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Het werkingsverslag 2021 werd goedgekeurd door de 
 

ALGEMENE VERGADERING  
cfr. art. 341, §2 Ger. W. 

 

van 24 maart 2022 
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HOOFDSTUK 1: PERSONELE MIDDELEN 

1. Vul onderstaande tabellen in 

Jaar 2021 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting van 
de personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

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

1 Magistraten  
(incl. art. 100)  

32 28 87,50 1 (Vanovermeire) 1,41 26,59 83,09 

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

4 3 100 0 0 3 100 

3 
Assessoren in 
strafuitvoeringszaken 

       

4 Gerechtelijk attachés        
5 Gerechtelijk stagiairs        
6 Referendarissen 1 0,09 9 0 0 0,09 9 
7 Beheersprofielen        
8 Griffiers  41 38,10 92,93 0 2 36,10 88,05 

9 Ander gerechtspersoneel 91 70,10 77,03 0 6,57 63,53 69,81 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting van 
de personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

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

1 
Plaatsvervangende 
raadsheren 

       

2 Plaatsvervangende 
rechters 

35 27 77,14 0 0 27 77,14 

3 
Raadsheren in sociale 
zaken 

       

4 Rechters in sociale zaken        

5 
Rechters in 
ondernemingszaken 

274 (*) 274 100 0 0 274 100 

6 
Plaatsvervangende 
assessoren 

       

(*) 204 rio’s toegewezen aan arr. Antwerpen – 70 rio’s toegewezen aan arr. Limburg 
 
 
 
Jaar 2020 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting van 
de personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

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

1 
Magistraten  
(incl. art. 100)  

32 28 87,50 1 1,31 26,69 3,41 

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

3 3 100 0 0 3 100 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting van 
de personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

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

3 
Assessoren in 
strafuitvoeringszaken 

       

4 Gerechtelijk attachés        
5 Gerechtelijk stagiairs        
6 Referendarissen        
7 Beheersprofielen        
8 Griffiers  41 38,45 93,78 0 4,87 33,58 81,90 

9 

Ander gerechtspersoneel 
 
Ander contractueel adm. 
personeel (18) 
Cash-flowers (9) 

91 
 
 
 
 

67,38 
 
 
 
 

74,04 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

6,22 
 
 
 
 

61,16 
 
 
 
 

67,21 
 
 
 
 

 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting van 
de personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

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

1 
Plaatsvervangende 
raadsheren 

       

2 
Plaatsvervangende 
rechters 

35 25 71,43 0 0 25 71,43 

3 
Raadsheren in sociale 
zaken 

       

4 Rechters in sociale zaken        
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting van 
de personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

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

5 
Rechters in 
ondernemingszaken 

259 259 100 0 0 259 100 

6 Plaatsvervangende 
assessoren 

       

 
 
 
Jaar 2019 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting van 
de personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

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

1 
Magistraten  
(incl. art. 100)  

32 28 87,50 2 0,65 27,35 85,47 

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

4 4 100 0 0 4 100 

3 
Assessoren in 
strafuitvoeringszaken 

       

4 Gerechtelijk attachés        
5 Gerechtelijk stagiairs        
6 Referendarissen        
7 Beheersprofielen        
8 Griffiers  41 34,76 84,78 1 2,94 31,82 77,61 
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Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting van 
de personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

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

9 

Ander gerechtspersoneel 
 
Ander contractueel adm. 
personeel (19) 
Cash-flowers (9) 

91 
 
 
 
 

76,90 
 
 
 
 

84,51 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

7,96 
 
 
 
 

68,94 
 
 
 
 

75,76 
 
 
 
 

 

Gemiddelde 
personeelsformatie 

 

Gemiddelde bezetting van 
de personeelsformatie 

 

Delegaties of externe 
opdrachten 

 

Onbeschikbaarheden  om 
medische redenen 

 

Effectieve 
personeelsmiddelen 

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

1 
Plaatsvervangende 
raadsheren 

       

2 
Plaatsvervangende 
rechters 

35 28 80 0 0 28 80 

3 
Raadsheren in sociale 
zaken 

       

4 Rechters in sociale zaken        

5 
Rechters in 
ondernemingszaken 

290 252 86,90 0 0 252 86,90 

6 
Plaatsvervangende 
assessoren 
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2. Zijn er nog andere belangrijke onbeschikbaarheden die een invloed hebben op de werking van de entiteit? Zo ja, welke?  
 
3 personen hebben een loopbaanonderbreking aan 100% wegens persoonlijke aangelegenheden: 

- Afdeling Antwerpen: 
o 1 medewerker 
o 1 griffier 

- Afdeling Turnhout: 
o 1 assistent 

 
Deze personen worden niet meegerekend voor de bezetting maar blokkeren wel een mogelijke vacante plaats. 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 

- Rechters in ondernemingszaken 

In 2021 mochten we 16 nieuwe rechters in ondernemingszaken verwelkomen. Deze werden benoemd in de ondernemingsrechtbank. Hiervan werden er 6 
toegewezen aan de Limburgse en 10 aan de Antwerpse afdelingen. De nieuwe collega’s legden de eed schriftelijk af, omwille van de coronamaatregelen. 

De mandaten van 37 rechters in ondernemingszaken werd verlengd. 

De koninklijke besluiten van benoeming en hernieuwing werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2021. 

Op 24 december 2021 werden 13 vacatures gepubliceerd voor rechters in ondernemingszaken. De benoemingen, zouden moeten volgen tegen juni 2022. 

De wet ter modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken (wet van 5 mei 2019) bepaalt dat nieuwe rechters in ondernemingszaken en de 
rechters wiens mandaat werd vernieuwd, slechts kunnen zetelen/bepaalde taken kunnen opnemen na het volgen van een verplichte voorafgaande opleiding: 

- Zo kunnen deze rechters in ondernemingszaken slechts zetelen na het volgen van een opleiding deontologie en procedure. 
- Rechters-commissarissen, gedelegeerd rechters en rechters verslaggevers kunnen pas in die functies worden aangesteld, nadat ze de daarbij horende 

specifieke opleiding hebben gevolgd. 

Daarnaast voorziet de wet ook een verplichte permanente vorming. Alle rechters moeten bij de hernieuwing van hun mandaat tenminste 15 opleidingspunten 
(=15uur) hebben behaald. Deze verplichting geldt pas voor rechters wiens mandaat in 2020 werd hernieuwd. 

Binnen de ondernemingsrechtbank worden deze opleidingsverplichtingen opgevolgd door een team bestaande uit Paulette Vercauteren, Eddy Brouwers en Josse 
Van den Broeck. 
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- Beroepsmagistraten 

Op 31 december 2021 waren er 28 beroepsrechters in de ondernemingsrechtbank Antwerpen. 

De heren Guy Hermans en Marc Van Passel werden in 2021 in ruste gesteld. Ze blijven verbonden aan de rechtbank en werden bij beschikking aangesteld als 
plaatsvervangend rechter (art. 383 §2 Ger. W.). Mevrouw Brigitte Haumont kon als plaatsvervangend rechter nog ingezet worden tot 26 januari 2021. 

In 2021 werden volgende vacatures gepubliceerd:  

- op 5/2 2 vacatures: Frédéric Van Diest en Siegfried Busscher 

- op 7/5  1 vacature Veerle Raus 

- op 18/6 1 vacature (budgetfiche) geen voordracht 

- op 29/10 2 vacatures (budgetfiche) K. Blomme en voor 1 vacature geen voordracht 

- op 10/12 (her-publicatie van vacature van 18/6) geen kandidaten  

- Op 17/12 1 vacature geen kandidaten 

 

In 2021 mocht de rechtbank dus 3 nieuwe beroepsrechters verwelkomen. Frédéric Van Diest en Siegfried Busscher legden de eed af op 30 augustus 2021 en 
mevrouw Veerle Raus legde de eed af op 17 december 2021. 

Het is een prangend probleem dat vacatures niets steeds konden worden ingevuld wegens gebrek aan kandidaten of omwille van het feit dat de kandidaten 
intussen voor een andere plaats werden voorgedragen. 

De schaarste aan kandidaten heeft onder meer te maken met het zeer beperkte aantal juristen die over de nodige attesten beschikken en niet aan de 
benoemingsvoorwaarden voldoen. 

De HRJ en het College van Hoven en Rechtbanken zijn zich van deze problematiek terdege bewust en er worden initiatieven ontwikkeld om de functie van 
magistraat te promoten. 

De detachering van collega Vinciane Vanovermeire naar het Hof van Justitie werd met ingang van 16 oktober 2021 verlengd met een jaar. 

In afwachting van de invulling van de openstaande plaatsen, kon in 2021 beroep gedaan worden op de heer Dirk De Bruyn (ere-rechter) en mevr. Isabelle Van den 
Bosch (advocaat), die als werkend rechter werden ingeschakeld. 

. 
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In geval van onvoorziene omstandigheden werd er ook in 2021 beroep gedaan op plaatsvervangende rechters (advocaten), om op ad hoc basis, een verhinderde 
beroepsmagistraat te vervangen. 

Het korps van plaatsvervangende magistraten werd versterkt met mevrouw Inge Glorieus en mevrouw Nathalie Lemense. 

Bij KB van 29.8.2021 werd aan de heer Johan Van Cauwenbergh op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in 
ondernemingszaken. 

Zoals reeds vermeld in het vorige werkingsverslag werd door de Hoge Raad voor Justitie een audit georganiseerd over de evaluatie van de magistraten in de 
ondernemingsrechtbank. Dit resulteerde in een verslag en aanbevelingen om de werkwijze te stroomlijnen en te verbeteren. 

Deze aanbevelingen, zullen,  voor zover mogelijk geïmplementeerd worden in de loop van 2022. 

 
- Referendarissen 

Voor het eerst kon de rechtbank referendarissen aanwerven. 

Zo werd mevr. Lieve Bollen als statutair referendaris aangesteld. 

Mevr. Katrien Blomme, referendaris bij het Hof van Beroep, werd vanaf oktober 2021 gedetacheerd naar de ondernemingsrechtbank. 

In de loop van het werkingsjaar werd een selectieprocedure gehouden voor 3 contractuele junior referendarissen. Deze selectieronde leverde 3 laureaten op, met 
name Inge Van de Plas en Marek Verhoeven voor het arrondissement Antwerpen en mevrouw Giethe Lemmens voor het arrondissement Limburg, die vanaf 2022 
kunnen ingezet worden. 

 
- griffiers en het griffiepersoneel 

Er verlieten tien personeelsleden de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen. 
 

- 5 personen gingen op pensioen :  
o de heer Vanoystaeyen Howard (01/05/2021: griffier, afdeling Antwerpen), 
o de heer Van de Weyer Ghislain (01/05/2021: griffier, afdeling Antwerpen), 
o mevrouw Verheyen Catharina (01/05/2021: medewerker o.a., afdeling Turnhout), 
o mevrouw Van Den Brande Vera (01/05/2021: assistent, afdeling Mechelen), 
o mevrouw Bertels Christina (01/09/2021: medewerker o.a, afdeling Antwerpen). 
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- 2 contracten voor onbepaalde duur werd beëindigd: 
o Mevrouw Schrauwen Sammy (29/03/2021: assistent o/a, afd. Antwerpen), VP202002HRC064, 
o Mevrouw Otten Sarojini (23/12/2021: assistent o/a, afd. Turnhout), VP201902HRC121 – bis dossier: ACL-020-013R1. 

 
- 3 personen verlieten de rechtbank naar een andere entiteit of FOD: 

o mevrouw Naelaerts Nathalie (01/01/2021: griffier, overstap naar FOD Financiën), 
o mevrouw Essabri Samia (02/02/2021: griffier, benoeming griffier Vredegerechten arr. Antwerpen), 2020BHRCDI001 mach-contract, 
o de heer Adriaensen Nick (09/02/2021: assistent o.a., benoeming griffier REA Antwerpen), VP201902HRC121. 

 
 
Er werden zeven personeelsleden vast benoemd: 

 
- 3 externe personeelsleden: 

o mevrouw Snoeijs Veerle (30/03/2021: assistent afd. Antwerpen), VP201903HRC051, 
o de heer Loyens Gille (15/04/2021: assistent afd. Turnhout), VP201902HRC053, 
o mevrouw Bollen Lieve (29/11/2021: referendaris). 
 

- 4 interne personeelsleden: 
o mevrouw Van Meulder Jill (19/03/2021: assistent afd. Antwerpen), VP201903HRC052, 
o mevrouw Maes Eliane (04/10/2021: griffier arr. Antwerpen), VP202002HRB014, 
o de heer Gielis Thomas (04/10/2021: griffier arr. Antwerpen), VP202102HRB026, 
o mevrouw Koenders Mieke (24/12/2021: assistent afd. Antwerpen), VP202102HRC070. 

 
 
twintig personeelsleden kregen een contract voor onbepaalde duur: 
 

- 2 personeelsleden met een lopend contract van bepaalde duur: 
o de heer Van Aelst Charles (01/02/2021: deskundige o.a., afd. Antwerpen), VP202002HRB024, 
o de heer Khachatryan Aspet (01/02/2021: deskundige o.a., afd. Antwerpen), VP202002HRB023, 

 
- 1 personeelslid met een lopend contract van bepaalde duur (arbeider): 

o mevrouw Baelus Anke (01/01/2021: poetsvrouw, afd. Turnhout), 
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- 15 externe personen: 
o mevrouw Schrauwen Sammy (02/02/2021, assistent o.a. afd. Antwerpen), VP202002HRC064, 
o mevrouw Otten Sarojina (09/02/2021, assistent o.a. afd. Turnhout), VP201902HRC121 – bis dossier: ACL-020-013R1, 
o mevrouw Stas Lisianne (23/08/2021, assistent o.a. afd. Hasselt), 2021F02A.041, 
o mevrouw Heylen Sophie (13/09/2021, assistent o.a. afd. Turnhout), 2021F02A.040, 
o de heer de Koning Michael (02/11/2021, assistent o.a. afd. Antwerpen), 2021F02A.039, 
o mevrouw Öcbe Buse (08/11/2021, deskundige o.a. afd. Antwerpen), 2021F02B.020, 
o mevrouw Abazik Nadia (08/11/2021, assistent o.a. afd. Antwerpen), VP202002HRC029, 
o mevrouw Smet Karin (08/11/2021, assistent o.a. afd. Antwerpen), VP202002HRC032, 
o mevrouw Tanveer Melissa (15/11/2021, assistent o.a. afd. Antwerpen), VP202002HRC031, 
o mevrouw Weckers Jill (16/11/2021, assistent o.a. afd. Antwerpen), VP202002HRC033, 
o de heer Vanmeert Koen (16/11/2021, assistent o.a. afd. Mechelen), 2021F02A.039, 
o mevrouw Thoonen Illona (01/12/2021, assistent o.a. afd. Tongeren), 2021F02B.037, 
o mevrouw Bogemans Kendra (03/01/2022, deskundige o.a., afd. Antwerpen), 2021F02B.019, 
o mevrouw Lambrechts Nancy (01/02/2022, assistent o.a., afd. Antwerpen), VP202002HRC030,  
o mevrouw Costers Charlotte (01/03/2022, assistent o.a., afd. Antwerpen), VP201903HRC053. 

 
- 2 personeelsleden met contract onbepaalde duur die stijgen in graad: 

o mevrouw Yachou Ikram (03/02/2021, deskundige o.a. afd. Antwerpen), 2020 BHRCDI001, bis-dossier: C-ACL-020-011, 
o mevrouw Withaegels Edith (08/11/2021, assistent o.a. afd. Antwerpen), VP202002HRC064. 

 
 
Covid-Contract voor bepaalde duur (1): 
 

- de heer Tabash Ahmed (01/07/2021 tot 31 december 2021, medewerker o.a. afd. Tongeren). 
 
 
Er werden in 2021 slechts 2 vacatureplannen georganiseerd. 
 

Vacatureplan 2021/1: 
Geen plaatsen voorzien voor onze rechtbank. 

 
Vacatureplan 2021/2: 

Effectieve indiensttreding pas in 2022 wegens 
te respecteren opzegtermijn! 
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– 1 assistent dossierbeheer, NL, afdeling Antwerpen, werving (Mieke Koenders), VP202102HRC070, 
– 1 assistent dossierbeheer, NL, afdeling Hasselt, werving (Lisa Appeltans), VP202102HRC071, 
– 2 griffiers hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen, werving (VP202102HRC026: Thomas Gielis, VP202102HRC027: nog lopende). 

 
Op 16 juni 2022 sloot het college van hoven en rechtbanken een samenwerkingsprotocol (de zgn. mini beheersovereenkomst) af met de minister van justitie. De 
minister was in dat kader bereid om extra financiering te voorzien in zijn ambitie om justitie sneller, menselijker, moderner en digitaler te maken, alsook om 
stappen te zetten in het de verdere ontwikkeling van het autonoom beheer. 
Tegen over deze middelen staan concrete doelstellingen per soort rechtbank. Voor de ondernemingsrechtbank vertaalde zich dat als volgt: 

1. “De doorlooptijden verkorten. Aanpak gerechtelijke achterstand”  
2.  Aanpak extra- dossiers ten gevolge van Covid bij ondernemingsrechtbanken 
3. De invoering van bemiddelingskamers in ondernemingsrechtbanken 
4. Versterking met oog op het autonoom beheer 
5. Communicatie met betrekking tot de gerechtelijke beslissingen. 
 

Deze tabel geeft de vertaling hiervan in personele middelen. 
De conferentie van de voorzitters heeft wel aangegeven dat ze zich pas kan engageren, bij effectieve aanwerving en effectieve tewerkstelling van de extra 
magistraten en gerechtspersoneel. Dit was in 2021 nog niet het geval.  
 

contracten onbepaalde duur 

Codificatie Graad Functiebeschrijving Ingevuld door 

2021F02A.038 Assistent dossierbeheer de Koning Michael 

2021F02A.039 Assistent dossierbeheer Vanmeert Koen 

2021F02A.040 Assistent dossierbeheer Heylen Sophie 

2021F02A.041 Assistent dossierbeheer Stas Lisianne 

2021F02B.019 adm. desk. dossierbeheer Bogemans Kendra 

2021F02B.020 adm. desk. dossierbeheer Öcbe Buse 

2021F02B.037 Assistent dossierbeheer Thoonen Ilona 

2021F02A.017 junior referendaris in de primaire processen Van den Plas Inge (13/06/2022) 

2021F02A.018 junior referendaris in de primaire processen Verhoeven Marek 

2021F02A.019 junior referendaris in de primaire processen Lemmens Giethe 
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 Nog niet ingevuld 
selectie gepland maart 
2022 Attaché Managementsondersteuning 

Geen voordracht magistraat  

Geen voordracht magistraat  

Geen voordracht magistraat  
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HOOFDSTUK 2  :  LOGISTIEKE MIDDELEN  
 
1. Zijn de lokalen waarover de entiteit beschikt gepast voor de uitoefening van de justitie (functioneel, beveiligd, goed onderhouden, proper, degelijk 

uitgerust, adequate signalisatie, toegankelijk voor personen met een handicap, gemakkelijk bereikbaar, voldoende parking)?  
Zo nee, beschrijf de problemen. 
 
Afdeling Antwerpen: 
- Functioneel: ja 
- Beveiliging: ja, degelijke afgrenzing tussen personeel en publiek 
- Onderhoud: oké  
- Proper: ja 
- Degelijk uitgerust: ja 
- Adequate signalisatie: NEE, er is nog steeds geen aanpassing gebeurd van “rechtbank van koophandel” naar “ondernemingsrechtbank” 
- Toegankelijk voor personen met handicap: ja 
- Gemakkelijk bereikbaar: ja, met openbaar vervoer 
- Voldoende parking: NEE, beperkte mogelijkheden voor personeel/magistraten, geen voorziening voor rechters in ondernemingszaken, alleen 

betalende parking in de omgeving 
- Het is schrijnend dat er in de afdeling Antwerpen geen parkeermogelijkheden voor de rechters in ondernemingszaken zijn voorzien. 

 
Afdeling Turnhout: 
- Functioneel: indien alles zou werken, ja 
- Beveiliging: NEE, alhoewel er een inbraakalarm is voorzien, maar dit is niet aangesloten. Geen instructies over werking van het brandalarm, probleem 

van de nooddeuren geraakt niet opgelost 
- Onderhoud:  NEE, niettegenstaande splinternieuw gebouw, aanhoudende problemen met verwarming, elektriciteit, alarm, waterinfiltratie, .. 
- Proper: ja 
- Degelijk uitgerust: beperkt, UPS niet aangesloten, dus geen back-up van de gegevens ! 
- Adequate signalisatie: NEE, er is totaal geen signalisatie, bewegwijzering of nummering, zelfs buiten geen naambord met melding 

“ondernemingsrechtbank”, met als gevolg dat er verwarring bestaat met de ingang van de gevangenis, het naast gelegen gebouw met nr. 1 
(ondernemingsrechtbank is nr. 7) 

- Toegankelijk voor personen met handicap: ja 
- Gemakkelijk bereikbaar: NEE, beperkte mogelijkheden van openbaar vervoer 
- Voldoende parking: NEE, geen voorzien aan het gebouw, alleen betalende parking in de omgeving 
- Het is schrijnend dat er in de afdeling Turnhout geen parkeermogelijkheden voor de rechters in ondernemingszaken zijn voorzien. 
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Afdeling Mechelen: 
- Functioneel: matig, defecte en versleten rolarchieven, overvolle archiefruimte in Lier 
- Beveiliging: beperkt, er is wel een badgesysteem ingevoerd voor toegang tot gebouw, maar lokalen zijn vrij toegankelijk 
- Onderhoud: matig, weerkerende problemen aan een versleten gebouw (zoals betonrot, duiven in de parking, uitvallende verwarming, terugkerend 

probleem van niet-functionerende garagepoort, ..)  
- Proper: ja 
- Degelijk uitgerust: NEE, het personeel, voornamelijk op de dienst rechtspersonen, is zeer krap gehuisvest en bevindt zich tussen het levend archief in 

compactussen. 
- Adequate signalisatie: NEE, er is nog steeds geen aanpassing gebeurd van “rechtbank van koophandel” naar “ondernemingsrechtbank” 
- Toegankelijk voor personen met handicap: ja 
- Gemakkelijk bereikbaar; ja, met openbaar vervoer 
- Voldoende parking: beperkte parkeermogelijkheden voor personeel, betalende parking in de naaste omgeving 
 

 Afdeling Tongeren:  
- Functioneel, goed onderhouden, proper, toegankelijk voor personen met een handicap, gemakkelijk bereikbaar: ok 
- Beveiligd: neen  de kantoren van de magistraten, de lokalen van de griffie en de zittingszalen in het gebouw Kielenstraat zijn vrij toegankelijk voor 

iedereen; er is totaal geen beveiliging; de afwezigheid van beveiliging blijft een constante bezorgdheid van de entiteiten die gehuisvest zijn in het 
gebouw Kielenstraat; eerdere meldingen aan de Fod Justitie i.v.m. de nood aan beveiliging, bleven, behoudens een studie door ‘Scoop’, zonder 
gevolg. 

- Adequate signalisatie: is beperkt aanwezig; sinds de wijziging van de naam rechtbank van koophandel in ondernemingsrechtbank bleven eerdere 
verzoeken aan de Fod Justitie tot wijziging van deze benaming op de signalisatie in het gebouw zonder gevolg. 

- Voldoende parking: er is parking in de ondergrondse voor de huisbewoners, en in de nabijheid van het gebouw voor de rechtzoekenden (openbare 
parkings); wel is het systeem van badges voor de parking opgedroogd, in die zin  dat voor nieuwe benoemingen geen badges meer verkrijgbaar zijn; 
dit is storend omdat nieuw benoemde magistraten of rechters in ondernemingszaken dan zelf parking moeten zoeken enz… 

- Degelijk uitgerust: in zekere mate, doch het probleem van de zittingszalen is dat, wanneer men zou overgaan tot digitale dossiers, de inrichting van de 
zittingszaal (tafel waaraan magistraten zitten), niet is aangepast om ook computerschermen (laptops en bekabeling indien nodig) vlot te kunnen 
plaatsen; 

 
Afdeling Hasselt: 
- Functioneel, beveiligd, goed onderhouden, proper, degelijk uitgerust, gemakkelijk bereikbaar: geen probleem 
- Adequate signalisatie: dit is sinds 7 jaren een oud zeer; het is op zich een nieuw gebouw, maar het is jammer dat de signalisatie intern met losse 

papieren (A4tjes-) dient te gebeuren, her en der geplakt op deuren en in gangen; er is nood aan een duidelijke signalisatie; 
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- Toegankelijk voor personen met een handicap: eenmaal in het gebouw kunnen andersvaliden op elke dienst vlot geraken; het probleem stelt zich 
buiten het gebouw; vermits de nulpas van het gebouw hoger ligt dan het straatniveau (het gebouw dat op een parking van 2 verdiepingen) dienen 
andersvaliden een publieke lift te gebruiken aan de voorzijde van de parking (kant station). Die lift kan enkel gebruikt worden als ze vanop afstand vrij 
gemaakt wordt voor de bediening door een andersvalide, maar die drukknop met aanvraag werkt niet altijd. (de bediening van de knop gebeurt 
centraal, men is immers beducht voor misbruik door drugsgebruikers.) 

- Voldoende parking: dit blijft een oud zeer; er is parking onder het gerechtsgebouw, maar het aantal parkeerplaatsen en badges voor magistraten, 
griffieleden en rechters is beperkt. Rechters in ondernemingszaken hebben trouwens geen parkingbadge, en dit werkt zeer frustrerend en 
ontmoedigend naar deze rechters toe: ze vervullen immers quasi gratis een maatschappelijke taak, en zien zich verplicht om zelf hun parkingkosten te 
betalen. Er is nochtans plaats genoeg in de parking, en naast het afgesloten gedeelte dat thans gehuurd wordt door de Fod Justitie, is nog een 
gelijkaardige ruimte ter beschikking, die altijd leeg staat. 

- Het is schrijnend dat er in de afdeling Hasselt geen parkeermogelijkheden voor de rechters in ondernemingszaken zijn voorzien. 
 
 

2. Wordt in ieder gebouw waar de entiteit gehuisvest is, de wetgeving over het welzijn op het werk nageleefd? 
 
Ja, voor alle afdelingen wordt die wetgeving nageleefd. 
 
 

3. Is er een ontvangstbalie waar het publiek wordt voortgeholpen? 
 
Afdeling Antwerpen:  
Het gemeenschappelijk onthaal heeft de ambitie om een vooruitgeschoven griffiepunt te zijn waar de burgers terecht kunnen (voor neerlegging stukken, 
afhaling bundels,…). Het onthaal is een cruciaal element voor de wijze waarop de advocaten en de rechtzoekenden de Antwerpse Justitie ervaren. De 
griffies zijn in dit kader, behoudens op afspraak, niet toegankelijk voor het publiek. 
 
Sedert het begin van de coronapandemie neemt de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen actief deel aan het gemeenschappelijk breed 
onthaal (GBO). Vanaf begin september 2021 is er elke werkdag tot 16.00 uur iemand van onze rechtbank aanwezig. . De griffier-hoofd van dienst stelt na 
onderling akkoord van de desbetreffende personeelsleden wekelijks een dienstnota op wie er namens onze rechtbank wanneer deelneemt aan het 
onthaal. Naast de mensen die voor de ondernemingsrechtbank komen, helpen zij ook de mensen verder die voor de andere entiteiten komen en visa 
versa. De verwerking van de neergelegde stukken zelf gebeurt nog altijd binnen de desbetreffende entiteit. Naast de afhaling van expedities, afschriften en 
bundels/stukken gebeurt ook de inzage van dossiers aan het gemeenschappelijk onthaal in een daartoe speciaal voorziene ruimte. Om dit alles vlot te 
laten verlopen, werd er een praktische werkwijze opgesteld en meegedeeld aan alle personeelsleden binnen de rechtbank. 
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Op vrijdag 12 oktober 2021 werd de nieuwe locatie van het gemeenschappelijk lokaal plechtig geopend door de minister van Justitie. 
 
Sedert maandag 13 december 2021 is het nieuwe GBO met een bijhorend ticketsysteem officieel van start gegaan in het glazen paviljoen links van de 
inkom en tegenover de infobalie. Voorheen was het gemeenschappelijk onthaal gevestigd in de tussenruimte aan de F - vleugel. De eerste reacties en 
ervaringen van de bezoekers waren onverdeeld enthousiast. 
 
De mensen worden naar de juiste locatie begeleid door stewards. 
 
Afdeling Turnhout:  
er is geen ontvangstbalie, geen onthaalpersoneel. Gelet op het gebrek aan signalisatie en daardoor het bezoek van personen voor de naastliggende 
gevangenis, wordt het gebouw – zeker in de namiddag, als er geen zittingen zijn - afgesloten. Er kan aangebeld worden, waarna de bezoeker 
(rechtszoekende of advocaat) – na melding van de reden van zijn bezoek – wordt binnengelaten.  
 
Afdeling Mechelen:  
er is een ontvangstbalie aan de ingang van de Voochtstraat (bemanning gebeurt met een beurtrol door de verschillende rechtbanken). Na afspraak kan de 
bezoeker zich aanmelden bij de griffie. 
 
Afdeling Tongeren: 
Er is een ontvangstbalie, maar die is niet altijd bemand. 
De persoon die voor de ontvangst werd aangeworven, werkt deeltijds. Er zijn dus halve dagen waarop de balie niet bemand is, en rechtzoekenden moeten 
dan zelf hun weg zoeken in het gebouw. 
Sinds 1/7/2021 t.e.m. 31/12/2021  is er een tijdelijk covid contract voorzien voor een personeelslid die mee voor het onthaal zorgt.  
 
Afdeling Hasselt  
Er is een ontvangstbalie, en die is steeds bemand. 
Wat betreft de personen die deze balie moeten bemannen, is het wel behelpen met allerlei tussenoplossingen (tijdelijken, art. 60 wetgeving OCMW, of 
leden van de verschillende entiteiten die personen zouden moeten afvaardigen om deze onthaalbalie te bemannen. FOD Justitie zou zelf moeten overgaan 
tot het aanwerven van enkele onthaalbedienden. Dit mag geen zorg zijn van de entiteiten werkzaam in het gebouw, en het trekt capaciteit weg van de 
entiteiten wanneer men systematisch mensen moet afvaardigen om het onthaal te verzekeren. 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
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HOOFDSTUK 3  :  ORGANISATIE 
 

1. Geef het organogram weer van de entiteit. In het organogram worden de naam en de functie van de leden van het directiecomité vermeld. 

Weergave volgens het te volgen sjabloon. Een meer gedetailleerde organigram wordt als bijlage gevoegd. Deze is geanonimiseerd. Een gepersonaliseerde versie is 
beschikbaar voor intern gebruik. 

Ondernemingsrechtbank 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Art. 19, wet van 18/02/2014 - invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie 

Griffie-specifieke sectie 
+ dienst 

rechtspersonenregister 
Griffiers/griffiepersoneel 

Inhoudelijke secties: 
Burgerlijk, insolventie,                                                                                           

handelsonderzoek 
Magistraten/griffiers/ 

griffiepersoneel 
 

Algemeen 
Secretariaat 

Griffiers/griffiepersoneel 

Voorzitter 
Van Houtte Thomas 

Afdelingsvoorzitters 
Van den Kerkhof Ann 

Martens Peter 

Hoofdgriffier 
Van Meensel Hilde 

Max. extra 2 personen 
beheer* 

Ondervoorzitter 
Vennekens Frank 

Max. extra 2 rechters  
(indien geen 
afdelingen) 

n.v.t. 
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2. Geef de dienstregeling weer van de entiteit op 1 september van het jaar T. 
 

Afdeling Antwerpen: 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  februari 2021 t.e.m. juni 2021 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier Rio Rio 

maandag 

4 09.30 opgeschort 

10 09.30 
A. Bijnens / 
S. Somers L. Van Hooijdonk W. Jacobs M. Theuns 

17 09.30 D. Lontings M. Geerinckx W. Roels F. Van Der Biest 

20 09.30 T. Coeckelbergh 
B. Franck/E. Van 
Laer / E. Maes/ 

L. Beyens / 
N. Schepens G. Cortebeeck 

KOIM 09.30 / / L. Huyghe 
P. Borghgraef/ 

R. Laforce / 
L. Breugelmans 

dinsdag 

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

2 09.30 
D. De Bruyn/I Van 

Den Bosch  
L. Boets L. Goossens L. De Troetsel 

16 09.30 Opgeschort 

19 09.30 
H. Van Den 

Nieuwenhof 
J. Bougréa / 

I.Yachou K. Schamphelaere A.M. Valvekens 

21 09.30 Opgeschort 

22 09.30 
T. Cole/ 

T. Laurens 

B. Franck / E. Maes 
Veref: L. Meesters 

Vs begr: L. Van 
Hooijdonk 

L. Michiels H. Tubax 

KG 09.30 M. De Roeck C. Dedapper / / 
KOIM 09.30 / / P. Vercauteren L. Sterkens 

Woensdag 

3 09.30 
T. Coeckelbergh/ 
N. Cornelis (1/4) 

L. Van Hooijdonk P. De Coninck J. Leys 

6 09.30 opgeschort    
8 09.30 I. De Vel L. Boets L. Hendrickx E. Plasmans 

12 09.30 
F. Vennekens / 

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

ZKG 09.30 
F. Blockx / M. De 

Roeck 
C. Dedapper / / 

KOIM 09.30 / / P. Spaenjaers / 
F. Van Den Bergh 

/ 

donderdag 

5 09.30 
A. De Kimpe/ 
M. De Roeck E Maes W. Van Mechelen J. Michielsens 

11 09.30 I. De Vel 
B. Franck /  
E. Van Laer 

A. Van Gelder P. Borghgraef 

14 09.30 M. Van Passel L. Van Hooijdonk L. Stuyck M. De Landtsheer 
18 09.30 F. Blockx N. Van Gucht D. Eysenbrandts M. Taeymans 

KOIM 09.30 / / L. Cuvelier L. Van Broekhoven 
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vrijdag 

7 09.30 opgeschort 
9(*) 9.30 I Van Den Bosch A. Buntjens S. D’Hulst P. De Laet 
13 09.30 A. Bijnens L Boets D. Ruberecht M. Looyens 
15 09.30 opgeschort / / / 
22 09.30 T. Cole C. Dedapper M. Permeke G. Dierckx 

KG 09.30 T. Laurens 
A. Geivaerts /  
A. Buntjens 

/ / 

KOIM 09.30 / / P. Wuyts L. Huyghe 
(*) 9de kamer: periode vanaf februari 2021: enkel zitting op 05/02, 19/02, 05/03, 19/03, 02/04, 23/04, 07/05, 21/05, 
04/06 en 18/06. 
 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  september 2021 t.e.m. januari 2022 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier Rio Rio 

maandag 

1 09.30 F. Vennekens A. Geivaerts P. Blondé L. Hens 
4 09.30 Opgeschort 

10 09.30 F. Van Diest L. Van Hooijdonk I. Guldentops G. De Greef 
17 09.30 D. Lontings M. Geerinckx A. Koevoets M. Cuypers 

KOIM 09.30 / / 
L. Huyghe / 

L. Breugelmans R. Laforce 

dinsdag 

2 09.30 S. Somers L. Boets P. Spaenjaers K. Gryspeerdt 
16 09.30 Opgeschort 

19 09.30 H. Van Den 
Nieuwenhof 

J. Bougréa A. Musschoot J. Gorrebeeck 

20 09.30 T. Coeckelbergh 
E. Maes / I. Yachou 

/ E. Van Laer / 
L. Beyens 

L. Spooren T. Van Coppenolle 

21 09.30 
T. Cole / 

T. Laurens B. Franck / E. Maes L. Michiels R. Degrieck 

KG 10.30 M. De Roeck C. Dedapper / / 
KOIM 09.30 / / P. Vercauteren L. Sterkens 

KOIM (1) 13.30   P. Wuyts J. Langenus 

woensdag 

3 09.30 T. Coeckelbergh L. Van Hooijdonk N. Verheyen 
M. De Landtsheer / 

K. Dupont 
6 09.30 Opgeschort 
8 09.30 I. De Vel L. Boets J. Muyshondt J. Langenus 

12 09.30 F. Vennekens / 
A. De Kimpe 

A. Geivaerts S. Stuer P. Vierstraete 

22 09.30 T. Cole C. Dedapper M. Permeke G. Dierckx 

ZKG 09.30 
M. De Roeck/  

F. Blockx 
B. Franck / / 

KOIM 09.30 / / P. Spaenjaers F. Van den Bergh 

donderdag 

5 09.30 A. De Kimpe C. Dedapper M. Denis P. De Bie 

11 09.30 I. De Vel 
B. Franck/ 
E. Van Laer 

P. Borghgraef L. Hendrickx 

14 09.30 S. Busscher L. Van Hooijdonk J. De Fré E. Leskens 
18 09.30 F. Blockx N. Van Gucht B. De Greef K. Veirman 

KOIM 09.30 / / 
L. Cuvelier/ 

P. Vercauteren 
L. Van Broekhoven/ 

L. Sterkens 
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vrijdag 

7 09.30 Opgeschort 

9(*) 9.30 I. Van den Bosch / 
V. Raus (2) 

A. Buntjens P. Dua B. De Sutter 

13 09.30 A. Bijnens L. Boets Ch. Muyldermans M. Von Den Busch / 
H. De Smedt 

15 09.30 Opgeschort 

KG 09.30 T. Laurens 
A. Geivaerts / 
A. Buntjens 

/ / 

KOIM 09.30 / / P. Wuyts 
L. Huyghe/ 
J. Langenus 

(*) 9de kamer: periode vanaf september 2021: enkel zitting op 03/09, 17/09, 01/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 
24/12/2021, 14/01/2022 en 28/01/2022. 
(1) vanaf 05/10/2022 
(2) vanaf 28/01/2022 
 

Legende:   
KG Kort geding 

ZKG Zoals in kort geding 
KOIM Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden 

 
Toelichting 
De algemene leiding van de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden wordt waargenomen door dhr. 
M. Van Passel en dhr. H. Van Den Nieuwenhof en vanaf 01/09/2021 door dhr. H. Van Den Nieuwenhof en 
dhr. F. Van Diest. 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, griffier.  
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Afdeling Mechelen 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  februari 2021 t.e.m. juni 2021 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier Rio Rio 

maandag 2 09.00 A. Van den Kerkhof H. Berghmans K. De Geest M. Dorny 

dinsdag 

4 15.00 M. Van Passel D. Defaux 
P. Van Deuren 

R. Leys 
E. Provoost / 
A. Cannaerts 

5 (kgd) 09.00 / / / / 

1 09.00 / / / / 

woensdag 1 09.00 K. Van Lint B. Van Asch L. Naegels G. De Groof 

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

vrijdag 3 09.00 S. Somers B. Van Asch C. Vossen K. Jacobs 

 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  september 2021 t.e.m. januari 2022 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier Rio Rio 

maandag 2 09.00 A. Van den Kerkhof H. Berghmans M.C. De Coninck E. Brouwers 

dinsdag 

4 9.00 F. Van Diest D. Defaux 
P. Van Deuren 

R. Leys 
E. Provoost 

A. Cannaerts 

5 (kgd) 09.00 / / / / 

1 09.00 / / / / 

woensdag 1 09.00 A. Bijnens B. Van Asch J. De Wael W. Dom 

donderdag 6 09.00 K. Van Lint M. Van Rompaye E. Opdebeeck R. Lemmens 

vrijdag 3 09.00 S. Somers / 
F. Van Diest 

M. Van Rompaye F. Mortelmans G. Cloet 

 
Legende: 

4 Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden 
 
Het BUR (Bureau Kosteloze Rechtspleging) wordt op maandag waargenomen door mevr. A. Van den 
Kerkhof, rechter, samen met dhr. H. Berghmans, leidinggevend griffier.  
 
 



 

24 
 

Afdeling Turnhout 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  februari 2021 t.e.m. juni 2021 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier Rio Rio 

maandag 5 09.00 J. Verschaeren I. Adriaensen 
J. Smet / 

K. Pepermans / 
G. Winkelmans /  
R. Mangelschots 

dinsdag 

2 (I) 09.00 J. Verschaeren 
L. Verstraelen / 
Lieve Peeters 

J. Boiy / M. Dams / 
H. Geerts / 

H. De Backker 

G. Gilis / 
F. Van Hoeck / 
H. Van Brecht / 
A. Van Opstal 

BUR 10.30 J. Verschaeren 
L. Verstraelen / 
Lieve Peeters 

/ / 

woensdag 

1 09.00 J. Maes 
Luc Peeters / 

B. Luyten 
D. Peeters / 
R. Willems 

D. Talpe / 
B. Van de Pol 

VERZ 10.30 J. Maes Luc Peeters / 
B. Luyten 

D. Peeters / 
R. Willems 

D. Talpe / 
B. Van de Pol 

donderdag 

6 09.00 J. Maes B. Luyten / 
K. Willekens 

P. De Jongh / 
E. Schoofs 

P. Vanherck / 
M. Nuyens 

3 (KOIM) 09.00 H. Van Den 
NIeuwenhof 

I. Adriaensen 

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

L. van de Gender 

G. Ceulemans / 
J. Franck /  

L. Van Lommel / 
F. Van Aubel 

Vrijdag 4 09.00 N. Cornelis L. Peeters 
H. Corten / 

J. Van Aelten 
F. Versmissen /  

J. Beeck 

 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode :  september 2021 t.e.m. januari 2022 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier Rio Rio 

maandag 5 09.00 J. Verschaeren I. Adriaensen 
J. Smet / 

K. Pepermans / 
G. Winkelmans /  
R. Mangelschots 

dinsdag 

2 (I) 09.00 J. Verschaeren 
L. Verstraelen / 
Lieve Peeters 

J. Boiy / M. Dams / 
H. Geerts / 

H. De Backker 

G. Gilis / 
F. Van Hoeck / 
H. Van Brecht / 
A. Van Opstal 

BUR 10.30 J. Verschaeren 
L. Verstraelen / 
Lieve Peeters / / 
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woensdag 

1 09.00 J. Maes 
Luc Peeters / 

B. Luyten 
D. Peeters / 
R. Willems 

D. Talpe / 
B. Van de Pol 

VERZ 10.30 J. Maes 
Luc Peeters / 

B. Luyten 
D. Peeters / 
R. Willems 

D. Talpe / 
B. Van de Pol 

donderdag 

6 09.00 J. Maes 
B. Luyten / 

K. Willekens 
P. De Jongh / 

E. Schoofs 
P. Vanherck / 

M. Nuyens 

3 (KOIM) 09.00 
H. Van Den 

NIeuwenhof 
I. Adriaensen 

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

L. van de Gender 

G. Ceulemans / 
J. Franck /  

L. Van Lommel / 
F. Van Aubel 

Vrijdag 4 09.00 N. Cornelis L. Peeters 
H. Corten / 

J. Van Aelten 
F. Versmissen /  

J. Beeck 

 
Legende: 

VERZ Verzoeningen 
KOIM Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden 
2 (I) Insolventie: Faillissementen en gerechtelijke reorganisatieprocedures  
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. 
 
Het BUR (Bureau Kosteloze Rechtspleging) wordt op maandag waargenomen door dhr. J. Verschaeren, 
rechter, afwisselend met mevr. L. Verstraelen en mevr. L. Peeters, griffier.  
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Afdeling Hasselt: 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode : februari 2021 t.e.m. juni 2021 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier Rio Rio 

maandag 
3 09.00 W. De Bus C. Schoels J. Kenis W. Demey 

4 09.00 I. Meeussen 
S. Sevens / 

D. Moermans(*) 
V. Bonge R. Naets 

dinsdag 
6 09.00 M. D’Aubrey 

S. Sevens / 
C. Schoels(*) 

J. Leenders S. Maes 

1D 09.00 W. De Bus V. Bossens R. Naets G. Vloeberghs 

woensdag 

1 09.00 P. Martens D. Van Der Goten J. Van Den Broeck M. Vanstraelen 

5 13.00 P. Martens E. Gijbels / S. Geuns H. Pinxten 
B. Nelissen / 
R. Achten / 

D. De Preter 

8 9.00 I. Meeussen C. Schoels W. Geerts J. Vandenberghe 

donderdag 

2 09.00 
K. Corsus 

I. Manshoven / 
S. Sevens(*) 

R. Neven P. De Bellefroid 
* 09.00 

SLU 11.30 / 
I. Manshoven / 
S. Sevens(*) / 
L. Venken(*) 

Rechter-commissaris 

Vrijdag 
7 09.00 

K. Keulen / 
V. Caimo(*) 

S. Sevens 
Ph. De Bougne P. Raskin 

7bis  
S. Sevens / 

D. Moermans(*) 

(*) vanaf 01/03/2021 
 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode : september 2021 t.e.m. januari 2022 

Dag Kamer Uur Rechter Griffier Rio Rio 

maandag 
3 09.00 W. De Bus 

C. Schoels / 
J. Kielich (*) 

J. Swennen W. Demey 

4 09.00 I. Meeussen D. Moermans D. De Preter C. Vandersteegen 

dinsdag 
6 09.00 M. D’Aubrey 

C. Schoels / 
J. Kielich (*) 

J. Balette Y. Peiffer 

1D 09.00 W. De Bus V. Bossens B. Neven G. Storms 

woensdag 

1 09.00 P. Martens D. Van Der Goten D. Winkels J. Van den Broeck 

5 13.00 P. Martens E. Gijbels / S. Geuns 
H. Pinxten / 
W. Nelissen 

B. Nelissen / 
R. Achten / 

D. De Preter 

8 9.00 I. Meeussen J. Kielich J. Vandenberghe W. Geerts 

donderdag 

2 09.00 K. Corsus / 
M. D’Aubrey 

S. Sevens G. Duchateau W. Leemen 
* 09.00 

SLU 11.30 / L. Venken Rechter-commissaris 
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Vrijdag 
7 09.00 

V. Caimo D. Moermans A. Remans R. Naets 
7bis  

(*) vanaf 01/10/2021 
 

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 
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 mevr. Christy Schoels, 
griffier, afdeling Hasselt. 
De EBB (Europese betalingsbevelen), geringe vorderingen en summiere rechtspleging worden 
gecentraliseerd in de afdeling Hasselt, en worden behandeld door rechter W. De Bus. 
 
 
 

Afdeling Tongeren: 
 

Tabel van de openbare zittingen 
Periode : februari 2021 t.e.m. juni 2021 

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. Van Stiphout 
W. Corstjens / 

R. Achten 

KG 09.30 A. Van Hoof H. Valkenborg / / 

ZKG 10.00 A. Van Hoof H. Valkenborg / / 

woensdag 3(*) 09.00 G. Hermans H. Valkenborg J. Gobin L. Moors 

donderdag 4 09.00 
M. D’Aubrey / 

V. Caimo(1) 
J. Kielich(1) A. Jans L. Menten 

vrijdag 
5 GRP 09.00 

G. Hermans / 
P. Martens(1) / 
A. Van Hoof(1) 

A. Schoenaers / 
P. Dumoulin(1) M. Coenen J. Meekers 

5 Pleit 09.30 A. Van Hoof H. Valkenborg 

(*) kamer opgeschort vanaf 01/05/2021 
(1) vanaf 01/05/2021 
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Tabel van de openbare zittingen 
Periode : september 2021 t.e.m. januari 2022 

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 
L. Lowette / 

M. Van Stiphout / 
P. Odeurs 

W. Corstjens / 
R. Achten / 
P. Poncelet 

KG 09.30 A. Van Hoof H. Valkenborg / / 

ZKG 10.00 A. Van Hoof H. Valkenborg / / 

woensdag 3 09.00 opgeschort 

donderdag 4 09.00 V. Caimo 
J. Kielich / 

C. Schoels (*) 
A. Jans M. Coenegrachts 

vrijdag 
5 GRP 09.00 

P. Martens / 
A. Van Hoof 

P. Dumoulin / 
A. Schoenaers M. Coenen J. Meekers 

5 Pleit 09.30 A. Van Hoof H. Valkenborg 

(*) vanaf 01/11/2021 
 

Legende:  
KG Kort geding 

GRP Gerechtelijke Reorganisatie Procedures 
ZKG Zoals in kort geding 
BUR Bureau kosteloze rechtsbijstand 

KOIM Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden 
 
Het BUR wordt waargenomen door dhr. P. Martens, afdelingsvoorzitter samen met mevr. P. Dumoulin, 
griffier, afdeling Tongeren. 
De zaken in kort geding en zoals in kort geding worden gecentraliseerd in de afdeling Tongeren. 
 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
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HOOFDSTUK 4  :  OVERLEGSTRUCTUREN 

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

Intern 

Deelname Frequentie 

Algemene vergadering:  
De beroepsmagistraten komen onder voorzitterschap van de voorzitter samen om 
beslissingen te nemen over de punten waarvoor deze vergadering wettelijk bevoegd is, 
zoals goedkeuring werkingsverslag, samenstelling lijst curatoren, samenstelling lijst 
scheepsvereffenaars, aanduiden adjunct mandaten. 
Idealiter zouden deze vergaderingen fysiek moeten doorgaan. Zodat van de gelegenheid 
gebruik kan gemaakt worden door de magistraten uit de verschillende afdelingen om op 
informele wijze met elkaar in overleg te treden. 
Gelet op de coronamaatregelen waren we echter verplicht deze te organiseren via 
Webex. 

In 2021 vonden 2 algemene vergaderingen plaats. Op 
11 maart 2021 voor de goedkeuring 
werkingsverslag/verkiezing plaatsvervangende 
evaluator en op 10 juni 2021 voor samenstelling lijst 
curatoren. 

Vergaderingen van het directiecomité: 
Overleg en beslissingen nemen inzake het beheer van het rechtscollege 

Maandelijks 

Overleg tussen Voorzitter en Voorzitter in ondernemingszaken 
- Inzet/werking rechters in ondernemingszaken 
- Adviesverlening 

Regelmatig 

Lokaal overleg tussen afdelingsvoorzitters en afdelingsvoorzitters rechters in 
ondernemingszaken 

- inzet rechters in ondernemingszaken 
- adviesverlening 

Regelmatig 

Overleg tussen opleidingsteam rechters in ondernemingszaken Regelmatig 
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Intern Deelname Frequentie 

Thematisch Overleg:  
Magistraten en griffie treden in overleg over bepaalde werkprocessen, op niveau van de 
rechtbank, dan wel van de afdelingen. Hierin wordt gewerkt aan de implementatie, 
verbetering en/of uniformisering van de werking. Zo was er vorig jaar overleg in 
werkgroepen rond: 

- Inleidingskamer 
- Insolventie 
- Nieuw vaststellingssysteem (afdeling Antwerpen) 
- Ontbindingen/vereffeningen 
- KOIM 
- Vennootschappen 

Regelmatige basis in functie van de noden (gewijzigde 
rechtspraak, wetgeving, efficiëntie, 
personeelsbeweging,…) 

Overleg tussen voorzitter en hoofdgriffier Wekelijks 
Overleg tussen voorzitter, hoofdgriffier, afdelingsvoorzitters, ondervoorzitter en 
afdelingsgriffiers 

Regelmatige basis in functie van de noden (bv. 
coronacommunicatie via mail/webex…) 

Overleg tussen voorzitter, hoofdgriffier, afdelingsvoorzitters Regelmatig 
Overleg tussen afdelingsvoorzitters en magistraten Sporadisch (webex, mail) 
Binnen de afdelingen in Limburg (Hasselt & Tongeren) is er overleg tussen de 
beroepsrechters. Dikwijls loopt dit overleg, zeker in 2021 de Corona-periode, via webex 
of via mail 

Sporadisch 

Voor de afdeling Antwerpen, Mechelen en Turnhout hebben er ingevolge corona 
beperkt vergaderingen plaatsgevonden, die via webex zijn verlopen. Meeste 
communicatie is gebeurd via mail. In oktober is er een fysieke vergadering geweest voor 
o.a. bespreking/evaluatie vakantieregeling en samenwerking met griffie(rs) in afdeling 
Antwerpen.  

Sporadisch 
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Intern Deelname Frequentie 

De Cel Toezicht Faillissementen (afdeling Antwerpen), bestaande uit 2 
beroepsmagistraten 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. 
In Antwerpen was men reeds in 2019 overgegaan naar 10 teams (van gemiddeld 7 
personen/team) van rechter-commissarissen met telkens een coach/coördinator, die 
voor een bepaalde periode gekoppeld worden aan een groep curatoren. Dit is zo 
georganiseerd om tegemoet te komen aan 2 verzuchtingen: 

- Het ontwikkelen van een relatie met de curator en de mogelijkheid een 
beeld te vormen over diens globaal functioneren 

- Een regelmatiger overleg met collega’s rechter-commissarissen. 

Wekelijks 

Dirgrif: 
De griffiers-hoofden van dienst komen onder voorzitterschap van de hoofdgriffier 
regelmatig samen voor het bespreken en beslissingen nemen van verschillende 
materies. 

- Stavaza binnen de rechtbank 
- Personeelstoestand  
- Selecties 
- Inzet personeel 
- Werking van de rechtbank 
- Implementatie nieuwe regelingen / wetgeving 
- Overleg over de organisatie 
- Uniforme werkwijzen 
- Arbeidstijdregeling 
- Persopoint 
- Telewerk 
- E.a. 

Wekelijks en meer in functie van de noden 
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Intern Deelname Frequentie 

Overleg afdelingen 
De griffiers-hoofden van dienst en de leidinggevende griffiers komen onder 
voorzitterschap van de hoofdgriffier regelmatig samen voor de bespreking van 
verschillende zaken o.a. 

- Stavaza in de afdelingen 
- Nieuwe regelingen - implementatie 
- Wetgeving 
- Oplossen van organisatorische en administratieve problemen 
- Overleg over de werking 
- Arbeidstijdregeling 
- Telewerk 
- Overdracht verlof 
- Persopoint 
- … 

Driemaandelijks en extra vergaderingen in  functie 
van de noden 

Overleg griffiers afd Antwerpen 
Onder leiding van de griffier-hoofd van dienst komen de griffiers van de afdeling samen 
voor een bespreking over o.a. 

- Praktische werkingen 
- Aandachtspunten 
- Dienstregelingen 
- Wijzigingen in de werkwijzen  
- Wetswijzigingen 
- Inlichtingen 
- …. 

Maandelijks 

Overleg met de griffiers van de diensten afd. Antw 
Bespreking onder leiding van de griffiers-hoofden van dienst en de griffiers die de leiding 
hebben over de diensten over  

- Stavaza diensten 
- Personeel 
- Wijzigingen 
- Problemen 
- Vragen 
- …. 

Regelmatige basis 
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Intern Deelname Frequentie 

Overleg leidinggevend griffier met de griffiers van de afdeling 
- Dienstregelingen 
- Taakverdeling 

Regelmatig 

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

de rechterlijke organisatie. 
 

Verticaal 

Deelname Frequentie 

Overleg met het hof van beroep: 
- juridische thema’s,  
- kennis en informatie-uitwisseling  
- eenheid van de rechtspraak en uniforme procedures bevorderen.  
-  overleg gepleegd over nieuwe wetgeving en toekomstig wetgevende 

initiatieven 

Het sectoraal overleg vond niet plaats in 2021 
omwille van de coronamaatregelen, die een fysieke 
bijeenkomst verhinderden. 

College van de hoven en rechtbanken: 
- Personeelsbeheer 
- Informatica-allocatiemodel  
- Bevraging standpunten werkprocessen en juridische materies 
- Opvolgen corona-berichten en richtlijnen 
- Werklastmeting/AMAI 

Op regelmatige basis is er overleg tijdens fysieke 
vergaderingen of videoconferenties over 
verschillende onderwerpen waar het college voor 
bevoegd is 

Raad van hoofdgriffiers:  
De hoofdgriffier neemt deel aan de raad van hoofdgriffiers als vertegenwoordiger voor 
de NL ondernemingsrechtbanken. 

- Personeelsbeheer 
- Standpunten werkprocessen  
- Adviezen voor het college van hoven en rechtbanken 
- ……. 

Maandelijks 
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Horizontaal 

Deelname Frequentie 

Conferentie van de voorzitters van de ondernemingsrechtbanken:  
bijeenkomst om tot een betere werking van de ondernemingsrechtbanken te komen, 
uitwisseling van best practices en tot (eensgezinde) oplossingen of standpunten te 
komen. 

Op regelmatige basis en wanneer dringend overleg 
nodig is. 

Gebouwenbeheer: 
In de afdelingen waar het gebouw gedeeld wordt met andere entiteiten, is er een 
regelmatig overleg met de verschillende gebruikers. 

Op regelmatige basis 

APG 
Van elke rechtbank zitten er 1 of 2 personen in 

- Wijzigingen applicatie 
- Wijziging wet 
- Aanpassingen … 

6 vergaderingen. Verder communicatie per mail. 

APG – Mach 
Van een aantal rechtbanken zitten er afgevaardigden in 

- Voorbereiding nieuw systeem 

10 (januari) 

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

 

Extern 

Deelname Frequentie 

FOD Justitie: 
- Personeel 
- Gebouwenbeheer  
- Werkgroepen en ICT-projecten (zoals dashboard insolventie en CAP (bevraging 

NBB bankgegevens ondernemingen door de KOIM)  
- Algemene onderwerpen 

Wanneer een overleg zich aandient over een 
concrete problematiek. 
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Extern Deelname Frequentie 

Balie: 
 

- Informeel overleg stafhouders 
 

Balie Antwerpen en Balie Limburg: 
 
Overleg met vertegenwoordigers van elke entiteit: voorzitter/afdelingsvoorzitter, 
hoofdgriffier/griffier-hoofd van dienst, OM: 
 

- Bespreking uniforme werkwijze digitaal neerleggen documenten 

Ad hoc 

Gerechtsdeurwaarders: 
- Met de gerechtsdeurwaarders nationaal: over de wijze van betekening aan 

buitenlandse (EU) debiteuren en het nakijken van de termijnen van dagvaarding 
(dubbele betekening); 

- Dagvaarden in tijdsblokken 

Ad hoc 

Nautische commissie Eenmaal per jaar 
Regsol faillissementen: 
-Transversaal overleg 
-Overleg Usergroepen (voorzitters, magistraten, griffie, R/C’s) 
Doel: aanpassingen/verbeteringen 

1 keer 

Regsol GRP 
-Overleg met beheerders Regsol 
-Usergroep griffie NL – FR 
GRP wordt helemaal omgevormd in Regsol 

3 keer 

Overlegplatform curatoren: 
Bijeenkomst van Voorzitter, insolventiemagistraten, vertegenwoordigers van de  
rechter-commissarissen, curatoren en griffier-hoofd van dienst 

Het geplande overlegplatform werd uitgesteld 
wegens coronamaatregelen. 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
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HOOFDSTUK 5 : STATISTIEKEN INSTROOM, UITSTROOM, STOCK EN DOORLOOPTIJDEN1 
 
De steundienst van het College van hoven en rechtbanken heeft de onderstaande tabellen vooraf ingevuld, van pagina 37 t.e.m. pagina 38, met de beschikbare 
gegevens. Als u meer wilt weten over de wijze waarop deze cijfers zijn berekend, nodigen wij u uit alle telregels te raadplegen die op de website van het College 
beschikbaar zijn. Voorlopig gaat het om de hoven van beroep, de arbeidshoven en -rechtbanken, de vredegerechten, de afdelingen familie/jeugd/ 
onderzoeksdossiers van de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken: https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/college-van-de-hoven-en-
rechtbanken#richtlijnen. 
 
ONDERNEMINGSRECHTBANKEN 

Categoriëen Berekeningswijze 

1. Geschillen Zaken ingeschreven in de algemene rol (rol A) en niet hernomen in onderstaande categorieën 

2. Bevoegdheden voorzitter  Zaken ingeschreven in de rol verzoekschriften (rol B) of de rol kort gedingen (rol C) 

3. Insolventie (Boek XX) 

Zaken ingeschreven in de rol Boek XX verzoek (rol N), rol Boek XX art.102/100 (rol O), rol Boek XX art.41/84§2 
(rol Q), rol Boek XX kort geding art.166§5 (rol U), rol gratis verzoekschriften (faillissement) (rol F of K), rol 
verzoekschriften (faillissement) (rol H), rol kort gedingen (faillissement) (rol I) of, voor de oude zaken, met 
groep aard van de zaak “A.18 FAILLISSEMENT(FAI)”, “A.19 GERECHTELIJK AKKOORD(GA)/GERECHTELIJK 
REORGANISATIE(GR)”, “X.  b in zake faillissement” en “X.  c in zake gerechtelijk akkoord” 

4. Ontbindingen  
Zaken ingeschreven in de groep aard “A.31   GERECHTELIJKE ONTBINDING (17/5/2017)” (en voor de oudere 
zaken in groep aard “A.30 VERREFFENING (voor de Wet 17/5/2017 of Vrijwillige)”) 

5. Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden  Zaken ingeschreven in de rol handelsonderzoeken (rol X) 

6. Dienst rechtspersonen Totaal aantal akten neergelegd bij de griffie rechtspersonen (papier + elektronisch) 

 

                                                
1 Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de jaarlijkse statistieken die door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken worden gepubliceerd op volgend 
webadres: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken#statistiek. 
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1. Algemene definities 

Instroom:  het aantal nieuwe zaken in de loop van het kalenderjaar (T)2 . 

Uitstroom:  het aantal zaken dat in de loop van het kalenderjaar is afgesloten. 

Stock:  het aantal (hangende) zaken dat nog niet is afgesloten. 

Doorlooptijd: de gemiddelde duur in dagen tussen de datum van instroom van de zaak enerzijds en de datum van de afsluitende beslissing anderzijds.  

 

2. Cijfers per instantie  
 
Voorafgaande opmerking van het college (24/1/22):  
Het sjabloon toont de ambitie aan over welke minimum cijfers men over de verschillende soorten hoven en rechtbanken in de komende jaren in de werkingsverslagen wil 
rapporteren. 
 
Als cijfergegevens niet zijn ingevuld door de dienst statistiek van de steundienst betekent dit dat deze cijfergegevens nog niet (uniform/nationaal) beschikbaar zijn voor uw soort 
van gerechtelijke entiteit. De dienst statistiek van de steundienst zal de komende periode werk maken van deze nog te bekomen statistiek. 
 
Voor het werkingsjaar 2021 kunnen deze data nog niet ingevuld worden. 

ONDERNEMINGSRECHTBANK 

Categorie Hangende 
zaken 

 
op 1/1/T  

Nieuwe  
zaken  

 
tijdens T 

Afgesloten 
zaken 

  
tijdens T 

Hangende 
zaken  

 
op 31/12/T 

Gemiddelde doorlooptijd 
zaak  
voor alle ondernemings-
rechtbanken samen  

Gemiddelde  
doorlooptijd zaak  
bij deze ondernemings-
rechtbanken  

1.Geschillen 
(Andere dan onder 3 en 4 bedoelde zaken)  

10.633 12.547    

2. Bevoegdheden voorzitter 
(Rol verzoekschriften of kort gedingen en 
andere dan onder 3 en 4 bedoelde zaken) 

 479 649    

                                                
2 T staat voor het kalenderjaar waarop het werkingsverslag betrekking heeft. 
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3. Insolventie (Boek XX) 
(Andere dan onder 4 bedoelde zaken)  9.860 14.311    

4. Ontbindingen 
(Andere dan onder 5 bedoelde zaken) 

 489 451    

5. Kamer voor ondernemingen in 
moeilijkheden 

 4.910     

6. Dienst rechtspersonen  68.444     

 
 
3. Geef in een grafiek de evolutie weer van de nieuwe, afgehandelde en hangende zaken en de gemiddelde doorlooptijd: 
 

Grafieken per categorie (evolutie over 3 jaar : jaar T-2, T-1 en T) 
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Voor alle duidelijkheid voegen we voor een beter en genuanceerd beeld als bijlage een meer specifieke statistiek toe per 
rubriek zoals in de vorige werkingsverslagen. 
 
 
4. Vindt u de huidige doorlooptijden redelijk ?  

 
Ja. 
 

Categorie doorlooptijden 

1. Geschillen  
Inclusief zoals in kort geding 

Redelijk. (zie hieronder) 
uitspraak doorgaans op 1 week tot 1 maand tenzij uitzondering 

2. Bevoegdheden voorzitter 
– éénzijdige verzoekschriften 
– kort geding 

Zeer kort. 
– de dag zelf en bij uitzondering de dag nadien 
– uitspraak doorgaans op 1 week tot 1 maand tenzij uitzondering 

3. Insolventie 
Kort. Vaststellingen en uitspraken op 1 week of 14 dagen (tenzij complexe geschillen: 
redelijke doorlooptijd). 

4. Ontbindingen Kort. Vaststellingen en uitspraken op 1 week of 14 dagen. 

5. Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden Kort. (zeer kort voor dringende gevallen) 

6. Dienst rechtspersonen 
De volgende werkdag tenzij piekperiodes. Langere doorloop mogelijk bij foutieve of 
onvolledige aanvragen. 

 
 

Vindt u dat de situatie nog kan worden verbeterd ? 
 
Ja, voor wat betreft “Geschillen” kan de situatie nog worden verbeterd door verder in te zetten op de factoren die reeds hebben geleid tot het bereiken van 
dit resultaat: 

– Het zorgen voor een goede opvolging van de uitstroom van magistraten en hierop anticiperen; 
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– Het pro-actief opzoeken van zaken die niet kunnen doorgaan, wanneer er signalen zijn (ontbreken conclusies, faillissement enz..) waardoor 
vrijgekomen pleittijd kan benut worden; 

– Het sensibiliseren van de advocaten om te melden dat een zaak niet kan doorgaan, zodat de vrijgekomen pleittijd kan ingevuld worden (cfr. 
verwittiging stafhouder); 

– Het eventueel implementeren van een alternatief vaststellingssysteem;  
– Het vermijden van onnodige tussenbeslissingen; 
– Het blijvend sensibiliseren van magistraten en griffiers over de mogelijke achterstand in beraad als onderdeel van de doorlooptijd.  
– Het opvolgen van expertises; 

 
 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
 

Er is geen gedefinieerd concept van wat achterstand is. Men kan echter van achterstand spreken indien de periode tussen een normale in staatstelling 
(uitwisselen van conclusies) en de uiteindelijke pleitdatum te lang is. (Normaal wil zeggen dat de gevraagde conclusietermijnen in functie van de nodige tijd 
worden gevraagd en niet in functie van de eerstvolgende vrije pleitdatum.) 
 
De vaststellingstermijnen (met conclusiekalender) per afdeling zijn gemiddeld geschat, inclusief gerechtelijke vakantie (*), afhankelijk van de kamer, per 01 
maart 2022 als volgt:  
*Dit betekent dat er in juli en augustus geen vaststellingen gebeuren. 
- Voor de afdeling Antwerpen: 9 maanden; 
- Voor de afdeling Mechelen: 10 maanden; 
- Voor de afdeling Turnhout: 5 maanden; 
- Voor de afdeling Hasselt: 8 maanden; 
- Voor de afdeling Tongeren: 8 maanden; 
 
 
In vergelijking met 31 december 2020 (peildatum gehanteerd voor het vorig werkingsverslag) betekent dit: 
 
- Voor de afdeling Antwerpen: 1 maand minder; 
- Voor de afdeling Mechelen: dezelfde termijn; 
- Voor de afdeling Turnhout: 2 maanden meer; 
- Voor de afdeling Hasselt: dezelfde termijn; 
- Voor de afdeling Tongeren: dezelfde termijn; 
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Voor de zaken die worden vastgesteld op grond van art. 747 Ger.W. is de periode tussen de normale in staatstelling (uitwisselen van conclusies) en de 
uiteindelijke pleitdatum redelijk.   
 
Dit is vooral zo wanneer er rekening mee wordt gehouden dat elke procespartij doorgaans minstens één maand per conclusieronde wordt toegekend 
waardoor het minstens reeds drie maanden duurt alvorens een zaak in staat is om gepleit te worden.  In de praktijk wordt nog een maand tussen de datum 
van de laatste conclusie en de rechtsdag in acht genomen met het oog op art. 748 Ger. W.  
 
Indien er meer dan twee procespartijen zijn of wanneer meer dan één conclusieronde wordt voorzien (wat niet zelden het geval is), kunnen partijen zeer 
kort na het in staat stellen ervan de zaak pleiten waarna vonnis volgt. 
 
De zaken die worden vastgesteld op basis van art. 750 Ger. W. (akkoord partijen voor vaststelling) vormen veeleer de uitzondering aangezien de meeste 
zaken worden vastgesteld overeenkomstig art. 747 Ger. W. (met conclusiekalender). Uit bevraging blijkt dat deze snel kunnen worden vastgesteld, meestal 
gebruik makend van de vrijgekomen pleittijd op voorwaarde dat de balie goed meewerkt en de rechtbank tijdig verwittigd wordt van regelingen en 
doorhalingen. 
 
Indien er geen vrijgekomen pleittijd beschikbaar is 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. In dit geval dienen partijen relatief lang te wachten alvorens de rechtsdag 
kan plaatsvinden.   
 
De doorlooptijden zijn uiteraard langer wanneer debatten worden heropend of wanneer er een tussenvonnis wordt geveld (vaak strekkende tot het 
aanstellen van een gerechtsdeskundige).  
Dit kan vooreerst worden vermeden door het heropenen van debatten en het uitspreken van niet noodzakelijke tussenvonnissen zo veel mogelijk te 
vermijden en door in een opvolging te voorzien van bevolen deskundige onderzoeken.  Hiertoe werden reeds initiatieven ondernomen. 
 
Daarnaast moet erover gewaakt worden dat er geen pleittijd verloren gaat. Het actief opsporen en invullen van opengevallen pleittijd helpt.  
 
Langere doorlooptijden zijn bovendien vaak te wijten aan diverse factoren zoals: 
 

– Partijen die nog al te vaak te laat melden 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. 
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– Een gebrek aan tijdige bezorging van de stukken door advocaten waardoor de debatten moeten worden heropend. 
 

– Het aanslepen van expertises (zie hoger)  
 

– Niet invulling van magistraten, griffiers en administratief ondersteunend personeel. Het is uiteraard de taak van de rechtbank, zelfs ingeval van 
personeelstekort, om de vaststellingstermijnen of de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. De inzet van de voorzitters van de inleidingskamers is 
in dat verband zeer belangrijk. Ze hebben een filterfunctie. Eenvoudige, niet of weinig betwistte zaken worden behandeld op de inleidingszitting of 
afgeleid naar een korte debattenkamer. Bemiddeling wordt aangemoedigd. Op die manier wordt het aantal zaken dat de “lange weg” volgt zoveel 
mogelijk beperkt tot zaken die grondig moeten uitgeconcludeerd worden. 

 
– De toenemende moeilijkheidsgraad dossiers waardoor meer pleittijd nodig is en vaak ook meerdere conclusierondes.  

 
– De pleittijd wordt toegekend op een ogenblik dat het moeilijk in te schatten is hoeveel pleittijd nodig is. 
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HOOFDSTUK 6  :  EVOLUTIE VAN DE WERKLAST 

1. WERKLASTMETING 
 
De werklast wordt gemeten door de steundienst van het College van hoven en rechtbanken.  
 
De werklastmeting van het College van hoven en rechtbanken  heeft tot doel 1. tegenover de politieke overheden te kunnen aangeven hoeveel 
rechters/gerechtspersoneel nodig is om een kwalitatieve rechtspraak in ons land te leveren. 2. die rechters en personeelsleden objectief te verdelen over de 
diverse hoven en rechtbanken.  Dit personeelsallocatiemodel bevat twee modules, de module HP voor de personele middelen verbonden aan de producten en de 
module HM voor de personele middelen verbonden aan het beheer van het rechtscollege. 
Het resultaat van de module HP vloeit voort uit volgende rekensom:  (volume aan zaken x nationale normtijd per type zaak)  / aantal werkuren om aan deze 
volumes te werken per rechter per jaar.    
Het resultaat van de module HM wordt bepaald door het aantal VTE’s in een rechtscollege, aangevuld met criteria zoals aantal afdelingen, tweetaligheid en aantal 
lekenrechters. 
In deze fase is het nog niet mogelijk om de werklast te vergelijken tussen types rechtscolleges en te berekenen hoeveel rechters er in nominale getallen in een 
rechtbank/hof nodig zijn. Het is wel mogelijk om de verhoudingen van de werklast vast te stellen binnen elk type rechtscollege. Die procentuele verhouding wordt 
daarom toegepast op het huidige wettelijke kader van het type gerecht. 
Als het College op basis van de effectieve bezetting vaststelt dat welbepaalde entiteiten een veel grotere nood kennen dan de andere entiteiten binnen hetzelfde 
type zullen de eerste versterkingen in de nabije toekomst dan ook aan die meest noodlijdende entiteiten worden toegewezen via de vacatureplannen. 
Dit alles onder voorbehoud van een akkoord tussen het College en de minister van justitie over de beslissingsbevoegdheid en het budget terzake. Het hoger 
vermelde werklastmetingsmodel wordt in deze eerste fase - en in voorkomend geval - enkel aangewend voor de magistraten van de zetel, maar nog niet voor de 
griffies. 
In de komende twee jaar heeft College de bedoeling om de normtijden per type zaak en het aantal niet-dossiergebonden werkuren te bepalen aan de hand van 
een uniforme meting op het terrein. Daarvoor wordt een beroep gedaan op externe technische knowhow. Op die manier zal de werklast ook transversaal, d.i. 
tussen de verschillende type rechtscolleges, kunnen worden vergeleken. Voor de inbreng van de externe partner  wordt het nodige budget aangevraagd bij de 
minister van Justitie. 
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2.  INTERNE WERKVERDELING 
 
1. Op basis van welke criteria wordt de werklast onder de magistraten van de entiteit 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, zoals in kort 
geding, inleiding, ondernemingen in moeilijkheden, Europese Betalingsbevelen, geringe vorderingen, éénzijdige verzoekschriften…). 

 
 

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 ? 
 De leidinggevende neemt een coachende houding aan en stuurt bij indien nodig. 

 
Er kunnen zich problemen voordoen bij afwezigheden of overbelasting, waarvoor in overleg, ad hoc, oplossingen worden gezocht. 
Het wordt steeds moeilijker om dienstregelingen op te stellen, aangezien men geen zicht heeft wanneer een vacature wordt gepubliceerd, laat staan 
wanneer de vervanging bij pensionering of detachering effectief zal gebeuren. 

 
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:  
Door geen zicht te hebben op toekomstige vacatures en het niet ingevuld geraken van vacatures is het vaak moeilijk om dienstregelingen per semester op te 
stellen. 
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HOOFDSTUK 7: DE ACHTERSTAND IN HET BERAAD 
 
1. Geef aan in hoeveel zaken, die in beraad werden genomen om een eindvonnis of eindarrest uit te spreken, er een uitspraak plaatsvond binnen: 

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

Aantal zaken Alle zaken, behalve 10 28 8 
 

na het sluiten van de debatten. 
 
Eén zaak leidde tot een procedure tot onttrekking op initiatief van de eisende partij. De zaak werd onttrokken bij arrest van het Hof van Cassatie van 8 
november 2021. De zaak werd opnieuw vastgesteld voor pleidooien op 10/01/2022 en de uitspraak volgde op 31/01/2022. 
De stijging van het aantal dossiers met een achterstand in het beraad is deels te verklaren door een stiptere toepassing van art. 770 Ger. W.. Achterstand 
in beraad moet ten stelligste vermeden worden, maar moet ook afgezet worden tegen het aantal uitgesproken vonnissen het voorbije jaar. 

 
 

2. Wordt de procedure zoals voorzien in art. 770 Ger. W. gevolgd? 
 
Er is een richtlijn omtrent de procedure die moet gevolgd worden in geval van achterstand in het beraad. Deze dienstnota werd het voorbije jaar opnieuw 
onder de aandacht gebracht, waarbij 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. 
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3. Hoeveel magistraten werden opgeroepen door de korpschef, omdat de magistraat het beraad langer dan drie maanden aanhield, om te worden gehoord 

over de oorzaken van de vertraging (toepassing van art. 770 §4 Ger. W.)? Gelieve aan te duiden in onderstaande tabel: 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

Aantal magistraten  3    

 
De magistraten worden individueel gehoord en aangemoedigd om de achterstand weg te werken en een planning werd opgesteld. Eveneens werd 
gevraagd de eerste voorzitter van de achterstand (i.g.v. deze meer dan 3 maanden bedraagt) op de hoogte te brengen (art. 770 § 3 Ger. W.). 
 
 

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

- in een tuchtprocedure? 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

Aantal  0    

 
- bij de periodieke evaluatie van de magistraat? 

 
 0  1 →5 >5 →10 >10 

Aantal  2   

 
 

- in het kader van een benoemings- of aanwijzingsprocedure?  
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

Aantal 0    
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5. Worden er problemen ondervonden bij de toepassing van art. 770 Ger. W.? 
Zo ja, welke ? 
 
Het opmaken van de lijst 770 Ger. W. door zowel de griffier als de magistraat blijft een voortdurend aandachtspunt. Er is een duidelijke werkwijze 
uitgewerkt en gecommuniceerd naar de magistraten en de griffiers. 

 
 
 

HOOFDSTUK 8: DE REALISATIE VAN HET BEHEERSPLAN  
 
 
Momenteel nog niet van toepassing. 
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HOOFDSTUK 9: HET KWALITEITSBELEID 
 
Nationaal:  
 
1. Werken de hoven en rechtbanken met een kwaliteitsmodel?  

 
Zo ja, licht toe. 

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

 
 

2. Welke initiatieven werden nationaal genomen (in voorkomend geval binnen de verschillende criteria van het kwaliteitsmodel) met het oog op een meer 
kwaliteitsvolle en efficiënte werking van de hoven en rechtbanken? Bespreek de initiatieven en de resultaten. 

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

1. Welke initiatieven zijn er genomen om de kwaliteit en efficiëntie van uw entiteit te verbeteren?  
 
Organisatie  
 
De structuur en de organisatie van de werking van de griffie werd uitgetekend(de zgn. Dirgrif structuur). In het licht daarvan werd voorzien dat er een leidend 
griffier, naar analogie met de andere afdelingen zou worden aangesteld in de afdeling Antwerpen (zie powerpoint presentatie in bijlage). 
Een vacature voor deze functie werd opengesteld eerst intern in de afdeling Antwerpen, dan binnen gans de rechtbank. Deze twee vacaturerondes leverden in 
2021 geen kandidaten op. 
 
Het secretariaat van de voorzitter en de hoofdgriffier werd samengevoegd, zodat de kennis gedeeld wordt en dat de taakverdeling meer efficiënt kan verlopen. 
 
Zoals reeds aangehaald in het vorig werkingsverslag stelde de ondernemingsrechtbank in 2019 een ontwerp van zaakverdelingsreglement op, waarbij de 
insolventieketen in Limburg zou gecentraliseerd worden in Hasselt. Dit zou leiden tot een meer efficiënte inzet van mensen en middelen, zonder dat dit echte 
gevolgen heeft voor de rechtzoekende. Uiteraard zal dit ook de uniformiteit ten goede komen. Om politieke redenen geraakte dit ontwerp niet op de agenda van 
de ministerraad. Er wordt nu gezocht naar een globale oplossing, waarbij een evenwicht wordt gezocht over de verschillende rechtbanken heen van een verdeling 
van de bevoegdheden over de twee afdelingen. Hiervoor is echter een wetswijziging nodig, waarbij de lijst van mogelijk te centraliseren materies wordt 
uitgebreid/afgeschaft. Een wetsvoorstel wordt in die zin voorbereid. 
 
Gegeven de omstandigheden en in de zoektocht naar meer efficiëntie werd besloten de backoffice van de verwerking van faillissementsdossiers te laten gebeuren 
in Hasselt. Er vond overleg plaats over de uniformisering van de werkwijzen en de organisatie van de backoffice in Hasselt.  
 
 
Insolventie: kwaliteit lijst curatoren. 
 
Om de kwaliteit van de instroom van curatoren maximaal te garanderen werd vroeger reeds een competentieprofiel opgesteld waarbij de algemeen wettelijk 
omschreven voorwaarden (inzake opleiding en bekwaamheid) werden gespecifieerd. Dit competentieprofiel werd eind 2020 verfijnd. Zo werd de verwachte 
kennis inzake boekhouding geëxpliciteerd en de boekhoudproef (onderdeel van de adviesronde) verder uitgewerkt. Dit alles met het oog op de kwalitatieve 
selectie van nieuwe curatoren in 2021. 
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Vereffeningen en ontbindingen 
 
Een griffiematige leidraad van vereffeningen en ontbindingen werd opgesteld, geldig voor alle afdelingen. 
 
 
Digitale neerlegging van stukken 
 
Zoals hiervoor aangehaald vond er zowel in Limburg als in Antwerpen een overleg plaats met de verschillende rechtbanken, het OM en de balie om tot een 
uniforme werkwijze te komen voor de digitale neerlegging van documenten.  
 
 
Communicatie / werkprocessen 
 
Duidelijke efficiënte communicatie en eenvormige werkprocessen werden verstuurd via dienstnota’s en toegelicht op vergaderingen. 
 
 
Vaststellingssysteem 
 
Er werden initiatieven genomen om een nieuw vaststellingssysteem te ontwikkelen. Er zijn pro’s en contra’s maar de besprekingen hebben tot nu toe niet tot een 
resultaat geleid.  
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HOOFDSTUK 10: INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 
 
 
1. Op welke wijze gebeurt de interne communicatie en de communicatie met de buitenwereld (persmagistraat, website,…)? 
 
 

a. Interne communicatie 
 

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

Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 
E-mailing Ja   

Iudexnet Ja   

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

Ja   

Infosessies, opleidingen, … Ja  Zo werd door collega S. Somers een 
opleiding over het nieuwe 
verbintenissenrecht gegeven zowel 
voor de rechters als de rechters in 
ondernemingszaken. 

Nieuwsbrief   
Andere   

 
 

b. Externe communicatie 
 

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

Kanaal Keuze Precisering/verduidelijking 

Lokale pagina op de website van de Ja   
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hoven en rechtbanken  

Persbericht Ja   

Persconferentie Nee  

Deelname aan events (jobbeurzen, 
lezingen, goed doel, …) 

Ja Paleisrun (KOTK), meewerken opleiding 
gerechtelijk stagiairs, voorzien van 
stageplaatsen voor studenten rechten, 
werkveldavonden vanuit Karel de Grote 
Hogeschool i.v.m. stagiairs 
rechtspraktijk. 

Sociale media 
 Twitter 
 Facebook 
 LinkedIn 
 Instagram 
 YouTube 

 
Ja  
Neen  
Ja  
Nee 
Nee 
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HOOFDSTUK 11: DE MAATREGELEN GENOMEN MET HET OOG OP DE HANDHAVING VAN DE TUCHT (MET 
INBEGRIP VAN DE TUCHTSTRAFFEN) EN DE INITIATIEVEN GENOMEN MET HET OOG OP DE INACHTNEMING 

VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE DE DEONTOLOGIE)  
 
 
A. TUCHT 

 

RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG / ARBEIDSRECHTBANKEN / ONDERNEMINGSRECHTBANKEN / VOORZITTERS VREDERECHTERS EN RECHTERS 
IN POLITIERECHTBANKEN 
 

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

Hoedanigheid 
betrokkene tegen 
wie 
tuchtprocedure 
werd ingesteld 

Feiten die 
geleid 
hebben tot 
tuchtrecht-
elijke 
vervolging 

Datum 
of 
periode 
van die 
feiten 

 Aard belangrijkste 
tekortkoming: 
 • Deontologische fout 
in privéleven 
• Deontologische fout 
in professionele leven 
• Professionele 
tekortkoming 
• Strafrechtelijke 
misdrijf 

Datum 
instelle
n 
tuchtpr
ocedure 

Werd een 
ordemaatrege
l genomen 
(406 Ger.W.)? 
Zo ja welke ? 

Werd een  
lichte straf 
opgelegd ? 
(413, §2) 
Zo ja, 
welke? 

Werd de zaak bij de  
tuchtrechtbank 
aanhangig gemaakt? Zo 
ja, op welke basis: 
-  413, §2 en 420, §3 
(beroep tegen lichte 
straf 
- 413, §3 (feiten 
rechtvaardigen zware 
tuchtstraf) 
- 413, §6 (verzoek tot 
verschijning na 
ordemaatregel) 

Definitieve beslissing 
tuchtrechtbank of 
tuchtrechtbank in 
beroep en datum van 
die beslissing 

Magistraat/ 

Gerechts-
personeel 

0        
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Magistraat/ 

Gerechts-
personeel 

0        

 

2. Welke eventuele andere maatregelen werden genomen voor de handhaving van de tucht? 
 

 

 

B. DEONTOLOGIE 
 

Welke initiatieven werden genomen met het oog op de inachtneming van de algemene beginselen inzake deontologie? 

De wet inzake de modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken voorziet dat nieuwe rechters in ondernemingszaken en rechters in 
ondernemingszaken wiens mandaat verlengd wordt, onder meer een opleiding deontologie moeten volgen vooraleer ze mogen zetelen of een taak opnemen. 
Deze verplichting wordt nauw opgevolgd en er wordt rekening gehouden in de adviesverlening naar aanleiding van de hernieuwing van de mandaten. 

 

De dienstnota met stappenplan dat gevolgd moet worden in het geval een rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank betrokken is in een procedure voor 
deze rechtbank, werd aangepast in 2021 en opnieuw onder de aandacht gebracht. 
Het stappenplan maakt gebruik van de mogelijkheid die de wetgever ons bood door de samenvoeging van twee arrondissementen Limburg en Antwerpen tot één 
toenmalige rechtbank van koophandel Antwerpen met vijf afdelingen, om, indien nodig, een dossier van een rechter in ondernemingszaken werkzaam in het 
arrondissement Antwerpen te laten behandelen voor een afdeling van het arrondissement Limburg, of omgekeerd 
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HOOFDSTUK 12: DE WERKING VAN DE AFDELINGEN 

 
Zijn er bijzonderheden te melden over de werking van de afdelingen, meer bepaald in verband met de onderwerpen die in de voorgaande hoofdstukken aan bod 
zijn komen en daar nog niet werden vermeld?  

 

In 2022 zullen de recent benoemde referendarissen ingezet worden om naast kennisbeheer en kennisdeling de magistraten te ondersteunen. 

De vergoeding van de rechters in ondernemingszaken vergt bijzondere aandacht.  Men kan er niet om heen dat er steeds meer inspanningen van hen gevraagd 
worden. Zo voorziet de wet tot modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken in verschillende verplichtingen rond opleiding (voorafgaande 
opleidingen en permanente vorming, zie  hiervoor pg 7), maar ook de taken die ze als  rechter-commissaris, gedelegeerd rechter of rechter verslaggever 
uitoefenen vergen extra opleidingen en brengen extra verantwoordelijkheden met zich mee. De steeds wijzigende wetgeving is daar niet vreemd aan. 

Er is dringend wetgevend initiatief nodig om de presentiegelden duidelijk en uniform (over gans het land) te regelen.  
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Overzicht bijlagen 
 
BIJLAGE 1: 
Organigram afdelingen niet nominatief 
 
 
BIJLAGE 2: 
Cijfergegevens 2021 
 
 
BIJLAGE 3: 
Statistiek steundienst college hoven en rechtbanken 
 
 
BIJLAGE 4: 
Statistiek TCKH betreffende inkomende en uitgaande dossiers en hangende zaken 
arrondissement Antwerpen, afdeling ANTWERPEN 
 
 
BIJLAGE 5: 
Statistiek TCKH betreffende inkomende en uitgaande dossiers en hangende zaken 
arrondissement Antwerpen, afdeling MECHELEN 
 
 
BIJLAGE 6: 
Statistiek TCKH betreffende inkomende en uitgaande dossiers en hangende zaken 
arrondissement Antwerpen, afdeling TURNHOUT 
 
 
BIJLAGE 7: 
Statistiek TCKH betreffende inkomende en uitgaande dossiers en hangende zaken 
arrondissement Limburg, afdeling HASSELT 
 
 
BIJLAGE 8: 
Statistiek TCKH betreffende inkomende en uitgaande dossiers en hangende zaken 
arrondissement Limburg, afdeling TONGEREN  
 
 
BIJLAGE 9: 
Prestentatie Dirgrif 


