.t. de materies die de ondernemingsrechtbank aanbelangen worden regelmatig besteld. 
Iedere magistraat mag suggesties doen voor de aankoop van nieuwe werken. 
 
Afdeling Mechelen: 
Alle boeken en tijdschriften worden op een inventaris gerangschikt volgens het onderwerp/de materie.  Deze 
lijst ligt ter inzage van alle actoren. 
Door tekort aan personeel kunnen de aanvullingen van de abonnementen op rechtswerken niet meer 
systematisch verwerkt worden. Er wordt hiervoor meestal beroep gedaan op stagiairs, die aanwezig zijn in 
het kader van hun opleiding “kantoor”, “office management” of “rechtspraktijk”. 
De nog toekomende tijdschriften (JT) worden niet meer weggebracht voor inbinding om kostenbesparend te 
werken en worden nu in kaften geklasseerd. De aankoop van nieuwe werken en aanvraag van nieuwe 
abonnementen gebeurt in overleg met de voorzitter. 
 
Afdeling Turnhout: 
Iedere magistraat mag suggesties doen voor de aankoop van nieuwe werken. 
De afdelingsvoorzitter maakt de bestellingen over aan de hoofdgriffier of de secretaris van de voorzitter, die 
het op haar of zijn beurt overmaakt aan het secretariaat van de voorzitter. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt: 
De boeken worden aangekocht door de UHasselt via een systeem van standing orders, hetgeen inhoudt dat 
elk werk dat door een gekende uitgeverij wordt uitgegeven automatisch wordt aangekocht. 
Elke rechtbank kan ook suggesties doen voor de aankoop van boeken die niet via het systeem van standing 
orders worden aangekocht. 
 
Afdeling Tongeren: 
Iedere magistraat mag suggesties doen voor de aankoop van nieuwe werken. 
 
 

5.  Oefent een personeelslid of team de functie van documentalist uit ? Welke kwalificatie (graad, diploma, 
opleiding) heeft dat personeelslid of hebben die personeelsleden? 

 
De onderbezetting van het personeel, gecombineerd met een enorme toename van de dossiers (wet 
natuurlijke rechter), als ook het ontbreken van een toegezegde referendaris, maken het onmogelijk om 
iemand hiervoor aan te stellen. Iedereen moet worden ingezet om de dagdagelijkse werking te garanderen. 
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6.  Wordt de wetgeving er continu bijgehouden ? Zijn de wetgevingdossiers volledig (bijvoorbeeld met de 
voorbereidende werken  ) ? 
 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Sinds de beleidsbeslissing van de Minister om alle abonnementen op te zeggen, beschikt de rechtbank niet 
meer over losbladige of vastbladige wetboeken in een abonnementsformule. 
 
Afdeling Antwerpen: 
Via internet kunnen de geconsolideerde wetgeving en de voorbereidende werken worden geconsulteerd. 
 
Afdeling Mechelen: 
Ja. 
Voorbereidende werken kunnen worden geraadpleegd op het parket of via het internet. 
De rechtbank ontvangt geen papieren versies meer. 
 
Afdeling Turnhout: 
Recente wetboeken zijn aanwezig. Voor het overige website Justitie. Voorbereidende werken: enkele 
kleinere teksten zijn ondergebracht in een mappensysteem. 
 
 
ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Afdeling Hasselt en Tongeren 
Sinds de beleidsbeslissing van de Minister om alle abonnementen op te zeggen, beschikt de rechtbank niet 
meer over losbladige of vastbladige wetboeken in een abonnementsformule. Rechters zijn aangewezen op 
het internet. Enkel oude wetboeken zijn nog consulteerbaar. 
In de afdeling Hasselt is er wel nog de universiteitsbibliotheek waar de beroepsrechters wetboeken die 
worden bijgehouden, kunnen consulteren. 
 
Met het beperkte budget kleine uitgaven worden enkele basiswetboeken (studentencodex) aangekocht. Dit 
wordt als het absolute minimum ervaren door de beroepsrechters (bovendien is er maar 1 exemplaar per 
afdeling beschikbaar), zodat de beroepsrechter dikwijls aangewezen blijft op internet of op eigen uitgaven 
en documentatie. Het is moeilijk uit te leggen en te begrijpen dat het de wil van de wetgever is om  een 
professionele ondernemingsrechtbank te laten samengaan met een minimale beschikbaarheid aan goede 
wetboeken. 
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BUDGET 
1. Hoe groot is het budget “kleine onkosten” dat aan het rechtscollege werd toegekend ? 
 
Zie bijkomende opmerkingen. 
 
 
2. Voor welke uitgaven wordt dat budget aangewend ? 
 
Dit budget wordt aangewend voor de aankoop van boeken, bureelbenodigdheden magistraten, inbinden 
tijdschriften. 
 
 
3. Hoe werkt dat budget ? 
 
Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld door de FOD justitie.  
Na de ontvangst van een factuur worden de gegevens ervan elektronisch overgemaakt aan FOD Justitie-
DGRO-Cel Vereffeningen en de factuur naar die dienst verzonden. Dit gebeurt centraal binnen de rechtbank. 
 
 
4. Is dat budget toereikend ? Leg uit. 
 
Wanneer het budget enkel wordt aangewend voor aankoop van boeken is dit amper voldoende. Daarnaast 
zijn er ook nog de overige kosten, zoals bijv. kleine herstellingen, bureelbenodigheden magistraten,…. 
waardoor het budget ontoereikend is. 
 
 
5. Hoe groot is het budget « representatiekosten » dat aan het rechtscollege werd toegekend ? 
 
Zie bijkomende opmerkingen. 
 
 
6. Welke uitgaven worden door dat budget gedekt ? 
 
Onder representatiekosten worden begrepen de uitgaven die beantwoorden aan art. 53,8° van het wetboek 
van de inkomstenbelasting. Dit betreft werklunches, bijdrage nieuwjaarsreceptie, koffiebenodigdheden 
vergaderingen,.. 
 
7. Hoe werkt dat budget ? 
 
Op dezelfde manier als voor “kleine onkosten”. 
 
 
8. Is dat budget toereikend ?  Leg uit. 
 
Het budget is duidelijk ontoereikend. Dit was al voor de eenmaking van de rechtbank. 
Nu is dit zeker het geval. Zo vergt de hervorming van de rechtbank veel vergaderingen en werklunches, die 
door het budget niet kunnen gedragen worden. 
Sporadische recepties voor het personeel kunnen niet gedragen worden door dit budget. 
 
Het is overduidelijk dat voor een rechtbank met een kader van 32 magistraten, 132 griffiers en 
personeelsleden en 290 rechters in ondernemingszaken dit compleet ontoereikend is. 
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Vanaf 30 april 2018 werd aan de directiecomités één globale enveloppe werkingskosten virtueel 
aanspreekbaar en opvolgbaar in CGAB ter beschikking gesteld. Deze globale enveloppe werkingskosten is 
samengevoegd uit kredieten die de jurisdicties reeds beschikbaar hadden:   

- Kleine uitgaven: klein bureelmateriaal voor de magistraten van de desbetreffende jurisdictie. De 
werkvergaderingskosten maken deel uit van deze ‘kleine uitgaven’.   

- Representatiekosten : Budget toegekend aan de korpsoverste van de desbetreffende jurisdictie.   

- Griffiekosten: klein bureelmateriaal voor de griffies.   

Hierover werd gecommuniceerd door het College op 3 mei 2018.  
 

Op 30 april 2018 werd 50% van de samengevoegde werkingskosten 2018 vrijgegeven aan alle jurisdicties, 
na aftrek van 2% opgelegde besparingen. Vanaf 15 juni 2018 is 100% van de samengevoegde 
werkingskosten 2018 vrijgegeven. Elk directiecomité kan bijgevolg voor 2018 alle nodige engagementen 
nemen (bestellingen plaatsen/uitgaven doen).     
 
De voordelen van deze fusie:   
- Zowel de kleine uitgaven (incl. werkvergaderingskosten) en representatiekosten als de griffiekosten zijn 

voortaan virtueel beschikbaar en opvolgbaar via CGAB.   
Voor de griffiekosten werd de voorbije jaren nog een bedrag gestort op een rekening die in eigen 
beheer kon gebruikt worden. Voor  2018 worden de griffiekosten niet meer op de rekening van de 
griffie gestort, maar virtueel (samen met de kleine uitgaven en representatiekosten) beschikbaar 
gesteld via CGAB. Dit betekent dat u uw facturen ‘griffiekosten’ ook niet meer zelf moet betalen 
aan de leveranciers, maar moet inbrengen in CGAB. Dit heeft als voordeel dat er op het einde van 
het jaar geen rekeningen moet worden neergelegd en dat er, na het inboeken van facturen, een 
real-time overzicht is van de nog beschikbare kredieten in CGAB.  

 
- Het directiecomité kan nu zelf beslissen hoe zij het toebedeelde budget kan besteden.  
 
Verdere toelichting: 
Het totaalbudget werkingskosten 2018 bedroeg 26.042,78 euro, met een vrijgave als volgt: 

- 13.021,39 euro op 30 april 2018 
- 13.021,39 euro op 15 juni 2018 

 
Dit budget werd als volgt verdeeld: 

- Kleine uitgaven en representatiekosten: 12.800 euro 
- Griffiekosten: 13.242,78 euro 

 
Kleine uitgaven en representatiekosten: 
Hiervan werd 9.750 euro voorbehouden voor de organisatie van werkvergaderingen. Het saldo van 
3.050 euro werd pro rata toegewezen aan de verschillende afdelingen, aan de hand van de 
verdeelsleutel die voor de hervorming werd toegepast. 

 
Griffiekosten: 
Dit werd pro rata toegewezen aan de verschillende afdelingen, aan de hand van de verdeelsleutel 
die voor de hervorming werd toegepast. 
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HOOFDSTUK III  :  ORGANISATIE 
 
1.  Geef bij middel van een schema het organogram 18 van het rechtscollege weer (of hoe de 

terechtzittingen voor de vrederechters en de politierechters zijn georganiseerd). 
 
Overzicht en wijzigingen van het leidinggevend kader in 2018.  
 
De wet voorziet dat de ondernemingsrechtbank geleid wordt door één voorzitter, bijgestaan door twee 
afdelingsvoorzitters.  
Daarnaast wordt de griffie geleid door een hoofdgriffier, bijgestaan door twee griffiers-hoofden van dienst. 
 
De voorzitter, de twee afdelingsvoorzitters en de hoofdgriffier maken deel uit van het directie-comité dat in 
de praktijk de rechtbank leidt. Dit directie-comité kan verder aangevuld worden door twee personen (leden 
van de rechtbank, griffie) die bekwaamheid vertonen inzake kennis van beheer. 
 
Daarnaast beschikt de rechtbank nog over één ondervoorzitter, en over één voorzitter in ondernemingszaken 
per arrondissement. 
 
Op 14 augustus 2018 ging mevr. Greta Thibaut, ondervoorzitter, met pensioen. Zij werd opgevolgd door de 
heer Frank Vennekens. 
 
Het voorbije jaar vonden dus de volgende wijzigingen plaats aan het leidinggevend kader: 
 
Rechtbank: 

 Voorzitter: de heer Thomas Van Houtte 

 Ondervoorzitter: de heer Frank Vennekens (vanaf 14 augustus 2018) 

 Hoofdgriffier: Mevr. Hilde Van Meensel 
 
In 2018 was het directiecomité als volgt samengesteld: de voorzitter (T. Van Houtte), de hoofdgriffier (H. 
Van Meensel) en de afdelingsvoorzitters ( P. Martens, en A. Van den Kerkhof). Op 14 augustus 2018 volgde 
de heer Frank Vennekens mevrouw Greta Thibaut op als ondervoorzitter en neemt hij in die hoedanigheid 
deel aan de vergaderingen van het directiecomité. 
 

 Griffiers-hoofden van dienst: Mevr. Maruschka Caers en de heer Walter Van Zaelen 
 
Arrondissement 

 Voorzitter in ondernemingszaken arrondissement Antwerpen: de heer Michel Permeke, bijgestaan 
door de heer Eddy Brouwers voor de afdeling Mechelen en door de heer Kurt Bomhals voor de 
afdeling Turnhout. De heer Kurt Bomhals werd met ingang van 04/10/2018 vervangen door de heer 
Guido Gilis. 

 Voorzitter in ondernemingszaken arrondissement Limburg: mevrouw Ingrid Houbrechts, bijgestaan 
door de heer Marc Vanstraelen voor de afdeling Hasselt. 

 
Afdelingen: 
Antwerpen 

 Afdelingsvoorzitter afdeling Antwerpen: mevr. Ann Van den Kerkhof 

 Hoofdgriffier: Mevr. Hilde Van Meensel 

 Griffiers-hoofden van dienst: Mevr. Maruschka Caers en de heer Walter Van Zaelen 
 

                                                 
18  Schema dat de structuur van het korps weergeeft met de onderscheiden organen en hoe zij zich onderling tot elkaar 

verhouden, eventueel met een korte beschrijving van de uitgeoefende functies. 
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Mechelen 

 Afdelingsvoorzitter afdeling Mechelen: mevr. Ann Van den Kerkhof 

 Leidinggevend griffier afdeling Mechelen: de heer Hans Berghmans 
 
Turnhout 

 Afdelingsvoorzitter afdeling Turnhout: mevrouw Ann Van den Kerkhof 

 Leidinggevend griffier afdeling Turnhout: de heer Luc Peeters  
 
Hasselt 

 Afdelingsvoorzitter afdeling Hasselt: de heer Peter Martens 

 Afdelingsgriffier afdeling Hasselt: de heer Walthère Bours tot 01/04/2018. 

 Leidinggevend griffier afdeling Hasselt: de heer Dirk Van der Goten tot 28/02/2018 

 Leidinggevend griffier afdeling Hasselt: mevrouw Ilse Manshoven vanaf 01/03/2018 
 
Tongeren 

 Afdelingsvoorzitter afdeling Tongeren: de heer Peter Martens 

 Afdelingsgriffier afdeling Tongeren: de heer Walthère Bours tot 01/04/2018 

 Leidinggevend griffier afdeling Tongeren: mevrouw Helga Valkenborg vanaf 01/03/2018 
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2.  Geef de dienstregeling 19 van het rechtscollege (of de wekelijkse activiteiten voor de 
vrederechters en politierechters). 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen: 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  februari 2018 t.e.m. juni 2018 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 

4 09.30 D. De Bruyn G. Van de Weyer S. Steppe R. Degrieck 

10 09.30 
A. Bijnens / plvv. G. 

Van Doosselaere 
G. Verelst P. De Vos B. De Greef 

17 09.30 D. Lontings L. Van Hooijdonk W. Roels P. Verdeyen 

20 09.30 G. Thibaut 
B. Franck/ 

S. Van Den Heuvel 
G. De Block M Adriaens 

H1 09.30 / / R. Peeters R. Laforce 

H6 09.30 / / F. Van den Bergh L. Huyghe 

dinsdag 

1 09.30 F. Vennekens A. Geivaerts P. Blondé L. Hens 

2 09.30 D. Mertens H. Vanoystaeyen L. Goossens L. De Troetsel 

16 09.30 opgeschort / / / 

19 09.30 C. De Groodt L. Boets K. Schamphelaere A.M. Valvekens 

21 09.30 
D. Lontings /  

plvv. N. Cornelis 
E. Van Laer W. Jacobs H. Mariën 

22 09.30 
T. Cole / 

T. Coeckelbergh 
L. Meesters L. Michiels H. Tubax 

KG 09.30 P. Hannes G. Van de Weyer / / 

H2 09.30 / / P. Vercauteren L. Sterkens 

H7 09.30 / / R. Peeters P. Borghgraef 

Woensdag 

3 09.30 T. Coeckelbergh G. Verelst P. De Coninck J. Leys 

6 09.30 G. Thibaut 
L. Van Hooijdonk / 

B. Luyten 
J. Schoofs T. De Meulder 

8 09.30 I. De Vel G. Van de Weyer L. Hendrickx F. Saverys 

12 09.30 
F. Vennekens / 

A. De Kimpe 
A. Geivaerts C. Gelens P. Vierstraete 

ZKG 09.30 
F. Blockx / 

C. De Groodt 
A. Buntjens / / 

H8 09.30 / / P. Spaenjaers K. Plasman (1) 

donderdag 

5 09.30 A. De Kimpe A. Geivaerts W. Van Mechelen S. Stuer 

11 09.30 I. De Vel L. Boets A. Van Gelder D. Peeters 

14 09.30 M. Van Passel H. Vanoystaeyen L. Sterckx M. De Landtsheer 

18 09.30 F. Blockx G. Verelst D. Eysenbrandts M. Taeymans 

H4 09.30 / / P. Vercauteren L. Cuvelier 

H9 09.30 / / L. Sterkens L. Van Broekhoven 

vrijdag 

7 09.30 opgeschort / / / 

9(*) 9.30 Plvv. magistraten B. Luyten S. D’Hulst M. De Brie 

13 09.30 A. Bijnens L. Van Hooijdonk D. Ruberecht M. Looyens 

15 09.30 opgeschort / / / 

22 09.30 T. Cole 
H. Vanoystaeyen / 
C. Dedapper 

M. Permeke G. Dierckx 

KG 09.30 D. Mertens G. Van de Weyer / / 

H5 09.30 / / P. Wuyts L. Van der Veken 

                                                 
19  Lijst voor de regeling van de dienst, zoals bepaald in artikel 316 Ger. W. 
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Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  september 2018 t.e.m. januari 2019 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 

4 09.30 Opgeschort / / / 

10 09.30 Opgeschort / / / 

17 09.30 D. Lontings L. Van Hooijdonck A. Koevoets M. Cuypers 

20 09.30 T. Coeckelbergh 
B. Franck /B. Luyten 

/ J. Bougréa / 
S. Van Den Heuvel 

L. Spooren T. Van Coppenolle 

H1 09.30 / / R. Peeters R. Laforce 

H6 09.30 / / F. Van den Bergh L. Huyghe 

dinsdag 

1 09.30 F. Vennekens A. Geivaerts P. Blondé L. Hens 

2 09.30 D. Mertens G. Van de Weyer P. Spaenjaers K. Gryspeerdt 

16 09.30 opgeschort / / / 

19 09.30 Ch. De Groodt G. Verelst A. Musschoot J. Gorrebeeck 

21 09.30 
D. Lontings / 
H. Van Den 

Nieuwenhof 
E. Van Laer J.P. Vandendries R. Cracco 

22 09.30 T. Cole / P. Hannes L. Meesters L. Michiels H. Tubax 

KG 10.30 A. Bijnens B. Luyten / / 

H2 09.30 / / P. Vercauteren L. Sterkens 

H7 09.30 / / R. Peeters P. Borghgraef (2) 

woensdag 

3 09.30 T. Coeckelbergh G. Verelst B. Rottiers M. De Landtsheer 

6 09.30 Opgeschort / / / 

8 09.30 I. De Vel G. Van de Weyer J. Muyshondt J. Langenus 

12 09.30 
F. Vennekens / 

A. De Kimpe 
A. Geivaerts P. Vierstraete P. Van Den Bulck 

ZKG 09.30 F. Blockx /P. Hannes A Buntjens / / 

H8 09.30 / / P. Spaenjaers K. Plasman (1) 

donderdag 

5 09.30 A. De Kimpe A. Geivaerts M. Denis P. De Bie 

11 09.30 I. De Vel L. Boets A. Van Gelder D. Peeters 

14 09.30 M. Van Passel L. Van Hooijdonk J. De Fré E. Leskens 

18 09.30 F. Blockx G. Verelst B. De Greef K. Veirman 

H4 09.30 / / P. Vercauteren L. Cuvelier 

H9 09.30 / / L. Sterkens L. Van Broekhoven 

vrijdag 

7 09.30 opgeschort / / / 

9 (*) 9.30 C. De Groodt B. Luyten P. Dua B. De Sutter 

13 09.30 A. Bijnens L. Van Hooijdonk Ch. Muyldermans M. Von Den Busch 

15 09.30 opgeschort / / / 

22 09.30 T. Cole C. De Dapper M. Permeke G. Dierckx 

KG 09.30 P. Hannes L. Boets / / 

H5 09.30 / / P. Wuyts 
L. Van der Veken/ 

R. Laforce 

 
(*) 9de kamer:  

 periode t.e.m. juni 2018: opgeschort vanaf mei 2018 

 periode vanaf september 2018: enkel zitting op 14/09, 12/10, 09/11, 14/12 en 25/01/19 
 
(1) Dhr. K. Plasman heeft voor het laatst gezeteld op 13/06/2018 
(2) De. P. Borghgraef werd vanaf 02/10/2018 vervangen door dhr. L. Van Broekhoven 
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Legende:   
KG Kort geding  

ZKG Zoals in kort geding  

H (KOiM) Kamer voor Ondernemingen in 
Moeilijkheden 

 

 
Toelichting 
De algemene leiding van de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden wordt waargenomen door dhr. 
M. Van Passel. De kamer zetelt elke dag. 
 
Het BUR (Bureau Kosteloze Rechtspleging) wordt dagelijks waargenomen door mevr. A. Van den Kerkhof, 
afdelingsvoorzitter, samen met dhr. M. Geerinckx, afgev. Griffier.  
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Afdeling Mechelen 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  februari 2018 t.e.m. juni 2018 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 2 09.00 A. Van den Kerkhof H. Berghmans V. Deprez M. Dorny 

dinsdag 

4 15.00 K. Schatteman D. Defaux 
P. Van Deuren 

R. Leys 
M. C. De Coninck 

A. Cannaerts 

5 09.00 A. Van den Kerkhof 
H. Berghmans/ 

D. Defaux 
/ / 

1 09.00 / / / / 

woensdag 1 09.00 K. Kuhn R. Cabuy L. Naegels G. De Groof 

donderdag 6 09.00 K. Schatteman M. Van Rompaye R. Valcke C. De Pooter 

vrijdag 3 09.00 K. Kuhn R. Cabuy C. Vossen K. Jacobs 

 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  september 2018 t.e.m. januari 2019 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 2 09.00 A. Van den Kerkhof H. Berghmans D. Beullens E. Brouwers 

dinsdag 

4 15.00 K. Schatteman D. Defaux 
P. Van Deuren 

R. Leys 
M. C. De Coninck 

A. Cannaerts 

5 09.00 A. Van den Kerkhof 
H. Berghmans 

D. Defaux  
/ / 

1 09.00 / / / / 

woensdag 1 09.00 K. Kuhn R. Cabuy J. De Wael W. Dom 

donderdag 6 09.00 K. Schatteman M. Van Rompaye B. Heylen R. Lemmens 

vrijdag 3 09.00 K. Kuhn R. Cabuy(1) F. Mortelmans G. Cloet 

(1) Vanaf 01/12/2018 gaat R. Cabuy met pensioen en wordt zij vervangen : 
- op de 1ste kamer door afwisselend M. Van Rompaye en D. Defaux 
- op de 3de kamer door G. Van de Weyer 

 
 

4 Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden 

 
Toelichting 
Het BUR (Bureau Kosteloze Rechtspleging) wordt op maandag waargenomen door mevr. A. Van den 
Kerkhof, rechter, samen met dhr. H. Berghmans, leidinggevend griffier.  
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Afdeling Turnhout 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  februari 2018 t.e.m. januari 2019 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 1 09.00 
J. Verschaeren / 

G. Naulaerts 
I. Adriaensen / 

Luc Peeters 
G. Proost / J. Smet / 

K. Pepermans /  

G. Winkelmans / 
R. De Cuyper / 

A. Vinck 

maandag 1(*) 09.00 I. Van Hoeck Lieve Peeters 
H. Corten / H. Geerts 

/ J. Van Aelten 
F. Versmissen / 

J. Beeck 

dinsdag 

2 09.00 
J. Maes / 

J. Verschaeren 
L. Verstraelen / 
Lieve Peeters 

K. Bomhals / 
M. Nuyens / J. Boiy / 
M. Dams/ H. .Geerts 

/ A. Van Opstal 

G. Gilis / 
P. Vanherck / 
F. Van Hoeck / 
H. Van Brecht / 
H. De Baccker 

BUR 10.30 J. Maes 
L. Verstraelen / 
Lieve Peeters 

/ / 

woensdag 

1 09.00 J. Maes 
Luc Peeters / 
I. Adriaensen 

D. Peeters / A. Van 
Opstal / E. Schoofs / 

R. Willems 

H. De Backker / 
J. Van Aelten / 

R. Mangelschots / 
F. van Aubel 

VERZ 10.30 J. Maes 
Luc Peeters / 
I. Adriaensen 

D. Peeters / A. Van 
Opstal  

H. De Backker / 
J. Van Aelten / 

R. Mangelschots / 
F. van Aubel 

donderdag 

1 09.00 
J. Verschaeren / 

J. Maes 

L. Verstraelen / 
Lieve Peeters / 

B. Luyten 

P. De Jongh / 
L. Moerbeek 

R. de Cuyper / 
P. Jacobs 

3 (H) 09.00 I. Van Hoeck I. Adriaensen 

A. Joos / 
D. Schellens / 
G. Willems / 

L. van de Gender  

G. Ceulemans / 
J. Franck / J. Torfs 
/L. Van Lommel / 

F. van Aubel 
(*) vanaf 1 september 2018 werd de kamer van mevr. Van Hoeck (maandag 1ste kamer), hernummerd naar 4de 
kamer. 

 
Legende: 

VERZ Verzoeningen 

H (KOiM) Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden 

2 Faillissementen 

BUR Bureau kosteloze rechtsbijstand 

 
 
De EBB (Europese betalingsbevelen), geringe vorderingen en summiere rechtspleging worden 
gecentraliseerd in de afdeling Turnhout, en worden behandeld door dhr. J. Maes, rechter. 
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ARRONDISSEMENT LIMBURG 
 
Afdeling Hasselt: 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode : februari 2018 t.e.m. april 2018 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 

3 09.00 M.B. Haumont S. Sevens J. Kenis W. Demey 

7 
09.00 K. Keulen C. Schoels Ph. De Boungne P. Raskin 

7bis 

dinsdag 

4 09.30 A. Van Hoof C. Schoels V. Bonge R. Naets 

6 09.00 M.B. Haumont S. Sevens G. Buteneers P. Schreurs 

1D 09 00 W. De Bus V. Bossens L. Deben R. Vandekerckhove 

woensdag 

1 09.00 P. Martens D. Van Der Goten L. Beulen M. Vanstraelen 

5 13.00 P. Martens K. Bonneux H. Pinxten M. Liesens 

8 09.30 P. Hannes S. Sevens R. Naets J. Vandenberghe 

donderdag 

2 09.00 
K. Corsus I. Manshoven R. Neven P. De Bellefroid 

* 11.00 

NAZ 11.30 / 
I. Manshoven 

Rechter-commissaris 

SLU 11.30 / Rechter-commissaris 

 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode : mei 2018 t.e.m. juni 2018 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 

3 09.00 W. De Bus S. Sevens J. Kenis W. Demey 

7 
09.00 K. Keulen C. Schoels Ph. De Boungne P. Raskin 

7bis 

dinsdag 

4 09.30 Opgeschort    

6 09.00 K. Keulen S. Sevens G. Buteneers P. Schreurs 

1D 09 00 W. De Bus V. Bossens L. Deben R. Vandekerckhove 

woensdag 

1 09.00 P. Martens D. Van Der Goten L. Beulen M. Vanstraelen 

5 13.00 P. Martens K. Bonneux H. Pinxten M. Liesens 

8 09.30 P. Hannes S. Sevens R. Naets J. Vandenberghe 

donderdag 

2 09.00 
K. Corsus I. Manshoven R. Neven P. De Bellefroid 

* 11.00 

NAZ 11.30 / 
I. Manshoven 

Rechter-commissaris 

SLU 11.30 / Rechter-commissaris 
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Tabel van de openbare zittingen 
Periode : september 2018 t.e.m. januari 2019 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 

3 09.00 W. De Bus K. Ilyina J. Swennen W. Demey 

7 09.00 K. Keulen C. Schoels A. Remans R. Naets 

7bis 09.00 K. Keulen C. Schoels A. Remans R. Naets 

dinsdag 

4 09.30 M. De Roeck C. Schoels D. De Preter E. Maesen 

6 09.00 K. Keulen S. Sevens J. Balette Y. Peiffer 

1D 09.00 W. De Bus V. Bossens B. Neven L. Deben 

woensdag 

1 09.00 P. Martens D. Van Der Goten L. Claes J. Aertssen 

5 13.00 P. Martens K. Bonneux H. Pinxten M. Liesens 

8 9.00 
M. De Roeck / M. 

 D’ Aubrey (25/10/’18) 
C. Schoels J. Vandenberghe W. Geerts 

donderdag 

2 09.00 
K. Corsus I. Manshoven E. Rouflart L. Beulen 

* 11.00 

SLU 14.00 / I. Manshoven Rechter-commissaris 

 
Legende:  

1 Inleidingen 

1D Korte debatten 

* Gerechtelijke ontbindingen 

2 Faillissementen 

3-4-6-8 Pleitkamers 

5 Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden en goedkeuring verdeelstaten 

7 GRP 

7BIS Pleitkamer 

BUR Bureau kosteloze rechtsbijstand 

NAZ Nazicht schuldvorderingen 

SLU Sluitingsvergaderingen 

 
* De gerechtelijke ontbindingen omvatten zowel deze inzake faillissementen als inzake gerechtelijke 
vereffeningen. 
Het BUR wordt waargenomen door dhr. P. Martens, afdelingsvoorzitter, samen met dhr. W. Bours, 
afdelingsgriffier t.e.m. 28/02/2018 en nadien samen met mevr. Christy Schoels, griffier, afdeling Hasselt. 
De zaken in kort geding en zoals in kort geding worden gecentraliseerd in de afdeling Tongeren onder leiding 
van rechter W. De Bus en vanaf 01/09/2018 door mevr. A. Van Hoof. 
De EBB (Europese betalingsbevelen), geringe vorderingen en summiere rechtspleging worden 
gecentraliseerd in de afdeling Hasselt, en worden behandeld door rechter W. De Bus. 
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Afdeling Tongeren: 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode : februari 2018 t.e.m. april 2018 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 1 09.00 P. Martens P. Dumoulin J. De Brône M. Coenegrachts 

dinsdag 2 09.00 K. Corsus A. Schoenaers L. Lowette M. Vanstiphout 

woensdag 3 09.00 G. Hermans H. Valkenborg J. Gobyn L. Moors 

donderdag 4A 09.00 K. Keulen H. Valkenborg J. Timmermans J. Meekers 

vrijdag 

5 
09.00 G. Hermans P. Dumoulin 

J. Vaes 
D. Geurts/ 

C. Jouck 
09.30 A. Van Hoof H. Valkenborg 

KG/HP/
WKG 

09.00 W. De Bus J. Kielich / / 

 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode : mei 2018 t.e.m. juni 2018 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 1 09.00 P. Martens P. Dumoulin J. De Brône M. Coenegrachts 

dinsdag 
2 09.00 K. Corsus A. Schoenaers L. Lowette M. Vanstiphout 

KG 09.30 A. Van Hoof J. Kielich / / 

woensdag 3 09.00 G. Hermans H. Valkenborg 
J.P. Coenen /  

L. Menten 
L. Moors 

donderdag 4A 09.00 Opgeschort / / / 

vrijdag 

5 WCO 
09.00 G. Hermans P. Dumoulin 

J. Vaes 
D. Geurts/ 

C. Jouck 09.30 A. Van Hoof H. Valkenborg 

5 Pleit 09.30 A. Van Hoof H. Valkenborg / / 
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Tabel van de openbare zittingen 
Periode : september 2018 t.e.m. januari 2019 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier RiO RiO 

maandag 1 09.00 P. Martens P. Dumoulin D. Winkels J. Houbrechts 

dinsdag 
2 09.00 K. Corsus A. Schoenaers S. Scherpenberg 

W. Corstjens / 
B. Nelissen 

KG 09.30 A. Van Hoof J. Kielich / / 

woensdag 3 09.00 G. Hermans H. Valkenborg C. Smeets L. Menten 

donderdag 4 09.00 

H. Van den 
Nieuwenhof / 

(vanaf 25/10) M. 
D’Aubrey 

J. Kielich Agten M. Coenegrachts 

vrijdag 

5 WCO 09.00 G. Hermans P. Dumoulin C. Jouck J. Meekers 

5 Pleit 09.30 A. Van Hoof H. Valkenborg C. Jouck J. Meekers 

 
 

Legende:  
KG Kort geding 

HP Handelspraktijken 

WKG Zoals in kort geding 

BUR Bureau kosteloze rechtsbijstand 

 
 
Het BUR wordt waargenomen door dhr. P. Martens, afdelingsvoorzitter, samen met dhr. W. Bours, 
afdelingsgriffier t.e.m. 28/02/2018 en nadien samen met mevr. P. Dumoulin, griffier, afdeling Tongeren. 
De zaken in kort geding en zoals in kort geding worden gecentraliseerd in de afdeling Tongeren onder leiding 
van rechter W. De Bus en vanaf 01/09/2018 door mevr. A. Van Hoof. 
 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  GEEN 
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HOOFDSTUK IV  :  OVERLEGSTRUCTUREN 
 
1.  Beschrijf kort de structuur van het intern overleg (overleg binnen het rechtscollege). 
 
Op het niveau van de rechtbank (over heel het rechtsgebied) is er een permanent overleg tussen de 
voorzitter en de hoofdgriffier. 
 
Er bestaat een directiecomité dat maandelijks vergadert. 
  
Er is een nauw contact tussen voorzitters in ondernemingszaken en de leidinggevende magistraten van de 
respectievelijke afdelingen. 
 
De wettelijke jaarlijkse algemene vergadering vond plaats op 27 maart 2018  te Mechelen. 
 
Op 3 mei 2018 vond in Hasselt een algemene vergadering plaats met als agendapunt de verkiezing van een 
ondervoorzitter. 
 
Ook het voorbije jaar vond regelmatig overleg plaats over de afdelingen heen met het oog op het 
uniformiseren van verschillende werkprocessen.  
 
Een werkgroep met vertegenwoordigers van de rechter-commissarissen komt net als in 2017 regelmatig 
samen om de ervaringen uit te wisselen.  
 
Het bestaan van deze overkoepelende overlegorganen neemt niet weg dat in de verschillende afdelingen 
nog steeds lokaal en intern overleg bestaat. 
 
Deze kan per afdeling als volgt beschreven worden: 

 
Afdeling Antwerpen: 
Het dagelijks beleid omvat de permanente communicatie tussen de wnd. afdelingsvoorzitter en de 
hoofdgriffier. Indien nodig wordt contact opgenomen met de voorzitter in ondernemingszaken,  
In de afdeling worden overlegvergaderingen georganiseerd i.v.m. praktische afspraken over de 
werking en permanentie binnen de afdeling. 
Er is een dagelijks overleg tussen de hoofdgriffier en griffiers-hoofden van dienst. 
De Cel Toezicht Faillissementen, bestaande uit een beroepsmagistraat en 4 rechters in 
ondernemingszaken, vergaderen op wekelijkse basis. De Cel verzamelt en analyseert verschillende 
gegevens over de afwikkeling van faillissementen en volgt werkzaamheden van de curatoren en 
rechters-commissarissen op. Op basis daarvan worden bepaalde curatoren om toelichting gevraagd 
bij hun werkwijze, anderzijds werkt men zeer concreet , aan de hand van de verzamelde data, om de 
controle en wijze van aanstelling van curatoren te verbeteren. 
 
Afdeling Mechelen: 
Er is wekelijks overleg tussen de afdelingsvoorzitter en leidinggevend griffier, dagelijks overleg tussen 
de leidinggevend griffier en griffiers, en regelmatig overleg tussen de afdelingsvoorzitter en rechters 
en tussen beroepsmagistraat en rechters in ondernemingszaken. 
 
Afdeling Turnhout: 
Het dagelijks beleid wordt gevormd door een permanente communicatie tussen de 
afdelingsvoorzitter en de leidinggevend griffier, en waar nodig wordt onmiddellijk 
telefonisch contact opgenomen met de afdelingsvoorzitter van de rechters in ondernemingszaken; 
daarnaast is er trimestrieel overleg in de vorm van een vergadering samen met de 
beroepsmagistraten, de afdelingsvoorzitter van de rechters in ondernemingszaken en de 
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leidinggevend griffier.  De doelstelling is het beleid op langere termijn: bespreking van de 
maandelijkse statistieken, zittingen, juridische knelpunten en nieuwe wetgeving, procedure, 
faillissementen en GRP, bibliotheek, deskundigen, verslag over vergaderingen elders, opleiding, varia 
met onder meer de verhuisplannen naar het nieuwe gebouw. (…) 
 
Afdeling Hasselt en Tongeren: 
In 2018 is er, behoudens een enkele vergadering in de maand juni ten huize van de 
afscheidsnemende collega, geen gestructureerd overleg geweest tussen de beroepsrechters 
werkzaam in Limburg. De regio-gebonden items worden beperkt om de éénmaking van de vijf 
afdelingen niet te verhinderen. In die optiek is er minder noodzaak aan formele vergaderingen per 
arrondissement, maar wel behoefte aan afdelingsoverstijgende en arrondissementeeloverstijgende 
bijeenkomsten van beroepsrechters die werkzaam zijn in hetzelfde domein. 
Dat er minder regionaal wordt vergaderd en meer ‘arrondissementeel-doorkruisend’ is een logisch 
gevolg van de verdere stappen in de éénmaking van de rechtbank. 
Daarnaast wordt vooral het e-mail verkeer gebruikt om overleg te plegen. 

 
Gelet op de invoering van Regsol hebben in alle afdelingen verschillende vergaderingen plaatsgevonden 
met als doel rechters in ondernemingszaken, griffie en beroepsrechters vertrouwd te maken met het item. 
 
Uiteraard biedt het gebruik van e-mail de mogelijkheid om overleg te plegen en informatie uit te wisselen 
tussen alle geledingen van de rechtbank. 
 
 
2.  Is er gestructureerd verticaal overleg met andere organisatiedelen van de rechterlijke organisatie 

(bijvoorbeeld tussen de rechtbank en Hof van beroep, met Hof van Cassatie, 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 tabel. 

 
Er vindt ook op regelmatige basis overleg plaats, op initiatief van de eerste voorzitter van het hof van 
beroep, met korpsoversten van het ressort,  
 
De handelsafdeling van het Hof van Beroep organiseerde minstens tweemaal per jaar een sectoraal overleg 
met de voorzitters van de ondernemingsrechtbanken binnen het ressort over o.m. de toepassing van nieuwe 
wetgeving en over bepaalde juridische knelpunten. Zo vond er op 1 juni 2018  een sectoraal overleg plaats in 
Tongeren en op 30/11/2018 één in Mechelen. 
 
De rechtbank is sinds 1 april 2014 georganiseerd op het niveau van het hof van beroep, zodat er thans een 
één op één verhouding bestaat. Er werd echter besloten dat dit niet weg neemt dat een overleg tussen beide 
niveaus relevant en nuttig is, zodat het sectoraal overleg ook na de hervorming werd verder gezet. 
Ook het voorbije jaar bleek dat het behoud van het sectoraal overleg, ongeacht de gewijzigde structuur, een 
zeer nuttig overlegplatform blijft. 
 
 
3.  Is er gestructureerd horizontaal overleg met andere organisatiedelen van de rechterlijke organisatie 

(bijvoorbeeld met parketten, andere rechtscolleges, 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 
tabel. 

 
Er bestaat geen structureel overleg met andere  organisatiedelen van de rechterlijke organisatie. Indien er 
bepaalde raakvlakken zijn worden deze in ad hoc vergaderingen besproken op het relevante niveau. 
 
In de afdelingen waar het gebouw gedeeld wordt met andere rechtscolleges, bestaat er wel overleg inzake 
het gebouwenbeheer. 
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Steeds in het kader van een nieuwe structuur gebouwen Kielenstraat en Piepelpoel/Vrijthof werd dit 
horizontaal overleg gerealiseerd in de oprichting van een ‘overlegplatform’ waarin alle geledingen, 
entititeiten werkzaam in beide gerechtsgebouwen vertegenwoordigd zijn, en hun inbreng kunnen bieden 
bij het beheer van de gebouwen. 
 
In het college van de hoven en rechtbanken is slechts één vertegenwoordiger voor de 
ondernemingsrechtbank voor gans België.  
 
Tussen de voorzitters van de verschillende ondernemingsrechtbanken vindt op quasi maandelijkse basis 
overleg plaats over verschillende kwesties (wetswijzigingen, werklastmeting, ICT projecten..) die de 
ondernemingsrechtbank aanbelangen. Vaak werd dit overleg voorafgegaan of gevolgd door een 
vergadering met vertegenwoordigers van de beleidscel. 
 
 
4.  Is er gestructureerd overleg met de actoren die extern zijn aan de rechterlijke organisatie (balie, FOD 

Justitie, 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 tabel.20. 

 
Er bestaat geen structureel overleg. Er is uiteraard wel overleg en besprekingen met de verschillende 
actoren op het relevante niveau. 
 
Teneinde de eenheid van de rechtbank te bewaken, wordt externe communicatie, dat het puur lokale 
niveau overstijgt, gecentraliseerd voor heel de rechtbank. 

 
 Beschrijving Doelen / Resultaten 

 
De magistraten van het 
rechtscollege 

 
Zie antwoord vraag 1. 

 
Op het niveau van het ganse 
rechtsgebied is het de bedoeling van de 
overlegorganen om de implementatie 
van de hervorming te realiseren en te 
monitoren. 
Anderzijds gebeurt de hervorming 
“going concern”, zodat ook de 
dagdagelijks werking van de rechtbank 
moet opgevolgd worden. Het hiervoor 
beschreven overleg op lokaal en 
bovenlokaal niveau dragen hiertoe bij. 
 

                                                 
20 Aangezien de vragenlijst voor alle rechtscolleges identiek is, is het mogelijk dat sommige overlegstructuren niet van 

toepassing zijn.  
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

 
De magistraten van een ander 
rechtscollege/andere 
rechtscolleges 

 
- Zoals beschreven in antwoord 2, is 

er een sectoraal overleg met de 
handelsafdeling van het hof van 
beroep te Antwerpen. 
 
 
 
 

- Zoals hiervoor beschreven is er een 
overleg tussen de voorzitters van 
de ondernemingsrechtbanken. 
 
 
 
 
 

- Er bestaat een regelmatig overleg 
tussen de korpsoversten van de 
zetel van het ressort. 
 
 
 

- Er bestaat ook overleg tussen de 
afdelingen van verschillende 
rechtbanken die zich in hetzelfde 
gebouw bevinden. 
 

- Er is een semestrieel overleg tussen 
Nederlandstalige bouwrechters 
(Orb, REA, HvB) 

 

 
- Het bespreken van moeilijkheden 

die de toepassing van de wet met 
zich meebrengt. Indien mogelijk en 
zonder te raken aan de 
onafhankelijkheid van de rechter 
wordt er getracht de rechtspraak op 
elkaar af te stemmen. 
 

- Het afstemmen en het innemen van 
gezamenlijke standpunten naar de 
overheid/politiek, alsook het 
bespreken van wetgeving en 
rechtspraak die de 
ondernemingsrechtbank 
aanbelangen. 
 

- Overleg met het oog op het 
innemen van gezamenlijke 
standpunten die de werking van de 
verschillende rechtbanken ten 
goede kan komen. 
 

- Bespreking gezamenlijke 
problematieken gerelateerd aan het 
gebouw, beveiliging, gedeelde 
bibliotheek. 

 
Vaste conferentie van de 
korpschefs van het Hof van 
cassatie en de hoven van 
beroep 

 
/ 

 
 

 
College van eerste voorzitters 
van de Hoven van hoger 
beroep 

 
/ 

 
 

 
Unie van de Voorzitters van de 
Rechtbanken van Eerste Aanleg 

 

/ 
 
 

 
Het College van procureurs-
generaal 

 
/ 

 
 

 
Het federaal parket 

 
/ 

 
 

 
De Raad van de procureurs des 
Konings 

 
/ 
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

 
Vereniging van de 
Arbeidsauditeurs 

 
/ 

 

 

 
Conferentie van de Voorzitters 
van de 
ondernemingsrechtbanken 

 
Deze conferentie werd naar aanleiding 
van de hervorming stopgezet. Wel vindt 
er op zeer regelmatige basis overleg 
plaats met de verschillende voorzitters 
van de ondernemingsrechtbanken. 
 

 
Standpunten stroomlijnen en feedback 
geven aan de vertegenwoordiger in het 
college. 

 
Unie van de Voorzitters van de 
Rechtbanken van Eerste Aanleg 

 

/ 
 

 
Vereniging van de Voorzitters 
van de Arbeidsrechtbanken 

 

/ 
 

 
Andere rechtscolleges  

 
- Regelmatig overleg tussen de 

hoofdgriffiers. 
 
 
 
- Regelmatig overleg tussen de 

korpsoversten van het ressort van het 
Hof van Beroep. 

 

 
- Bespreking gemeenschappelijke 

problematieken (bv personeel) 
- Bespreking implementatie nieuwe 

wetgeving. 
 

- Bespreking gemeenschappelijke 
problematieken en overleg over 
gemeenschappelijke standpunten. 

 
De raadsheren in sociale zaken 

 
/ 

 

 
De rechters in sociale zaken 

 

/ 
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

 
De rechters in 
ondernemingszaken 

 
- Zoals hiervoor reeds aangehaald is 

er een voortdurend en regelmatig 
overleg met voorzitters van de 
rechters in ondernemingszaken 
met de korpsoverste/ 
afdelingsvoorzitter.  
Zo is er ook regelmatig overleg 
tussen de voorzitter en de 
voorzitters in ondernemingszaken, 
alsook de afdelingsvoorzitters in 
ondernemingszaken. 

 
- Adviesverlening kandidaat rechters 

in ondernemingszaken gebeurt met 
de voorzitter en de voorzitter in 
ondernemingszaken. 

 
- Verder is er overleg op regelmatige 

basis met de rechters in 
ondernemingszaken die een 
bijzondere opdracht hebben, met 
name de rechters actief in de 
Kamer voor Ondernemingen in 
Moeilijkheden en de gedelegeerd 
rechters en vertegenwoordigers 
van de rechter-commissarissen in 
de diverse afdelingen. 

 
- Ondersteuning van organisatie van 

opleidingen via IGO en UHRB en 
regelmatig organisatie van 
opleidingen in eigen beheer voor 
doelgroepen (rechters 
commissarissen, rechters-
verslaggevers in de kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden) 

 
- Algemene vergadering, waarin over 

de lijst van curatoren wordt 
gestemd. Eveneens wordt, na 
bespreking, over het 
werkingsverslag gestemd. 

 
- Daarnaast worden verschillende 

sociale en culturele activiteiten 
georganiseerd. 

 

 
- Het zo vlug mogelijk oplossen van 

hetzij juridische hetzij 
organisatorische problemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Een zo juist mogelijk profiel te 

zoeken tussen de kandidaten. 
 
 
 

- Het bespreken van en oplossen van 
problemen die de respectieve 
materie aanbelangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Kennismaking met nieuwe 

wetgeving (gerechtelijke 
ontbinding, insolventie, 
ondernemingsrecht, 
vennootschapsrecht) 
 

- Gebruik van Regsol  
 
 

- Bespreking werking van de 
rechtbank. 

 
 
 
 
- Het bevorderen van korpsgeest 

 
Het parket 

 
- Ad hoc overleg tussen de relevante 

magistraten wanneer er 
raakvlakken zijn in de respectieve 
verantwoordelijkheden. 
 

 
- Het bespreken en oplossen van 

bepaalde praktische problemen.  
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

 
De referendarissen 

 
/ 

 
 

 
De dienst voor documentatie 
en overeenstemming der 
teksten 

 
/ 

 

 
De hoofdgriffier en het 
personeel 

 
Dagelijks overleg met de griffiers 
hoofden van dienst, de afdelingsgriffier 
en leidinggevende griffiers in de 
verschillende afdelingen. 
 

 
Het oplossen van zich dagelijks 
voordoende organisatorische en 
administratieve problemen. 
 

 
Het parket-generaal 

 
Via circulaires. 

 

 
Het auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof 

 
/ 

 

 
Het arbeidsauditoraat  

 
Zie het parket. 

 

 
De parketten/auditoraten 

 
Zie het parket. 

 

 
Andere parketten-generaal / 
auditoraten-generaal 

 
/ 

 

 
De politiediensten : 
- de gerechtelijke diensten 
- de andere diensten 
 

 
De FGP komt af en toe 
faillissementsdossiers inzien ter griffie. 

 

 
De inspectiediensten 

 
/ 

 

 
De FOD Justitie : 
- Het centraal bestuur 
 
- de Justitiehuizen 
- Andere 
 

 
 
- Overleg over bepaalde materies, 

vnl. personeelskwesties door de 
voorzitter en hoofdgriffier. 

 
 

- Zo efficiënt mogelijk informatie 
verzamelen en aandringen op 
concrete oplossingen. 
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

 
De balie 

 
- Er zijn sporadisch kontakten met de 

stafhouder. Er worden ook geregeld 
door de balie manifestaties 
georganiseerd waarop de 
(afdelings)voorzitter aanwezig is.  
 

- Indien er interne praktische 
afspraken zijn gemaakt die de 
advocaten aanbelangen wordt 
hierover via de stafhouder 
gecommuniceerd. 
 

- Met de vertegenwoordigers van de 
curators wordt sporadisch in de 
resp. afdelingen overlegd, hetzij op 
vraag van de curators, hetzij op 
vraag van de (afdelings)voorzitter. 

 
- Er is regelmatig overleg tussen 

werkgroep faillissementen en de 
curatoren, via een speciaal daartoe 
opgericht overlegplatform. 

 

 
- De goede samenwerking 

bevorderen door het communiceren 
van interne werkwijzen. 

 
 
 
- Problemen die er tussen advocaten 

en de rechtbank zouden zijn, op een 
efficiënte wijze uitpraten en naar 
bevredigende oplossingen zoeken. 
 
 

- Samenwerking en afhandelen van 
faillissementsdossiers bevorderen. 
Praktische afspraken. 
 
 
 

- Streven naar eenvormigheid van 
werkwijze en administratieve 
afhandeling van de faillissementen  
in de vijf afdelingen  

 

 
De gerechtsdeurwaarders 

 
- Geen georganiseerd contact. Indien 

er praktische afspraken 
(werkwijzen) werden genomen die 
de gerechtsdeurwaarders 
aanbelangen wordt hierover via de 
syndicus gecommuniceerd. 
 
 

- Het voorbije jaar vond tweemaal 
overleg plaats tussen de syndici van 
de gerechtsdeurwaarders van 
Limburg en Antwerpen, waar 
punctuele uniforme afspraken 
werden gemaakt. 

 

 
- De samenwerking bevorderen door 

transparant te communiceren over 
de werkwijze van de rechtbank. 
 

- Door communicatie met de GDW 
werd de informatieverstrekking aan 
de KHO zeer sterk verbeterd. 

 
- De afdeling Antwerpen is een 

pilootsite voor de ontwikkeling van 
een digitaal knipperlichtenbestand. 

 
Het notariaat 

 
- Net zoals bij de 

gerechtsdeurwaarders wordt er 
gecommuniceerd over interne 
praktische afspraken (werkwijzen) 
die het notariaat kunnen 
aanbelangen. 
 

 
- De samenwerking bevorderen door 

transparant te communiceren over 
de werkwijze van de rechtbank. 

 
De Hoge Raad voor de Justitie 

 
- Geen structureel overleg. 
 
- Communicatie en overleg over de 

praktische moeilijkheden waarmee 
de rechtbank kampt. 
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 Beschrijving Doelen / Resultaten 

 
De vrederechters en de 
plaatsvervangende 
vrederechters/De rechters in 
de politierechtbank en de 
plaatsvervangende rechters in 
de politierechtbank 
 

 
/ 

 

 
Andere 
 

 
- 2x per jaar is er een samenkomst 

van de Ondernemingsrechtbank 
Antwerpen en de rechtbank 
Rotterdam en beslagrechters. 

 
- Bespreking met Nautische 

Commissie 
 

- Federatie vrije beroepen 
 

 
- Informatieuitwisseling 

 
 
 
 
- De eeuwenoude samenwerking 

evalueren en bijsturen. 
 

- Implementatie nieuwe 
insolventiewetgeving. 

 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
De hoofdgriffier vertegenwoordigt de Nederlandstalige hoofdgriffiers in de Raad van de Hoofdgriffiers, die 
op verzoek van de Minister van Justitie in het leven werd geroepen om het College van Hoven en 
Rechtbanken te informeren/adviseren en die maandelijks vergaderen. 
In de Raad van de hoofdgriffiers bespraken ze: 
- rekrutering en selectie 
- Fedcom (budgettaire en boekhoudkundige database) 
- voorontwerp wet gerechtskosten, 
- overleg m.b.t. arbeidstijdregeling  
- toelichting bijkomende cash-flow-contracten   
- bespreking raamovereenkomst – stand van zaken  
- vertegenwoordiging raad van de hoofdgriffiers 
- directiecomité BHV 
- overheveling budget gerechtspersoneel zetel – OM – standpunt 
- kostencentra – financiële contactpersonen  
- L.P.U. : takenpakket 
- voorontwerp houdende diverse wetswijzigingen 
- demo over de e-inventaris en e-inbox  
- GSM- gerechtspersoneel  
- Pictoo verslag  
- digitale databanken – toegang griffiers 
- tarief in strafzaken 
- Just4You – verslag workshops – werking permanent orgaan BBL 
- koninklijk besluit verloven en afwezigheden – vraag om advies personeelsdienst RO 
- werking permanent orgaan BBL + bijstand voor BBL 
- vertegenwoordiging van de griffiers in het Europees Justitieel netwerk  
- omzendbrief rolrechten – bespreking – advies voor college 
- geseponeerde strafdossiers – evaluatie project Luxemburg  
- beroepscommissie bevoegd voor de evaluatie en de stage – aanwijzing effectief lid  + aanwijzing 

plaatsvervanger  
- vacatureplannen – standpunt selectie niveau B – werkgroep herziening selectie niveau B 
- aanwijzing voorzitter van de raad 
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- werkingskosten  
- communicatie nationaal register gerechtsdeskundigen – bepalen standpunt 
- eedaflegging vertalers tolken – vraag om advies 
- oproepen tolken  
- geseponeerde strafdossiers – bilateraal overleg zetel – OM – verslag en standpunt 
- vacatureplan 2018/01, 2018/02, 2018/03, 2018/04 
- hervorming griffierechten – stand van zaken 
- managementplan  
- Persopoint  
- weging van de mandaathouders 
- electronische handtekening in MACH  

 
Zo werd de hoofdgriffier eveneens aangeduid als sponsor in de werkgroep BBL (Budget, Beheer en 
Logistiek) opgericht in de schoot van de FOD Justitie. Deze werkgroep vergadert tweemaandelijks over: 
- begroting,  
- financiering,  
- bureaus gerechtskosten,  
- juridische documentatie,  
- gebouwenbeheer,  
- tools ter ondersteuning van het BBL beleid,  
- verplaatsingsonkosten: e-ticketing of alternatief,  
- budget werkingskosten : voorstel zetel opstart werkingsenveloppe,  
- uitdagingen begroting 2019 (actief betrokken te worden in de verdeling van eventuele blokkeringen),   
- omzendbrief 174 (rev. 2): richtlijnen voor aanvragen, indienen en de uitbetaling van reis-, verblijf- en 

verplaatsingsonkosten,  
- e-catalogus (omzendbrief 262),  
- stavaza Fedcom,  
- overdracht portkosten,  
- juridische documentatie,  
- overgang van huidig gebouwenbeheer naar NEW INFRA,  
- betaalterminals Bpost in de griffies,…. 
- budgetbilaterale 2019 
- voorbereiding budget 2019 – bepalen van citeria – voor te bereiden fiches 

 
Op lokaal vlak bereidt zij de lokale directiecomités op de beheersautonomie voor en het College van de 
Hoven en Rechtbanken en zijn Steundienst op nationaal vlak. 
 
Dhr. J. Verschaeren en mevr. K. Schatteman werden verkozen om de ondernemingsrechtbanken te 
vertegenwoordigen in de Adviesraad van de Magistratuur. (B.S. 14/12/2018) 
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HOOFDSTUK V  :  STATISTIEKEN BETREFFENDE 
INKOMENDE EN UITGAANDE DOSSIERS EN HANGENDE 

ZAKEN 

 
Algemene opmerking: 
De statistieken per afdeling (vroegere rechtbanken) worden toegevoegd. Er kunnen mogelijk verschillen zijn 
aangezien er nog geen volledig uniforme wijze van inbreng van gegevens werd vastgesteld. De veelheid aan 
“codes” in TCKH veroorzaakt verschillen in de wijze van inbreng. Het is blijkbaar heel moeilijk te komen tot 
juiste en betrouwbare cijfers, die als basis voor vergelijking kunnen dienen.  
 
 
1.  Verschillen de gegevens die het rechtscollege registreert van deze die door de Federale 

Overheidsdienst Justitie worden aangemaakt en gepubliceerd ? 
 
In principe zouden de cijfers dezelfde moeten zijn. De Fod Justitie neemt immers de door de griffie 
geproduceerde gegevens over.  
 
 
2.  In bevestigend geval, geef aan waarin ze verschillen (eventueel per materie te specificeren) en geef, 

wanneer dit het geval is, duidelijk aan welke rol het eigen systeem van registratie en verwerking van 
gegevens speelt in de werking van het rechtscollege. 

 
Zie algemene opmerking. 
 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 

ZIE BIJLAGE 1 T.E.M. 5 
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HOOFDSTUK VI  :  EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 
 

 WERKLASTMETING 

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

 
In de loop van 2015-2016 werd een werklastmeting bij de ondernemingsrechtbanken uitgevoerd. Gelet op 
de gewijzigde wetgeving (waardoor producten bijkomen of wegvallen), het verschil in werkprocessen en 
het niet uniform ingeven van statistische gegevens, moet deze bijgestuurd worden. 
 
Zeker indien men de meting wil gebruiken als basis voor het toebedelen van middelen in het kader van de 
verzelfstandiging van beheer. 
 
Het College van Hoven en Rechtbanken onderhandelt met de minister over de wijze van toebedeling van 
middelen. Hiertoe is het college gestart met de ontwikkeling van een Intern Allocatiemodel (AMAI). 
 
Kernproducten werden nationaal vastgelegd. Daarnaast streven we ook naar nationale uniforme telregels, 
praktijken en registratiemethodes. Samen met Lia Scarpone, Timotheé Mahieu hebben Thomas Van 
Houtte, Hilde Van Meensel en Maruschka Caers de vergaderingen van AMAI TCKH grondig en nauwgezet 
voorbereid (18.12.2017 – 02.02.2018) 
 
Ter voorbereiding van de verzelfstandiging van het beheer, werd het allocatiemodel AMAI, verder verfijnd 
en herwerkt. Dit gebeurde in voortdurende samenwerking met de steundienst van het College van Hoven 
en Rechtbanken en de andere ondernemingsrechtbanken. 
 
Het systeem zal natuurlijk ook gebruikt kunnen worden om de interne werklast tussen de verschillende 
afdelingen, magistraten, griffiers en griffiemedewerkers te meten. 
 
De evenwichtige verdeling van de werklast is belangrijk. Zo moet onder meer duidelijk gedefinieerd worden 
wat de werklast per magistraat is (aantal zittingen, wegen en gelijkstellen van zittingen en/of andere 
taken). De ondervoorzitter werd belast om een analyse te maken van de wijze waarop de werklast kan 
worden gemeten, op een genuanceerde manier. Hierbij moet nagegaan worden wat de bestaande 
statistieken zijn, de analyse hoe ze gevoed worden en in welke mate deze ook een weerspiegeling vormen 
van de daadwerkelijke werklast (evaluatie). 
 
Er werd een statistiek uitgewerkt die door de afdelingen kan worden gebruikt. (zie bijlage) 
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EXCEL-SHEET  
MAAND                    

datum VmPl VzPl ZROL Rol Concl Uitstel Voortz Dh Wegl Ber. V Ber. G BER Om Hd Prov TSVS Verz Tvs Vvs EVS 

zitt 1   0         0    0    0 

zitt 2   0         0    0    0 

zitt 3   0         0    0    0 

zitt 4   0         0    0    0 

zitt 5   0         0    0    0 

                     

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Controle   0         0    0    0 

   0                  

VmPl  vastgesteld voor behandeling, met pleitduur (art. 747, 750, 735, 662, …)  Controle:       

VzPl  vastgesteld voor behandeling, zonder pleitduur (art. 19, 662, 735, 773, 803,…) B+C=D        

ZROL  aantal zaken voor behandeling op de zittingsrol (= som van twee vorige kolommen) K+L=M        

Rol  verzending naar de bijzondere rol       E+F+G+H+I+J+M=D      

Concl  vaststelling van conclusietermijnen (beschikking 747)     L+M+N=O       

Uitstel  uitstel op vaste datum         P+Q+R+S+T=U      

Voortz  voortzetting op vaste datum                

Dh  doorhaling (enkel te noteren op zitting waarop ze in beraad werden genomen)          

Wgl  weglating (enkel te noteren op zitting waarop ze in beraad werden genomen)          

Ber. V  zaak wordt in beraad genomen, vonnis te maken door de voorzitter           

Ber. G  zaak wordt in beraad genomen, vonnis te maken door de griffier           

BER  totaal aantal zaken die in beraad worden genomen (= som van de twee vorige kolommen)        

Om  tussenvonnis met onderzoeksmaatregel              

Hd  tussenvonnis met heropening van debatten              

Prov  tussenvonnis met een provisionele veroordeling + alle andere tussenvonnissen         

TSVS  totaal aantal vonnissen waarmee de zaak op deze rechtbank nog niet is afgehandeld         

Verz  vonnis van verzending naar een andere rechtbank             

Tvs  tegensprekelijk eindvonnis                

Vvs  eindvonnis bij verstek                 

EVS  totaal aantal zaken die wat deze rechtbank betreft, afgehandeld zijn: eindvonnissen + verzendingen, zonder doorhalingen en weglatingen  

  (uitspraken op deze zitting, ongeacht de datum van inberaadname)           

N.B.: vetgedrukte cellen en tabblad 'totaal' worden automatisch ingevuld             
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2. Heeft u initiatieven genomen om het bestaande systeem te verbeteren ? Zo ja, welke ? 
 

Zoals hiervoor beschreven zullen de ontwikkelde projecten inzake werklastmeting en statistiek helpen om 
op een uniforme en geobjectiveerde manier de werklast te meten en te vergelijken, tussen afdelingen en 
rechtbanken. 
 
 
3. Geef de evolutie van de werklast sinds de werklastmeting weer.  
 
In de voorbije werkingsverslagen werd steeds gewezen op de werklastvermeerdering omwille van de Wet 
Natuurlijke Rechter, die de ondernemingsrechtbank voor alle ondernemingsgeschillen bevoegd maakte, 
ongeacht het bedrag. Dit gaf een enorme toevloed van het aantal zaken. 
 
We stellen vast dat deze toename verminderd is. Deze daling is onder meer te wijten aan het invoeren van 
de IOS procedure (de buitengerechtelijke inning van onbetwiste schuldvorderingen).  
Ook stellen we in het algemeen een daling van het aantal inleidingen vast. 
 
De werklast van een ondernemingsrechtbank kan niet afgeleid worden uit de instroom via de A-rol. Een 
belangrijk deel van de werklast heeft betrekking op de afwikkeling van faillissementen, de dienst 
Rechtspersonen, en de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden. 
 
In de nabije toekomst zal de werklast verder toenemen, gelet op de recente en nakende wetgevende 
initiatieven zoals: 
 
De wet van 17 mei 2017 (gerechtelijke ontbindingsprocedure) geeft de mogelijkheid aan de Kamer voor 
Ondernemingen in Moeilijkheden om (zgn. slapende) vennootschappen rechtstreeks naar een 
ontbindingskamer te verzenden (zonder via het OM te gaan). In 2018 werd van die mogelijkheid volop 
gebruik gemaakt. Dit betekende een extra werklast.  
 
De nieuwe insolventiewetgeving (boek XX Insolventie van ondernemingen) die in werking trad op 1 mei 
2018 maakte het ook mogelijk dat vrije beroepen en vzw’s kunnen worden failliet verklaard. Dit brengt 
sowieso veel administratief werk met zich mee. Dit werd reeds benadrukt in het parlement. Naar aanleiding 
van de nieuwe faillissementswet vermeldt Graydon dat nu 600.000 tot 700.000 entiteiten potentieel 
kunnen failliet verklaard worden, en dit onder de faillissementswet (uitbreiding met vzw’s en vrije 
beroepen) zelfs een 1.200.000 kunnen zijn.  
https://graydon.be/blog/nieuwe-faillissementswet-belooft-aardverschuiving-voor-alle-betrokkenen 
 
Dergelijke faillissementen brengen meer werk met zich mee. Voorlopig zijn de gevolgen van deze 
uitbreiding nog niet zo merkbaar.  
Door het feit van de wet op de gerechtelijk ontbindingsprocedure kan uit de absolute faillissementscijfers 
geen conclusie worden getrokken. 
 
De aankondiging van het nieuwe wetboek van vennootschappen waarbij een aantal 
vennootschapsvormen worden herleid zal een onvermijdelijk impact (werklastvermeerdering) hebben op 
de diverse diensten van vennootschappen en op de gerechtszaken. 
 
Zoals hiervoor reeds aangehaald, werd beslist om te migreren naar een nieuwe software applicatie, 
genaamd Mach. De voorbereiding hiervan bracht heel veel extra werk met zich mee (analyse, opmaak 
modellen, invoer workflow in het systeem). Door het feit dat het een nationaal project is, is er evident veel 
overleg nodig. Uiteraard zal dit in 2019, bij de effectieve implementatie, nog veel inspanningen vergen. 
 
Naast het voorgaande is er sprake van een toenemende werkdruk omwille van het invoeren van nieuwe 
systemen. Dit vraagt uiteraard bijkomend tijd en inzet (opleidingen, implementatie in de diverse afdelingen 
van de rechtbank), naast het normale werkpakket. 

https://graydon.be/blog/nieuwe-faillissementswet-belooft-aardverschuiving-voor-alle-betrokkenen
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Hierbij kan verwezen worden naar Crescendo (digitaal evaluatieplatform griffiers en griffiepersoneel) en  
e-procurement en e-catalogue (nieuwe applicatie bestelling verbruiksgoederen). 
 
 
 
 
Zie documentatie evolutie werklast hierna volgend 
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EVOLUTIE WERKLAST 

 
INLEIDINGEN PER ROL (2018) 

 
Gerechtelijk arrondissement Antwerpen 

AFDELING ANTWERPEN 
A-rol: 9.455 
B-rol: 338 
C-rol: 144 
F-rol: 2.158 
 
 

AFDELING MECHELEN 
A-rol: 1.976  
B-rol: 61  
C-rol: 1 (ingevolge toewijzing dossiers aan afdeling Antwerpen) 
F-rol: 530 
 
 

AFDELING TURNHOUT 
A-rol: 2.379  
B-rol: 237  
C-rol: 0 (ingevolge toewijzing dossiers aan afdeling Antwerpen) 
F-rol: 716 
 
 

Gerechtelijk arrondissement Limburg 
AFDELING HASSELT 
A-rol: 3.514  
B-rol: 207  
C-rol: 0 (ingevolge toewijzing dossiers aan afdeling Tongeren) 
F-rol: 729 
 
 

AFDELING TONGEREN 
A-rol: 2.434  
B-rol: 87  
C-rol: 51  
F-rol: 36 
 
 
A: Algemene rol 
B: Rol verzoekschriften 
C: Kort geding 
F: Niet op rol der verzoekschrift ingeschreven verzoekschriften 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antwerpen 10.528 11.553 13.492 12.899 9.986 9.455

Mechelen 2.229 2.809 3.058 2.528 2.001 1.976

Turnhout 2.952 3.996 4.626 4.073 2.595 2.379

Hasselt 4.493 5.338 6.540 5.658 4.529 3.514

Tongeren 2.778 3.454 3.618 3.175 2.479 2.434
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INLEIDINGEN (in functie van de bevoegdheidsverdeling Wet Natuurlijk Rechter) 

 

A. Tabel: Totaaloverzicht per afdeling  

 
Periode: september t.e.m. december 2014 

 

Rijlabels Orb VRG 
Som 

(Orb+ VRG) 
% VRG t.a.v. 

Som (Orb + VRG) 
% Stijging t.a.v. 

Orb 

Antwerpen 2.105 1.608 3.713 43,31 76,39 

Hasselt 1.289 1.407 2.696 52,19 109,15 

Mechelen 674 432 1.106 39,06 64,09 

Tongeren 568 543 1.111 48,87 95,60 

Turnhout 706 1.111 1.817 61,14 157,37 

Eindtotaal 5.342 5.101 10.443 48,85 95,49 

 
Periode: kalender jaar 2015 + 2016 + 2017 + 2018 (uitgezonderd juli en augustus) 
 

Rijlabels Orb VRG 
Som 

(Orb + VRG) 

% VRG t.a.v. 
Som  

(Orb + VRG) 

% Stijging werklast 
door WNR 

(kleine handelsgeschillen) 

jaarverschil 
som  

(Orb + VRG) 

Antwerpen 16.482 11.039 27.521    

2015 4.775 3.573 8.348 42,80 74,83  

2016 4.504 2.874 7.378 38,95 63,81 -11,62% 

2017 3.779 2.349 6.128 38,33 62,16 -16,94% 

2018 3.424 2.243 5.667 39,58 65,51 -7,52% 

Hasselt 9.044 7.425 16.469    

2015 2.619 2.621 5.240 50,02 100,08  

2016 2.288 2.218 4.506 49,22 96,94 -14,01% 

2017 2.264 1.597 3.861 41,36 70,54 -14,31% 

2018 1.873 989 2.862 34,56 52,80 -25,87% 

Mechelen 4.445 2.278 6.723    

2015 1.295 829 2.124 39,03 64,02  

2016 1.141 606 1.747 34,69 53,11 -17,75% 

2017 1.009 453 1.462 30,98 44,90 -16,31% 

2018 1.000 390 1.390 28,06 39,00 -4,92% 

Tongeren 4.719 3.229 7.948    

2015 1.308 1.128 2.436 46,31 86,24  

2016 1.254 1.014 2.268 44,71 80,86 -6,90% 

2017 1.013 589 1.602 36,77 58,14 -29,37% 

2018 1.144 498 1.642 30,33 43,53 +2,50% 

Turnhout 4.889 5.284 10.173    

2015 1.594 2.070 3.664 56,50 129,86  

2016 1.368 1.814 3.182 57,01 132,60 -13,16% 

2017 1.003 778 1.781 43,68 77,57 -44,03% 

2018 924 622 1.546 40,23 67,32 -13,19% 

Eindtotaal 39.579 29.255 68.834    
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Deze cijfers hebben enkel betrekking op de algemene inleidingen (m.u.v. bijzondere inleidingen, 
faillissementen en vorderingen zoals in kortgeding) 
 

Legende:  
Orb Ondernemingsrechtbank 

VRG Vredegerecht 

 
 
 
 

B. Grafiek: Totaaloverzicht per afdeling 

 
Periode: september t.e.m. december 2014 
 
De wet natuurlijke rechter trad in werking op 1 september 2014. Dus 2014 is geen volledig jaar. 
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Periode: kalender jaar 2015 + 2016 + 2017 + 2018 (uitgezonderd juli en augustus) 
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KERNCIJFERS / INSOLVENTIE / VEREFFENINGEN 
 

Gerechtelijk arrondissement Antwerpen 
AFDELING ANTWERPEN 
Tabel: 

      
Vrijwillige 

ontbindingen 
Gerechtelijke 

ontbindingen(*)   

Jaar Faillissementen 
Verzoeken 

GRP 

Homologatie 
Vereffenaar 

(art. 184 W. Venn.) 

Beslissingen 
(art. 182§1 + §2 W.Venn.) 

Openbaarmakingen 
Venn./Vzw's 

2012 1.531 180 667 / 23.834 

2013 1.567 152 433 / 29.629 

2014 1.564 118 550 / 32.912 

2015 1.426 85 97 / 22.530 

2016 1.515 106 95 / 25.874 

2017 1.340 91 85 53 25.269 

2018 1.206 69 69 721  25.333 

(*) Door het feit van de wet op de gerechtelijk ontbindingsprocedure kan uit de absolute faillissementscijfers geen conclusie worden getrokken. 
 
 
  Art. 182. § 1. W. Venn.: 
Op verzoek van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie, dan wel na mededeling door de kamer [voor ondernemingen in moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het Wetboek van 
economisch recht], kan de rechtbank de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om haar jaarrekening overeenkomstig de artikelen 98 en 100 neer te leggen niet is 
nagekomen. 
In geval van mededeling door de kamer [ voor ondernemingen in moeilijkheden] kan de rechtbank hetzij een regularisatietermijn uitspreken, waarbij zij het dossier voor opvolging terugverwijst naar 
de kamer [ voor ondernemingen in moeilijkheden], hetzij de ontbinding uitspreken. 
In geval van een verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie kent de rechtbank een regularisatietermijn toe van minimaal drie maanden, en verwijst het dossier voor opvolging naar 
de kamer [ voor ondernemingen in moeilijkheden]. Na afloop van de termijn doet de rechtbank uitspraak op verslag van de kamer [ voor ondernemingen in moeilijkheden]. 
De vordering tot ontbinding bedoeld in deze paragraaf kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar. 
Die vordering wordt ingesteld tegen de vennootschap. 
 
 
Art. 182  § 2 W.Venn.: 
Ingevolge mededeling door de kamer [voor ondernemingen in moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het Wetboek van economisch recht], kan de rechtbank hetzij een regularisatietermijn 
toekennen en het dossier voor opvolging terug verwijzen naar de kamer [ voor ondernemingen in moeilijkheden], hetzij de ontbinding van een vennootschap uitspreken : 
   1° wanneer die vennootschap ambtshalve werd geschrapt met toepassing van artikel III.42, § 1, 5°, van het Wetboek van economisch recht; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.181
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.182/1
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   2° indien zij ondanks twee oproepingen met dertig dagen tussentijd, waarvan de tweede per gerechtsbrief, niet voor de kamer voor handelsonderzoeken is verschenen; 
   3° indien de bestuurders of zaakvoerders ervan niet over de fundamentele beheersvaardigheden of niet over de beroepsbekwaamheid beschikken die voor de uitoefening van haar activiteit bij wet, 
decreet of ordonnantie worden opgelegd; 
   Deze ontbinding kan niet worden uitgesproken zolang er een procedure loopt inzake faillissement, gerechtelijke reorganisatie of ontbinding van de vennootschap. 

 
 
Voor 2018 werden m.b.t. de Kamer voor Ondernemingen in moeilijkheden onderstaande cijfers genoteerd: 

 
KOiM 

 
Verwerkte 

stukken 

Aangemaakte 
dossiers 

met oproeping 

Verzendingen 
PdK 

2015 43.782 1.350 406 

2016 43.351 1.300 526 

2017 74.766 1.312 379 

2018 79.963 2.009(1) 238 
(1) de stijging is ook het gevolg van de oproepingen conform de wet van 17 mei 2017 (voorafgaand aan de gerechtelijke ontbindingen) 
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AFDELING MECHELEN 

Tabel: 

      
Vrijwillige ontbindingen 

Gerechtelijke 
ontbindingen(*) 

Jaar Faillissementen 
Verzoeken 

GRP 

Homologatie 
Vereffenaar  

(art. 184 W. Venn.) 

Beslissingen 
(art. 182§1 + §2 W.Venn.) 

Openbaarmakingen 
Venn./Vzw's 

2012 280 46 110 / 7.735 

2013 257 41 95 / 7.216 

2014 265 34 193 / 7.056 

2015 251 24 31 / 5.533 

2016 211 20 25 / 5.310 

2017 247 12 22 42 5.203 

2018 220 24 26  289 5.438 

(*) Door het feit van de wet op de gerechtelijk ontbindingsprocedure kan uit de absolute faillissementscijfers geen conclusie worden getrokken. 
 
Art. 182. § 1. + §2 W. Venn.: zie afd. Antwerpen 

 
 
Voor 2018 werden m.b.t. de Kamer voor Ondernemingen in moeilijkheden onderstaande cijfers genoteerd: 

 
KOiM 

 
Verwerkte 

stukken 

Aangemaakte 
dossiers 

met oproeping 

Verzendingen 
PdK 

2015 4.336 145 84 

2016 4.488 152 86 

2017 4.874 386 88 

2018 7.757 509(1) 47 
(1) de stijging is ook het gevolg van de oproepingen conform de wet van 17 mei 2017 (voorafgaand aan de gerechtelijke ontbindingen) 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.181
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.182/1
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AFDELING TURNHOUT 
Tabel: 

      
Vrijwillige ontbindingen 

Gerechtelijke 
ontbindingen (*) 

Jaar Faillissementen 
Verzoeken 

GRP 

Homologatie 
Vereffenaar 

(art. 184 W. Venn.) 

Beslissingen 
(art. 182§1 + §2 W.Venn.) 

Openbaarmakingen 
Venn./Vzw's 

2012 411 57 217 / 7.834 

2013 494 51 133 / 7.519 

2014 394 25 214 / 10.340 

2015 416 24 35 / 6.320 

2016 417 27 34 / 6.480 

2017 391 19 19 / 6.552 

2018 340 35 23 463 6.663 

(*) Door het feit van de wet op de gerechtelijk ontbindingsprocedure kan uit de absolute faillissementscijfers geen conclusie worden getrokken. 
 
Art. 182. § 1. + §2 W. Venn.: zie afd. Antwerpen 

 
 
Voor 2018 werden m.b.t. de Kamer voor Ondernemingen in moeilijkheden onderstaande cijfers genoteerd: 

 
KOiM 

 
Verwerkte 

stukken 

Aangemaakte 
dossiers 

met oproeping 

Verzendingen 
PdK 

2015 4.763 182 48 

2016 4.990 227 36 

2017 5.349 359 39 

2018 2.855 1.352(1) 12 
(1) de stijging is ook het gevolg van de oproepingen conform de wet van 17 mei 2017 (voorafgaand aan de gerechtelijke ontbindingen) 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.181
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.182/1
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Gerechtelijk arrondissement Limburg 
AFDELING HASSELT 
Tabel: 

      
Vrijwillige ontbindingen 

Gerechtelijke 
ontbindingen (*) 

Jaar Faillissementen 
Verzoeken 

GRP 

Homologatie 
Vereffenaar 

(art. 184 W. Venn.) 

Beslissingen 
(art. 182§1 + §2 W.Venn.) 

Openbaarmakingen 
Venn./Vzw's 

2012 418 64 129 / / 

2013 482 59 96 / / 

2014 442 50 138 / 11.194 

2015 427 40 42 / 9.016 

2016 372 36 22 / 9.038 

2017 390 47 25 39 8.808 

2018 389 26 22 179 9.559 

(*) Door het feit van de wet op de gerechtelijk ontbindingsprocedure kan uit de absolute faillissementscijfers geen conclusie worden getrokken. 
 
Art. 182. § 1. + §2 W. Venn.: zie afd. Antwerpen 

 
 
Voor 2018 werden m.b.t. de Kamer voor Ondernemingen in moeilijkheden onderstaande cijfers genoteerd: 

 
KOiM 

 
Verwerkte 

stukken 

Aangemaakte 
dossiers 

met oproeping(1) 

Verzendingen 
PdK 

2015 25.227 246 170 

2016 27.937 385 300 

2017 28.045 611 126 

2018 29.388 840 30 
(1) de stijging is ook het gevolg van de oproepingen conform de wet van 17 mei 2017 (voorafgaand aan de gerechtelijke ontbindingen) 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.181
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.182/1
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AFDELING TONGEREN 
Tabel: 

      
Vrijwillige ontbindingen 

Gerechtelijke 
ontbindingen  

Jaar Faillissementen 
Verzoeken 

GRP 

Homologatie 
Vereffenaar 

(art. 184 W. Venn.) 

Beslissingen 
(art. 182§1 W.Venn.) 

Openbaarmakingen 
Venn./Vzw's 

2012 356 42 112 / / 

2013 396 38 105 / / 

2014 363 17 128 / 5.894 

2015 365 19 29 / 5.655 

2016 327 15 16 / 5.501 

2017 294 26 14 34 5.931 

2018 293 18 8 186 5.760 

(*) Door het feit van de wet op de gerechtelijk ontbindingsprocedure kan uit de absolute faillissementscijfers geen conclusie worden getrokken. 
 
Art. 182. § 1. + §2 W. Venn.: zie afd. Antwerpen 

 
 
Voor 2018 werden m.b.t. de Kamer voor Ondernemingen in moeilijkheden onderstaande cijfers genoteerd: 

 
KOiM 

 
Verwerkte 

stukken 

Aangemaakte 
dossiers 

met oproeping(1) 

Verzendingen 
PdK 

2015 6.941 353 187 

2016 7.515 366 142 

2017 7.699 253 115 

2018 6.888 481 82 
(1) de stijging is ook het gevolg van de oproepingen conform de wet van 17 mei 2017 (voorafgaand aan de gerechtelijke ontbindingen) 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.181
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999A09646/justel#Art.182/1
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antwerpen 1.531 1.567 1.564 1.426 1.515 1.340 1.206

Mechelen 280 257 265 251 211 247 220

Turnhout 411 494 394 416 417 391 340

Hasselt 418 482 442 427 372 390 389

Tongeren 356 396 363 365 327 294 293

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

A
an

ta
l

Evolutie faillissementen



 

74 

 

 
 
 

 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IN 1.531 1.567 1.564 1.427 1.515 1.340 1.206

OUT 1.443 1.531 1.034 1.477 1.488 1.517 1.409

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

A
an

ta
l

verloop faillissementen 
afd. Antwerpen

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IN 280 257 265 251 211 247 220

OUT 161 318 306 286 292 274 262

0
50

100
150
200
250
300
350

A
an

ta
l

verloop faillissementen 
afd. Mechelen

2012 2013 2014 2015 2016 2017

IN 391 494 394 424 417 391

OUT 419 457 457 424 415 453

0

100

200

300

400

500

600

A
an

ta
l

verloop faillissementen 
afd. Turnhout



 

75 

 

 
 
 

 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IN 418 482 442 427 372 390 389

OUT 385 453 419 380 355 361 419

0

100

200

300

400

500

600

A
an

ta
l

verloop faillissementen 
afd. Hasselt

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IN 356 396 363 365 327 294 293

OUT 245 303 274 433 292 388 308

0

100

200

300

400

500

A
an

ta
l

verloop faillissementen 
afd. Tongeren



 

76 

 

WERKLASTVERDELING 
 
1. Op basis van welke criteria wordt de werklast onder de magistraten van het rechtscollege verdeeld? 
 
De voorzitter/afdelingsvoorzitter verdeelt de taken tussen de magistraten, waarbij zoveel  mogelijk wordt 
gestreefd naar evenwaardige pakketten.  Naast pleitkamers moeten immers ook andere taken van 
magistraten verdeeld worden (bv toezicht curatoren, nazicht vereffeningen, kort geding, inleiding, 
ondernemingen in moeilijkheden…). 
 
Het wettelijk voorziene kader van magistraten is 32. In het licht van besparingen wordt nog maar enkel 90% 
ingevuld. Eind 2018 bestond het korps uit 30 magistraten. De invulling gebeurde in fasen, zodat voor het 
grootste deel van het jaar er gemiddeld met 27,42 beroepsmagistraten werd gewerkt. 
 
Om de tekorten op te lossen werd het voorbije jaar: 

- verschillende magistraten in verschillende afdelingen ingezet. 
- voor de afdeling Antwerpen werd tot 30/09/2018 beroep gedaan op twee plaatsvervangende 

rechters (advocaten), nl. mevr. N. Cornelis en dhr. G. Van Doosselaere en op twee 
plaatsvervangende beroepsrechters, mevrouw Y. Van Weert en de heer D. De Bruyn, om de 
structurele afwezigheden op te vangen 

- voor de afdeling Turnhout werd tot 30/09/2018 eveneens beroep gedaan op een 
plaatsvervangend rechter, nl. G. Naulaerts, om wekelijks een pleitzitting voor te zitten;  

- voor de afdeling Hasselt werden plaatsvervangende beroepsrechters, dhr. R. Vanmol, ingezet in 
een pleitkamer en mevr. B. Haumont sporadisch. 

- In de afdeling Hasselt en Tongeren werd tot 24/07/2018 beroep gedaan op 
advocaten/plaatsvervangende rechters om zittingen van een beroepsrechter op te vangen 
wanneer deze met bevallingsverlof was. Tijdens dit verlof werden de zittingen als volgt 
opgevangen: beroepsrechters J. Verschaeren, K. Keulen en P. Martens namen de 
faillissementskamer over en advocaten/plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende 
beroepsrechter namen een pleitkamer over. 

 
 
2.  Worden de magistraten op de hoogte gebracht van die criteria ? 
 
Door informeel overleg of vergaderingen met de magistraten. 
 
 
3.  Hoe gebeurt die verdeling in de praktijk?  Wordt controle uitgeoefend op de verdeling en wie stuurt 

het proces van de verdeling bij ? 
 
De voorzitter/afdelingsvoorzitter coördineert de wijze van verdeling van de zaken en de controle ervan. 
 
De voorzitter/afdelingsvoorzitter of de door hem aangewezen magistraat verdeelt de zaken tussen de 
pleitkamers op basis van art. 747 of  750 Ger.W., waarbij rekening gehouden wordt met de pleitduur en 
desgevallend met de materie indien er gespecialiseerde kamers zijn. 
 
 
4.  Welke moeilijkheden brengen 1 en 2 mee en hoe lost u die op ? 
 
Er kunnen zich problemen voordoen bij afwezigheden of overbelasting, waarvoor in overleg, ad hoc, 
oplossingen worden gezocht. 
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 
Moeilijkheden dienstregeling voor de toekomst op te stellen, gezien geen weet van het openstellen 
vacature, laat staan wanneer (vervanging van magistraat bij pensionering of detachering).  
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HOOFDSTUK VII :  EVOLUTIE VAN DE GERECHTELIJKE 
ACHTERSTAND 

ONDERNEMINGSRECHTBANK 

GERECHTELIJKE ACTIVITEIT 

 
Er is geen gedefinieerd concept van wat achterstand is in de rechtbank. Het is wel duidelijk dat men slechts 
van achterstand kan spreken indien de periode tussen een normale instaatstelling (uitwisselen van 
conclusies) en de uiteindelijke pleitdatum te lang is. 
 
Wel is het zo dat in de meeste afdelingen de doorlooptijd van dossiers zeer redelijk is. De pleitdatum volgt 
snel na de (normale) duurtijd van de instaatstelling. Uiteraard dient men steeds rekening te houden met 
het aantal partijen en de gevraagde conclusietermijnen. In functie daarvan kan een pleitdatum op eerste 
gezicht lang uitblijven. 
 
Zo zou men kunnen afleiden uit de uiterste vaststellingsdatum van bepaalde pleitkamers in de afdeling 
Antwerpen de doorlooptijd gemiddeld 9 maanden bedraagt. Dit kan echter te wijten zijn aan het 
gespecialiseerd karakter van de kamer en de gevraagde conclusietermijnen. In elk geval wordt een actief 
beleid gevoerd om de vrijgekomen pleittijd zoveel mogelijk te fixeren met andere dossiers, zodat veel 
procedures veel sneller afgerond worden. 
 
De noodzaak om bepaalde magistraten ook in te zetten in andere afdelingen, heeft uiteraard als gevolg dat 
de vaststellingstermijn in de afdeling waar de magistraat minder zetelt, zal uitlopen. Om al te lange 
vaststellingstermijnen te vermijden en verdere schorsing van kamers, bij gebrek aan titularissen-
magistraten, wordt regelmatig beroep gedaan op plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende 
beroepsrechters.  
 
Als de kaders niet volledig worden ingevuld is het onvermijdelijk dat rechtszoekenden langer moeten 
wachten op een pleitdatum. Tot op heden leveren zowel magistraten als griffiepersoneel buitengewone 
inspanningen om iedereen snel verder te helpen. Waar dit tot voor kort nog lukte, is de werkdruk nog 
toegenomen en zijn er ernstige tekorten van griffiepersoneel (door mutatie, afwezigheid wegens ziekte, 
door pensionering). De situatie wordt hoe langer hoe minder werkbaar/houdbaar. 
 
Individuele kamers hebben soms een langere vaststellingstermijn als tegen eenzelfde partij meerdere zaken 
tegelijk worden ingeleid. Door een goed management van de zitting en de zaken op de rol van die kamer 
tracht men ook dat zo goed als mogelijk op te vangen. 
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I. ALGEMENE VRAGEN 

 

1. Gelieve in onderstaande tabel, het aantal vastgestelde dossiers te vermelden volgens de termijn 
tussen het ogenblik van het gezamenlijk verzoek tot rechtsdagbepaling van de partijen en de 
rechtsdag (artikel 750, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek). 

 
De rechtsdagbepaling overeenkomstig art. 750 Ger. W. is zeer redelijk. 
 
De vaststellingen op basis van art. 750 Ger. W. (akkoord partijen voor vaststelling) vormen veeleer de 
uitzondering. De meeste zaken worden vastgesteld overeenkomstig art. 747 Ger. W. (met 
conclusiekalender). 
 
Deze vraag peilt enkel naar rechtsdagbepaling art. 750 Ger. W. 
 
Hiervoor wordt geen afzonderlijke statistiek bijgehouden. Maar uit bevraging blijkt dat deze zeer snel 
worden vastgesteld, meestal gebruik makend van vrijgekomen pleittijd. Uiteraard indien er geen 
vrijgekomen pleittijd wordt vastgesteld en men de 750 Ger. W. vaststelling toekent in dezelfde rangorde 
van 747 Ger. W. loopt de vaststellingstermijn analoog met de termijnen voor een vaststelling 747 Ger. W.  
 
 

2. Vindt u de huidige termijnen voor rechtsdagbepaling redelijk ?  
 
De rechtsdagbepaling overeenkomstig art. 750 Ger. W. is zeer redelijk. (cfr. nuance onder punt 1) 
 
De meeste vaststellingen gebeuren echter, zoals hiervoor reeds aangehaald, op basis van art. 747 Ger. W. 
Indien, in bepaalde gevallen, de pleitdatum ruim valt na een normale instaatstelling, is de doorlooptijd voor 
bepaalde kamers voor verbetering vatbaar. Indien bepaalde vacatures van rechters en/of griffiers 
systematisch niet worden ingevuld, is men verplicht bepaalde kamers te schorsen wat de 
vaststellingstermijnen uiteraard verlengt. 
 
De vaststellingstermijnen (met conclusiekalender) per afdeling zijn gemiddeld geschat, inclusief 
gerechtelijke vakantie (*), afhankelijk van de kamer, per 31 december 2018 volgt: 
- Afdeling Antwerpen: 9 maanden  

(Dit is een grof gemiddelde. Er zijn 3 kamers die een vaststellingstermijn hebben van meer dan 12 
maanden.) 

- Afdeling Mechelen: 9 à 10 maanden 
- Afdeling Turnhout: 9 à 10 maanden 
- Afdeling Hasselt: 6 maanden 
- Afdeling Tongeren: 3 maanden 

 
 
(*)  Dit impliceert dat er geen vaststellingen gebeuren tijdens de maanden juli en augustus 
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3. Aantal gewezen vonnissen 
 
Vermeld het aantal vonnissen dat het rechtscollege heeft gewezen tijdens de jaren T, T-1 en T-2 
 
 

2016 

 Eindvonnissen 
Vonnissen 
alvorens 
recht te 

doen 

Vonnissen en 
beschikkingen B 

+ C + F-rol(*) 
Afdeling 

Vonnis over grond 
v/d zaak (excl. 

betwiste 
schuldvorderingen) 

Doorhalingen 
en afstand 

geding 
Weglatingen 

Totaal eindvonnissen 
(excl. betwiste 

schuldvorderingen) 

Eindvonnissen 
betwiste 

schuldvorderingen 

Antwerpen 8.530 2.423 1.596 12.549 1.099 5.631 1.420 

Mechelen 1.745 693 189 2.627 181 1.204 445 

Turnhout 3.386 449 199 4.034 268 1.946 1.621 

Hasselt 4.365 688 448 5.501 324 2.155 1.045 

Tongeren 2.156 363 183 2.702 581 1.418 798 
(*) In de loop van 2016 werden in de verschillende afdelingen een aantal machtigingen (ontlasting publicatie, toekenning werkrekening, aanstelling sociaal 
accountant) standaard opgenomen in het faillissementsvonnis. Dit verklaart de terugval in het aantal vonnissen en beschikkingen. 
 
 
 2017 

 Eindvonnissen 
Vonnissen 
alvorens 
recht te 

doen 

Vonnissen en 
beschikkingen B 

+ C + F-rol 
Afdeling 

Vonnis over grond 
v/d zaak (excl. 

betwiste 
schuldvorderingen) 

Doorhalingen 
en afstand 

geding 
Weglatingen 

Totaal eindvonnissen 
(excl. betwiste 

schuldvorderingen) 

Eindvonnissen 
betwiste 

schuldvorderingen 

Antwerpen 7.294 2.409 1.312 11.015 1.081 5.212 1.101 

Mechelen 1.506 505 168 2.179 125 1.388 359 

Turnhout 2.104 352 133 2.589 149 1.772 1.441 

Hasselt 3.944 650 1.527 6.121 241 2.025 810 

Tongeren 1.885 328 236 2.449 388 1.640 718 
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 2018 

 Eindvonnissen 

Vonnissen 
alvorens 
recht te 

doen 

Vonnissen en 
beschikkingen B 
+ C + F-rol(*) Afdeling 

Vonnis over grond 
v/d zaak (excl. 

betwiste 
schuldvorderingen) 

Doorhalingen 
en afstand 

geding 
Weglatingen 

Totaal 
eindvonnissen 
(excl. betwiste 

schuldvorderingen) 

Eindvonnissen 
betwiste 

schuldvorderingen 

B-rol C-rol 

Antwerpen 6.087 1.737 2.341 10.165 1.043 4.650 327 254 

Mechelen 1.400 568 174 2.142 59 1.263 78 176(1) 

Turnhout 1.781 305 96 2.182 171 1.613 332 0(1) 

Hasselt 3.003 439 0 3.442 126 1.497 189 0(1) 

Tongeren 1.829 246 170 2.245 338 1.236 56 158 
(*) F-rol: wegens onbetrouwbare cijfers niet mededeelbaar. 
(1) C-rol: wordt gecentraliseerd in de afdelingen Antwerpen en Tongeren, de uitspraken vermeld bij de afd. Mechelen zijn ingevolge ambtshalve weglatingen. 
 
Is de evolutie van deze cijfers kenmerkend en zo ja, voor welk(e) verschijnsel(en) ?  
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II. OORZAKEN VAN DE VERTRAGING 

 
1. Wat zijn volgens u, vanuit uw ervaring, de belangrijkste oorzaken van de vertraging in de 

procedures ? 
 

Voor zover er sprake is van een belangrijke vertraging is dit te wijten aan: 
- Nog al te vaak laten partijen niet tijdig weten dat de zaak niet zal worden gepleit. Het gebeurt ook dat 

partijen of hun advocaat de datum niet goed hebben genoteerd en zo pleitduur verloren gaat, die niet 
meer kan ingevuld worden. (bv met vaststellingen art. 750 Ger. W.) De stafhouder wordt regelmatig 
aangeschreven om de betrokken advocaten te wijzen op de laattijdige verwittiging en de verloren 
pleittijd. 

- Het gebrek aan tijdige bezorging van de stukken door advocaten waardoor de debatten moeten 
worden heropend. 

- Aanslepen van expertises. 
- Toenemende werklast zonder uitbreiding kaders magistraten en personeel. 

 
o Vooral het terugvallen van het aantal griffiers en griffiepersoneel van 132 naar 105 in 2017 en 

het terugvallen van het aantal rechters van 32 naar gemiddeld 27,42 is voelbaar inzake (i) 
werklast en (ii) uitlopen van een pleitdatum  en afwerken van administratieve processen.  

o Ook de grotere discrepantie die ontstaat tussen de invulling van magistraten (94%) enerzijds 
(daarnaast bijkomend invulling door beroep te doen op werkende rechters en plv. rechters) en 
de griffiers en griffiepersoneel (75% effectieve bezetting (met inbegrip van tijdelijke cash-
flowers 81%)) anderzijds heeft aanzienlijke gevolgen voor de efficiënte werking van de 
rechtbank en doet de druk bij het personeel nog eens extra toenemen. Anders dan de 
beroepsrechters kan hier geen beroep worden gedaan op plaatsvervangers. Het is begrijpelijk 
dat deze schrijnende tekorten zelfs de meest gemotiveerde medewerker ontmoedigen. 

o Door het hiervoor beschreven personeelstekort (gebrek aan griffiers) werd een aantal kamers in 
Antwerpen geschorst, met alle vertraging tot gevolg. 

 
 
2. Welke algemene maatregelen suggereert u om deze oorzaken aan te pakken?  
- Aandringen op het invullen van vacatures (magistraten/griffie). 
- Snellere benoemingen. 
- Beter opvolgen uitstroom door voorzienbare/aangekondigde pensionering. 
- Pro-actief opzoeken van zaken die niet kunnen doorgaan, wanneer er signalen zijn (ontbreken 

conclusies, faillissement enz..). Op die manier kan vrijgekomen pleittijd ingevuld worden. Dit vraagt 
wel extra mankracht op de griffies teneinde dit te kunnen opvolgen. Het afgelopen jaar was deze niet 
meer voorhanden. 

- Sensibiliseren van de advocaten om te melden dat een zaak niet kan doorgaan, zodat de vrijgekomen 
pleittijd kan ingevuld worden (cfr verwittiging stafhouder) 

 
- Er zijn verschillende pogingen ondernomen om te remediëren aan de toegenomen werkdruk: 

o In de afdeling Antwerpen werd er op structurele wijze beroep gedaan op 2 plaatsvervangende 
rechters. Allen met statuut van werkend rechter. 

o Plaatsvervangend beroepsrechters R. Vanmol en B. Haumont springen geregeld in in de afdeling 
Hasselt. Voor afdeling Antwerpen: plaatsvervangende beroepsrechters, Y. Van Weert en D. De 
Bruyn. 

o Schorsing van diverse kamers. 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN: 
Geen. 
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HOOFDSTUK VIII : DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 
 

1. Geef aan in hoeveel zaken die in beraad werden genomen om een vonnis uit te spreken er een 
uitspraak plaatsvond : 

 
Deze statistiek werd opgemaakt op basis van de overzichten die zijn opgesteld overeenkomstig art. 770 Ger. 
W. 
 

Afdeling Antwerpen: 
a. binnen een maand alle zaken, behalve: 
b. tussen 1 maand en 2 maanden  
c. tussen 2 maanden en 3 maanden 22 
d. tussen 3 maanden en 6 maanden 10 
e. meer dan 6 maanden 2 (plvv. Rechter) 
na het sluiten van de debatten. 
 
Afdeling Mechelen: 
a. binnen een maand alle zaken 
b. tussen 1 maand en 2 maanden  
c. tussen 2 maanden en 3 maanden  
d. tussen 3 maanden en 6 maanden  
e. meer dan 6 maanden  
na het sluiten van de debatten. 
 
Afdeling Turnhout: 
a. binnen een maand alle zaken 
b. tussen 1 maand en 2 maanden  
c. tussen 2 maanden en 3 maanden  
d. tussen 3 maanden en 6 maanden  
e. meer dan 6 maanden  
na het sluiten van de debatten 
 
Afdeling Hasselt: 
a. binnen een maand alle zaken, behalve: 
b. tussen 1 maand en 2 maanden  
c. tussen 2 maanden en 3 maanden 1 
d. tussen 3 maanden en 6 maanden  
e. meer dan 6 maanden  
na het sluiten van de debatten 
 
Afdeling Tongeren: 
a. binnen een maand alle zaken, behalve:  
b. tussen 1 maand en 2 maanden  
c. tussen 2 maanden en 3 maanden 2 
d. tussen 3 maanden en 6 maanden  
e. meer dan 6 maanden  
na het sluiten van de debatten 
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2. Hoe wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de termijnen van het beraad? 
 
De Voorzitter van de ondernemingsrechtbank houdt toezicht op de naleving van de termijnen van het 
beraad. Naar aanleiding van de wijziging aan art. 770 Ger. W. (Potpourri I) werd een richtlijn voor de 
uniforme toepassing van art. 770 Ger. W. uitgewerkt. De magistraten en griffiers werden gewezen op de 
termijnen van beraad en de meldingsplicht indien de termijn overschreden wordt. 
 
De griffiers maken in tweevoud de lijst op van de zaken waarin de uitspraak met meer dan een maand werd 
uitgesteld. Deze lijst wordt ter ondertekening voorgelegd aan de betrokken magistraat of magistraten, die 
zo in de gelegenheid worden gesteld schriftelijke opmerkingen te maken. 
De lijsten worden , op initiatief van de hoofdgriffier, elke maand opgemaakt en toegezonden aan de 
voorzitter van de ondernemingsrechtbank en aan de procureur des konings. 
Een afschrift wordt op de griffie bewaard. 
 
Indien het toch voorkomt dat het beraad langer aansleept, wordt dit door de afdelingsvoorzitter met de 
betrokken magistraat besproken en naar concrete oplossingen gezocht zowel op kortere als langere 
termijn.  
 
 

3. Worden er problemen ondervonden bij de toepassing van art. 770 Ger. W.? 
 
Neen 
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HOOFDSTUK IX : BESCHRIJVING  

 Van de acties die tijdens het betrokken kalenderjaar (T) werden ondernomen om : 

 de werking van het rechtscollege te verbeteren, 

 de gerechtelijke achterstand weg te werken, 

 de naleving van de termijn van het beraad te waarborgen. 

 van de resultaten 

Beschrijf, in MAXIMUM 2 pagina’s de belangrijkste acties die zowel op het vlak van de planning 
als op dat van de uitvoering gedurende het betrokken kalenderjaar (T) werden ondernomen om de 
werking van het rechtscollege te verbeteren, de gerechtelijke achterstand weg te werken en de 
naleving van de termijnen van het beraad te waarborgen.. Zet ook de behaalde resultaten uiteen.21 
 
1. 
Zoals de voorbije jaren werd er verder gewerkt aan het implementeren van de hervorming van het 
gerechtelijk landschap. Eén en ander dient te gebeuren in een context van voortdurende wijzigende 
wetgeving (potpourri’s) en allerhande initiatieven vanuit het college van Hoven en Rechtbanken en de 
beleidscel. 
Ondertussen blijft het natuurlijk prioritair om de rechtbank “in going concern” verder te laten werken.  
 
2. 
De rechtbank kampte het voorbije jaar ook weer met dezelfde obstakels, die de goede werking van de 
rechtbank bemoeilijken, en een doorgedreven hervorming verhinderen. 
 
Samengevat:  
 
 Wat de structuur betreft 

De wetgever heeft geopteerd om vijf zittingslocaties te behouden, maar het leidinggevend kader is 
beperkter. Het kader voorziet niet in een afdelingsvoorzitter en afdelingsgriffier per afdeling. Dit leidt tot 
een leidinggevend deficit, dat de goede werking van en de implementatie van de hervormingen in de 
onderscheiden afdelingen bemoeilijkt. Minstens is een volwaardige afdelingsgriffier per afdeling 
noodzakelijk. 
 
 
 Personeelstekort 

                                                 
21  Volgende vragen kunnen u daarbij helpen: 

 Welke prioritaire objectieven moesten gedurende het betrokken kalenderjaar gehaald worden? Werden ze gehaald?  

 Wat betekent dat voor het rechtscollege en voor het publiek ? 

 Welke objectieven werden gedurende het betrollen kalenderjaar bepaald? Tegen welke periode zullen ze gehaald moeten 

worden(vooral welke in het volgende kalenderjaag)? 

 Passen ze in een hoger plan? Maken ze deel uit van een programma? Een project? 

 Is er een visie van hoe het rechtscollege er binnen een aantal jaren moeten uitzien ? Kennen alle personeelsleden die visie? 

Kunnen ze zich in deze visie vinden? 

 Zijn er belangrijke punten waaraan gedurende het betrokken kalenderjaar aandacht moest worden geschonken en die niet 

in de objectieven van het vorige kalenderjaar opgenomen waren? 
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Wat betreft de invulling van het kader van de griffiers en het griffiepersoneel is het dramatisch en 
schrijnend. In 2018 waren er 38 openstaande plaatsen. 
 
Daarenboven stellen we vast dat de vooropgestelde besparingsnorm van 87% in 2018 verre van gehaald 
wordt (75% effectieve bezetting zonder rekening te houden met de afwezigen wegens ziekte (72%). 
 
De normale werking van de afdelingen van de ondernemingsrechtbank Antwerpen komt enorm in het 
gedrang door dit grote personeelstekort. 
 
Het is heel moeilijk om een adequaat personeelsbeleid te voeren. We zijn enerzijds strikt gebonden aan 
budgettaire restricties en anderzijds bepaalt het College van hoven en rechtbanken de politiek die 
gevoerd wordt. 
 
Er wordt niet geanticipeerd op reeds vaststaande en aangekondigde pensioneringen en met langdurig 
zieken wordt geen rekening gehouden.  
 
Er werden in 2018 vier vacatureplannen georganiseerd maar enkel het eerste plan werd uitgevoerd. 
 
Vacatureplan 2018/1 (27.03.2018): 
(B.S. 11.05.2018) 
ZIE RUBRIEK PERSONELE MIDDELEN 
 
Vacatureplan 2018/2 (22.06.2018):  
(B.S. 05.11.2018 vacatures niveau C – B.S. 19.12/2018 vacatures niveau B) 
 ZIE RUBRIEK PERSONELE MIDDELEN 
 
Vacatureplan 2018/3 (24.09.2018): 
(B.S. 19.12.2018 vacatures niveau B – B.S. 20.12.2018 vacatures niveau C) 
ZIE RUBRIEK PERSONELE MIDDELEN 
 
Vacatureplan 2018/4 (11.12.2018): 
(erratum B.S. 20.12.2018)(B.S. 06.02.2019) 
ZIE RUBRIEK PERSONELE MIDDELEN 
 
De selecties van de vacatureplannen 2018/02, 2018/03 en 2018/04 zullen helaas pas in 2019 
plaatsvinden. 
 
Het grote personeelstekort en de groter wordende discrepantie die ontstaat met de invulling van 
magistraten (94%) heeft aanzienlijke gevolgen voor de efficiënte werking van de ondernemingsrechtbank 
Antwerpen en doet de druk bij de griffiers en het griffiepersoneel nog eens extra toenemen.  
Anders dan bij de beroepsrechters kan hier geen beroep gedaan worden op plaatsvervangers. Het is zeer 
begrijpelijk dat deze schrijnende tekorten zelfs de meest gemotiveerde griffiers en griffiepersoneel 
ontmoedigen. 
 
Met inbegrip van de cashflowcontracten komen we aan een effectieve invulling van 81%. Deze 
cashflowcontracten zijn echter van zeer beperkte duur en werden verlengd t.e.m. 30.06.2019. Dit geeft 
een zeer vertekend beeld wat de invulling van de griffiers en het griffiepersoneel betreft. De cashflowers 
compenseren maar een klein beetje de vele vertrekkers in het personeelsbestand. Deze cashflowers 
kunnen tijdelijk ingezet worden maar hebben ook nog veel ondersteuning nodig van de enkele 
personeelsleden die overblijven en tot hun oren in het werk vertoeven en kunnen niet in het minst tippen 
aan de jarenlange ervaring waarover de vertrekkers beschikten. 
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Het aanhoudende structurele personeelstekort, zoals hiervoor beschreven, brengt duidelijk de goede 
werking van de ondernemingsrechtbank Antwerpen in het gedrang. De limieten zijn ondertussen meer 
dan bereikt. Er zullen dringend meer griffiers en griffiepersoneel moeten aangeworven worden. De 
situatie is zeer onhoudbaar geworden en brengt de werking van de rechtbank ernstig in gevaar. 
Door het feit dat de rechtbank overbelast wordt, is  het ook haast onmogelijk om mensen vrij te stellen 
om mee te werken aan de hervorming van de rechtbank, voor ondersteuning in de ontwikkeling van 
nieuwe werkprocessen, verbetering van kwaliteitsvolle dienstverlening en het implementeren van alle 
nieuwe initiatieven die op wetgevend en organisatorisch vlak worden genomen. 
 
 
 Ontbreken van performante ICT 

De rechtbank werkt met een compleet verouderd ICT systeem. Een modern en performant systeem zou 
veel efficiëntie en tijdswinst voor de griffie betekenen, onder meer bij het verwerken van de massa 
dossiers ten gevolge van de bevoegdheidsuitbreiding. 
In 2017 werd beslist om de Mach applicatie in te voeren in de ondernemingsrechtbanken. In 2018 werd 
heel wat voorbereidend werk gedaan (analyse, invoeren werkprocessen, opstellen nationale 
modellen,…). Dit werk loopt door in 2019 en zal uitmonden in de opstart in een pilootsite te Luik en in 
tweede instantie in Veurne. Daarna zou een uitrol gebeuren over een periode van een jaar. 
 
Er is wel nationaal intensief verder gewerkt aan de informatisering van de knipperlichten, waarvan het 
prototype op 12 maart 2019 wordt voorgesteld binnen de werkgroep. 
 
3.  
2018 was onmiskenbaar een sleuteljaar voor de ondernemingsrechtbank. 
 
- De wet van 17 mei 2017 i.v. m. de ontbindingen van (slapende) vennootschappen geeft de 

mogelijkheid aan de ondernemingsrechtbank om een beleid te voeren, waarbij achtergelaten 
vennootschappen, op initiatief van de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden (vroeger 
kamer voor handelsonderzoek) rechtstreeks naar een ontbindingskamer worden gebracht. Van 
deze mogelijkheid werd in 2018 ruim gebruik gemaakt. Hiervoor kan verwezen worden naar de 
cijfers. Dit beleid zorgt ervoor dat er minder “lege” dozen failliet moeten worden verklaard.  Op 
die manier worden veel achtergelaten vennootschappen op een manier die de maatschappij 
minder kost uit het economisch verkeer gehaald. 

 
- 2018 bracht ook een nieuwe insolventiewetgeving voort door de invoering van BOEK XX WER. 

Deze trad in werking op 1 mei 2018. Deze wetgeving heeft niet alleen betrekking op 
faillissementen, maar ook op de procedures van gerechtelijke reorganisatie (vroegere WCO), die 
voortaan ook via Regsol verlopen. Er werd hard ingezet door al de actoren om deze 
implementatie tot een goed einde te brengen. 

 
- Zo werd door de wet van 15 april 2018 houdende de hervormingen van het ondernemingsrecht, 

de rechtbank van koophandel omgevormd naar een ondernemingsrechtbank. Het ging niet om 
een loutere naamswijziging.  
De hoeksteen van de verandering is de invoering van een nieuw ondernemingsbegrip. 
Het begrip handelaar, waar de bevoegdheid van de rechtbank, maar ook haar samenstelling aan 
gekoppeld was, is voorbij gestreefd. Het wordt vervangen door het meer eigentijds begrip van 
de ondernemer. 
Voortaan vallen ook de beoefenaars van vrije beroepen, landbouwers en VZW’s als ondernemers 
onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbanken. 
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De nieuwe definitie zorgt niet alleen voor een bevoegdheidsuitbreiding. In haar samenstelling 
zal het korps van rechters in ondernemingszaken, binnenkort rechters in ondernemingszaken, 
de nieuwe bevoegdheid weerspiegelen, door opname van vrije beroepers, artsen, notarissen, 
alsook door personen afkomstig uit de non-profit sector. Bij de laatste lichting rechters in 
ondernemingszaken zijn er al collega’s uit die sectoren afkomstig. 
Deze wijziging werd met luister bijgezet op een academische zitting d.d. 25/10/2018 waarop 
minister Koen Geens is komen spreken over “De ondernemingsrechtbank, een nieuwe rechtbank 
in een vernieuwd ondernemingsrecht” en mevr. Claire Tillekaerts is komen spreken over “Het 
belang van een ondernemingsrechtbank voor een goed investeringsklimaat”. 

 
- Het pilootproject bemiddeling is in september 2018 van start gegaan. Een eerste evaluatie gebeurde 

begin december, en deze was ronduit positief. Een succesratio van meer dan 60 % werd bereikt.  
Wordt verder geëvalueerd in april 2019. 

 
4. 
Het aangekondigde wetboek vennootschappen en verenigingen zal ongetwijfeld een impact hebben op 
de werking en organisatie van de ondernemingsrechtbank. 
Er werd voorbereidend werk voor gemaakt en er werden reeds opleidingen gevolgd. 
 
5. 
Sinds 1 september 2014 heeft de wetgever volgende rubrieken toegevoegd aan het werkingsverslag (zie 
art. 340, §3, 3e lid Ger. W.): 

- de evolutie van realisatie van het beheersplan en de doelstellingen 
- de wijze waarop de middelen worden ingezet 
- het kwaliteitsbeleid 
- de werking van de afdelingen 

 
Aangezien er nog geen uitvoering is gegeven aan hogervermeld artikel, kan dit voor 2018 nog niet 
ingevuld worden. 
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Overzicht bijlagen 
 
BIJLAGE 1: 
 
STATISTIEK BETREFFENDE INKOMENDE EN UITGAANDE DOSSIERS EN HANGENDE ZAKEN 

 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN, AFDELING ANTWERPEN 

 
 
 
BIJLAGE 2: 
 
STATISTIEK BETREFFENDE INKOMENDE EN UITGAANDE DOSSIERS EN HANGENDE ZAKEN 

 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN, AFDELING MECHELEN 

 
 
 
BIJLAGE 3: 
 
STATISTIEK BETREFFENDE INKOMENDE EN UITGAANDE DOSSIERS EN HANGENDE ZAKEN 

 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN, AFDELING TURNHOUT 

 
 
 
BIJLAGE 4: 
 
STATISTIEK BETREFFENDE INKOMENDE EN UITGAANDE DOSSIERS EN HANGENDE ZAKEN 

 
ARRONDISSEMENT LIMBURG, AFDELING HASSELT 
 
 
 

BIJLAGE 5: 
 
STATISTIEK BETREFFENDE INKOMENDE EN UITGAANDE DOSSIERS EN HANGENDE ZAKEN 

 
ARRONDISSEMENT LIMBURG, AFDELING TONGEREN  
 


