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INLEIDING 

1.  Al sinds de industriële revolutie in de 18e eeuw poogt de mens zijn omgeving steeds 

praktischer en efficiënter te maken. Efficiëntie is stilaan de kern van onze maatschappij 

geworden. De economische principes van de homo economicus dringen meer dan ooit door 

in alle lagen van de samenleving. Time is money en hoe meer geld hoe liever. Al wat niet 

optimaal functioneert, moet hervormd worden. 

Diezelfde efficiëntie is nu net het zwakke punt van Justitie. Het toenemende aantal 

rechtsbronnen heeft ervoor gezorgd dat we in een complex meerlagig rechtssysteem zijn 

terechtgekomen. Recht spreken was nog nooit zo moeilijk. En toch stijgen de verwachtingen 

van de rechtszoekende keer op keer. Justitie wordt vergeleken met een economisch bedrijf 

dat met zo weinig mogelijk middelen zo veel mogelijk winst moet maken. Steeds meer wordt 

de kwantiteit boven de kwaliteit van de rechtspraak geplaatst. De rechterlijke orde moet 

zichzelf voortaan als een efficiënte, productieve, kostenbewuste dienstverlenende organisatie 

profileren.1 

2.  Een justitiehervorming kon daarom niet langer uitblijven. Met het Vlinderakkoord2 

heeft de wetgever een toegankelijke, snelle en moderne Justitie willen creëren. De 

hervorming streefde drie doelstellingen na: (1) een beter bestuur en grotere efficiëntie, (2) 

het wegwerken van de achterstand en het sneller recht spreken en (3) kwaliteitsvolle 

rechtspraak, betere dienstverlening en voldoende nabijheid tot de burger. Om deze 

doelstellingen te bereiken werd het project opgesplitst in eveneens drie onderdelen: (1) de 

schaalvergroting, (2) de mobiliteit en de specialisatie van magistraten en gerechtspersoneel 

en (3) de verzelfstandiging van het beheer.3 

3. Het tweede deel van de gerechtelijk hervorming, namelijk de mobiliteit van de 

magistraten vormt het onderwerp van deze masterproef. Die mobiliteit is noodzakelijk om 

                                                      

1 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 10. 
2 E. DI RUPO, Regeerakkoord, 1 december 2011, 
http://archive.dirupo.belgium.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.p
df, 137-138. 
3 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 6-7. 

http://archive.dirupo.belgium.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf
http://archive.dirupo.belgium.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf
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soepel te kunnen inspelen op de wijzigende behoeftes van de rechtscolleges en om een 

efficiënt personeelsbeleid te kunnen voeren. 

De masterproef is opgebouwd uit drie grote delen. Om een goed beeld te krijgen van de 

wijzigingen die de hervorming heeft doorgevoerd, is het onontbeerlijk om de voorgaande 

situatie te bekijken en het voorwerp af te bakenen. Dit vormt dan ook het onderwerp van het 

eerste deel van deze masterproef. Vervolgens wordt in het tweede deel kort de aanloop naar 

het Vlinderakkoord geschetst en wordt er daarna uiteengezet hoe de hervorming de mobiliteit 

van de magistraten heeft gewijzigd. Logischerwijze volgt er daarna in het derde deel een 

evaluatie van de doorgevoerde hervorming. Eerst aan de hand van de doelstellingen die de 

wetgever voor ogen had. Daarna aan de hand van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

en vervolgens worden ook de opmerkingen van de betrokken actoren belicht. In het laatste 

hoofdstuk van de evaluatie wordt kort ingegaan op de andere wijze waarop de wetgever een 

efficiënt personeelsbeleid tot stand had kunnen brengen, namelijk de eenheidsrechtbank en 

op de redenen waarom hij beslist heeft dat toch niet te doen. Het slotstuk van deze 

masterproef is een algemeen besluit waarbij de gehele evolutie van de regels omtrent de 

mobiliteit van de magistraten in acht wordt genomen.  
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DEEL 1: DE OUDE MOBILITEIT VAN DE MAGISTRATEN 

Hoofdstuk 1: Het begrip ‘mobiliteit van de magistraten’ 

4. Voordat we de ‘mobiliteit van de magistraat’ kunnen bespreken, moet worden bepaald 

wat er precies wordt verstaan onder deze algemene noemer. Van Dale omschrijft mobiliteit 

als ‘het zich verplaatsen; beweeglijkheid’.4 In het kader van deze masterproef gaat het niet 

zozeer om de fysieke verplaatsing in de ruimte, maar wel om de bereidheid en het vermogen 

om van baan of werkplek te veranderen. Het gaat met andere woorden over de mate waarin 

een magistraat inzetbaar is op diverse functies. 

5. Wanneer er wordt gesproken over mobiliteit, kunnen er twee onderverdelingen 

worden gemaakt. Als eerste kan een onderscheid worden gemaakt tussen interne mobiliteit 

en externe mobiliteit. Interne mobiliteit betreft de overplaatsing van een magistraat naar een 

rechterlijke instantie waarin hij (ook) is benoemd. De externe mobiliteit daarentegen wordt 

gerealiseerd door de overplaatsing naar een instantie waarin de betrokkene niet, in hoofd- 

noch in ondergeschikte orde, is benoemd. Deze laatste vorm van mobiliteit wordt ook extra 

muros, opdrachten of delegaties genoemd.5 Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld een 

vrederechter zijn functie gaat uitoefenen in een politierechtbank binnen hetzelfde 

arrondissement. De vrederechter wordt in principe in een kanton benoemd en zal in dit geval 

dus een opdracht vervullen buiten zijn voorziene territorium. 

6. Niet alle instanties volgen echter deze indeling. De wetgever en het Grondwettelijk Hof 

geven een ietwat andere invulling aan de noties interne en externe mobiliteit.6 Wanneer zij 

de term interne mobiliteit gebruiken, bedoelen ze de mobiliteit tussen de verschillende 

afdelingen van één bepaalde rechtbank. Alle andere vormen van mobiliteit waarbij de 

                                                      

4 VAN DALE, Betekenis ‘mobiliteit’, 
http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=mobiliteit&lang=nn#.Vw4ykmfVz4Y.  
5 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. 
VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 27. 
6 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 31-32; GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, BS 14 december 2015, 47, overw. 
B.13.1.  

 

http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=mobiliteit&lang=nn#.Vw4ykmfVz4Y
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magistraat een ambt uitoefent in een andere rechtbank dan diegene waarin hij in hoofdorde 

is benoemd, betreft externe mobiliteit. 

7. Het verschil tussen deze twee indelingen is niet bijzonder groot. Enkel de mobiliteit 

naar een rechtbank waarbij de magistraat gelijktijdig of subsidiair benoemd is, wordt in de 

eerste invulling als intern beschouwd en in de tweede invulling als extern. Voor het overige 

zijn de indelingen gelijkaardig. 

8. In het vervolg van deze masterproef wordt de voorkeur gegeven aan de eerste invulling 

zoals deze wordt gebruikt door P. Van Orshoven.7 De reden hiertoe is de volgende. De 

modaliteiten van de mobiliteit tussen de verschillende afdelingen van een bepaalde rechtbank 

aan de ene kant en de mobiliteit naar een rechtbank waarbij de magistraat subsidiair 

benoemd is aan de andere kant, vertonen veel gelijkenissen. Beide mobiliteitsmaatregelen 

kunnen zonder de instemming van de betrokken magistraat plaatsvinden, terwijl bij alle 

andere mobiliteitsmaatregelen de instemming van de betrokken magistraat wél vereist is. Het 

is mijns inziens dan ook logischer om de twee vormen van mobiliteit die geen instemming 

vereisen, samen in één categorie onder te brengen. Wanneer er verder in deze masterproef 

dus van interne mobiliteit wordt gesproken, betreft dit de mobiliteit naar of binnen een 

rechtbank waarbij de magistraat in hoofd- of in subsidiaire orde is benoemd. Dit omvat dus 

zowel de mobiliteit binnen één rechtbank, als de mobiliteit naar een rechtbank waarbij de 

magistraat subsidiair benoemd is. 

9. Naast het onderscheid tussen interne en externe mobiliteit kan er nog een tweede 

indeling worden gemaakt. Binnen de externe mobiliteit kan er zowel horizontale als verticale 

mobiliteit zijn. Met horizontale mobiliteit wordt een verandering van taken op hetzelfde 

functieniveau bedoeld, dat wil zeggen een verplaatsing van een magistraat naar een 

rechtbank van hetzelfde niveau. Dit staat tegenover verticale mobiliteit waarbij er een 

verplaatsing naar een rechtbank van een hoger of een lager niveau plaatsvindt.8 Een 

voorbeeld dat hierbij gegeven kan worden is dat van een raadsheer van het hof van beroep 

die een functie gaat vervullen in de rechtbank van eerste aanleg of in de rechtbank van 

                                                      

7 Supra 3, nr. 5. 
8 R. SPIJKERMAN en D. ADMIRAAL, Loopbaancompetentie: management van mogelijkheden, Alphen aan den 
Rijn, Samsom, 2000, 249. 
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koophandel binnen hetzelfde ressort. De raadsheer daalt als het ware een trapje af in de 

hiërarchie van de rechtbanken. 
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Hoofdstuk 2: De oude mobiliteit van de magistraten 

Inleiding 

10. De gerechtelijke achterstand is een gegeven dat al lang bestaat. Volgens de heer 

Ringelheim verwijst het begrip achterstand niet naar het aantal zaken waarover nog uitspraak 

moet worden gedaan, want die zaken zijn immers niet allemaal in staat van wijzen. Het begrip 

is enkel toepasselijk op de zaken die echt in staat van wijzen zijn. In burgerlijke zaken is er 

achterstand zodra de partijen, na de uitwisseling van hun stukken en conclusies, geen 

rechtsdag binnen de vier maanden kunnen verkrijgen, en in strafzaken wanneer dossiers, 

nadat het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek volledig is afgerond, op het 

parket in afwachting van afhandeling liggen omdat er geen rechtsdag binnen de eerder 

vermelde termijn van vier maanden kan worden bepaald. Er is dus slechts sprake van 

achterstand wanneer in een rechtscollege pas na een termijn van meer dan vier maanden een 

rechtsdag kan worden verkregen.9 

11. In april 2000 beschreef een journalist van De Standaard de gerechtelijke achterstand 

in ons land als een “bejaard fenomeen dat haast een Belgische eigenschap is geworden”.10 

Toch is het nog steeds een erg actueel thema net omdat er moet vermeden worden dat de 

gerechtelijke achterstand een structurele eigenschap van onze justitie wordt. In de loop van 

de jaren zijn er in de rechtsleer al talloze ontwerpen en voorstellen verschenen om die 

gerechtelijke achterstand tegen te gaan. Ook verschillende hervormingen van Justitie hadden 

de vermindering van de gerechtelijke achterstand als doelstelling voor ogen. De invoering of 

de toename van mobiliteit bij de magistraten en het gerechtspersoneel werd hierbij dikwijls 

als oplossing naar voren geschoven. Het is immers niet efficiënt om een magistraat op een 

definitieve wijze aan een rechtbank waar er weinig werk is te verbinden, terwijl andere 

rechtbanken overrompeld worden.11 Dat er in het Vlinderakkoord gebruik wordt gemaakt van 

een versterkte mobiliteit om de gerechtelijke achterstand tegen te gaan is dus zeker geen 

nieuw idee. Reeds voor de hervormingen door het Vlinderakkoord waren er al enkele 

elementen van mobiliteit terug te vinden in het Gerechtelijk Wetboek. In de volgende 

                                                      

9 F. RINGELHEIM, Gerechtelijke achterstand: geen noodzakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004, 1. 
10 D. ACHTEN, “Onrecht”, De Standaard, 22 april 2000, www.standaard.be/cnt/dss22042000_001.  
11 G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de droit judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: organisation et éléments 
de compétence, Brussel, Larcier, 2010, 183. 

http://www.standaard.be/cnt/dss22042000_001
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afdelingen zullen deze beschreven worden. Vooraleer hiermee aan te vangen wordt er echter 

eerst nog aandacht besteed aan artikel 152 Gw. en aan de territoriale bevoegdheid van de 

rechtbanken en hoven. 

12. Sinds de oprichting van België wordt in de Grondwet een onderscheid gemaakt tussen 

het statuut van de zittende en de staande magistraat. De zittende magistraat, ook wel 

magistraat van de zetel genoemd, heeft een meer gewaarborgd statuut met onder andere 

onafzetbaarheid en benoeming voor het leven. De staande magistraat, ook gekend als 

magistraat van het parket of openbaar ministerie, kent deze waarborgen niet. Ook inzake de 

mobiliteit is er een groot onderscheid tussen de zittende en de staande magistratuur. In het 

vervolg van deze masterproef zal de nadruk liggen op de regelingen omtrent de mobiliteit van 

de zittende magistratuur. De mobiliteit van de staande magistratuur zal slechts zeer summier 

aan bod komen. 

Afdeling 1: Het beginsel van onoverplaatsbaarheid 

13. In artikel 152 van de Belgische Grondwet wordt het statuut van de zittende 

magistratuur beschreven. Het derde lid bepaalt dat “de overplaatsing van een rechter niet kan 

geschieden dan door een nieuwe benoeming en met zijn toestemming”. Dit is het beginsel van 

de onoverplaatsbaarheid van de magistraat, ook wel het verbod tot overplaatsing genoemd.12 

Noch de Koning, noch de wetgever, noch een rechterlijke uitspraak kan beslissen om een 

rechter, zelfs tijdelijk, over te plaatsen van de ene rechtbank naar de andere wanneer niet 

voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden. Dit is ook het geval wanneer de overplaatsing 

een promotie uitmaakt.13 Het beginsel van onoverplaatsbaarheid van de magistraat is in die 

zin dus absoluut.14 

14. De grondwetgever heeft dit principe ingevoerd omwille van twee redenen. Ten eerste 

om te voorkomen dat de regering over een drukkingsmiddel zou beschikken ten aanzien van 

                                                      

12 In het Frans: le principe de l’inamovibilité. 
13 G. DE LEVAL, Institutions judiciaires: introduction au droit judiciaire privé, Luik, Ed. Collection scientifique de 
la Faculté de droit, 1993, 230. 
14 Dit was alvast de mening van de wetgever bij het invoeren van de wet. De uitzondering die enkele jaren later 
werd ingevoerd, nl. de toegevoegde magistraten, zijn thans weer afgeschaft; C. CAMBIER, Droit judiciaire civil. 
1: Fonction et organisation judiciaires, Brussel, Larcier, 1974, 557; G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de droit 
judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: organisation et éléments de compétence, Brussel, Larcier, 2014, 80. 
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de magistratuur. Dit zou het geval zijn wanneer de regering een rechter zonder diens 

toestemming zou kunnen verplichten zijn ambt op een andere plaats uit te oefenen 

(bijvoorbeeld Brussel in plaats van Hasselt).15 Op die manier zou de onafhankelijkheid van de 

magistraten in het gedrang kunnen komen. En ten tweede om de bescherming van de 

rechtszoekenden te waarborgen door het verhinderen van willekeurige aanstelling of 

verwijdering van de rechters die hun geschillen moeten beslechten.16 

15. Het verbod tot overplaatsing richt zich in eerste instantie tot de uitvoerende macht. 

De Koning mag magistraten niet zonder nieuwe benoeming en zonder hun instemming 

overplaatsen naar een ander ambt. In bepaalde omstandigheden echter kan er volgens de 

Raad van State toch een uitzondering plaatsvinden in die zin dat de Koning een magistraat 

tijdelijk delegeert, zelfs zonder zijn instemming, naar een ander hof of rechtbank. De 

omstandigheden die dit kunnen verantwoorden zijn echter zeer specifiek. Bijvoorbeeld toen 

na de oprichting van de hoven van beroep en de arbeidshoven te Antwerpen en te Bergen, de 

Koning de ‘overtollige’ magistraten van de hoven van Brussel en van Luik tijdelijk delegeerde 

naar deze nieuwe hoven. De Raad van State achtte dit conform het verbod van overplaatsing 

aangezien dat onder die gegeven omstandigheden de gedelegeerde magistraat lid bleef van 

het hof waar hij deel van uitmaakte en er al zijn rechten bewaarde. Voorts nam hij zijn ambt 

tijdelijk waar in een deel van het rechtsgebied dat vóór de hervorming dat was van het hof 

waartoe hij behoorde.17 

16. Naast de uitvoerende macht richt het verbod tot overplaatsing zich ook tot de 

wetgevende macht. Uit een advies van de Raad van State kan men afleiden dat het verbod tot 

overplaatsing echter niet verhindert dat de wet die een rechtersambt creëert, zelf voorziet in 

een tijdelijke delegatie.18 Maar dit kan enkel op voorwaarde dat de rechter geacht kan worden 

                                                      

15 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Rechterlijke macht: algemene principes, 12 mei 2014, nr. 22.01, 
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/nl_22_01.pdf, 2. 
16 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving. Vijftig jaar adviezen aan wetgevende 
vergaderingen in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 490. 
17 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving. Vijftig jaar adviezen aan wetgevende 
vergaderingen in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 490. 
18 Adv.RvS bij het wetsontwerp tot vaststelling van de zetel en het rechtsgebied van de vredegerechten in het 
rechterlijk arrondissement Tongeren, Parl.St. Kamer 1956-57, nr. 674, 3-4. 
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te hebben ingestemd met de delegatie op het ogenblik dat hij kandideerde voor het ambt 

omdat dit reeds vermeld werd in de sollicitatieprocedure.19 Daarnaast kan artikel 152 Gw. ook 

niet gezien worden als een belemmering voor de wetgever om een herafbakening van de 

gerechtelijke kantons en arrondissementen door te voeren. Wanneer een vrederechter door 

deze herafbakening onderworpen wordt aan de autoriteit van een van zijn collega’s voor wat 

betreft de verdeling van de zaken, wordt dit niet geacht een overplaatsing te zijn.20 

17. Tot slot verhindert het verbod tot overplaatsing niet dat er mobiliteit kan plaatsvinden 

binnen de rechterlijke macht zelf.21 De beslissing tot overplaatsing ligt dan niet bij de 

uitvoerende of de wetgevende macht, maar bij een actor van de rechterlijke macht, zoals 

bijvoorbeeld de voorzitter van het hof van beroep. Het verbod laat dus mobiliteit toe, mits 

toestemming van de betrokken magistraat en mits er een nieuwe benoeming plaatsvindt. 

18. Artikel 152 Gw. geldt enkel voor de zittende magistratuur. De parketmagistraten 

genieten niet van het beginsel van onoverplaatsbaarheid. 

Afdeling 2: Territoriale bevoegdheid van de magistraten 

19. Om te weten of er sprake is van mobiliteit, moet eerst gekeken worden voor welk 

gebied de magistraten in kwestie benoemd worden. Daarna kan gekeken worden welke 

vormen van mobiliteit er bestaan binnen dit territoriaal gebied en eventueel ook welke 

vormen van mobiliteit het territoriale gebied overschrijden. 

20. Krachtens artikel 151, § 4 van de Grondwet worden de vrederechters, de rechters in 

de rechtbanken en de raadsheren in de hoven en in het Hof van Cassatie door de Koning 

benoemd. In de regel22 worden ze benoemd bij een bepaalde rechtsmacht die haar 

bevoegdheden in een welbepaald grondgebied uitoefent. Zo wordt de vrederechter benoemd 

                                                      

19 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving. Vijftig jaar adviezen aan wetgevende 
vergaderingen in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 490. 
20 G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de droit judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: organisation et éléments 
de compétence, Brussel, Larcier, 2014, 80. 
21 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving. Vijftig jaar adviezen aan wetgevende 
vergaderingen in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 488-490. 
22 De toegevoegde rechter buiten beschouwing gelaten. 
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op het niveau van het gerechtelijk kanton23 en worden de politierechters24, rechters van de 

rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank25 benoemd op 

het niveau van het gerechtelijk arrondissement. De raadsheren van de hoven van beroep en 

de arbeidshoven zijn benoemd in het ressort, wat een aantal gerechtelijke arrondissementen 

omvat.26 Tot slot zijn de magistraten in het Hof van Cassatie27 en het Grondwettelijk Hof28 

bevoegd voor het gehele Belgische grondgebied. 

21. Ingevolge artikel 152 Gw. is een magistraat in principe dus onverplaatsbaar en kan hij 

in geen enkele andere rechtbank recht spreken dan diegene waaraan hij is toegewezen.29 In 

het Gerechtelijk Wetboek waren er evenwel reeds voor de hervormingen door het 

Vlinderakkoord, verschillende vormen van mobiliteit terug te vinden, namelijk de gelijktijdige 

benoeming, de benoeming van toegevoegde magistraten en de tijdelijke delegatie van 

magistraten. 

Afdeling 3: Interne mobiliteit 

22. Als eerste bekijken we de interne mobiliteit. Dit betreft de mobiliteit van de rechter 

naar een rechterlijke instantie waarin hij is benoemd. In het oud Gerechtelijk Wetboek waren 

er twee vormen van interne mobiliteit, namelijk de mobiliteit in geval van gelijktijdige 

benoeming en de mobiliteit door de toegevoegde rechters. 

A. Gelijktijdige benoeming 

23. Wanneer een magistraat in meerdere rechtbanken benoemd is, kan hij logischerwijze 

in al deze rechtbanken recht spreken. Er kan dus (interne) mobiliteit plaatsvinden tussen de 

betrokken rechtbanken. Dit is interessant om een goed personeelsbeleid te kunnen voeren. 

Wanneer een magistraat verhinderd is, kan een andere rechter, die daar gelijktijdig benoemd 

is, het ambt van zijn collega overnemen, naast zijn huidige ambt. Op die manier kan het 

                                                      

23 Art. 59 Ger.W. 
24 Art. 60 Ger.W en art. 3 bijvoegsel Ger.W. 
25 Art. 73 Ger.W. 
26 Art. 156 Gw. 
27 Art. 147 Gw. 
28 Art. 142 Gw. 
29 Art. 10 Ger.W; M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht, Gent, Story, 2009, 113. 
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tijdelijk wegvallen van een magistraat door ziekte, wraking, verschoning en dergelijke meer 

vlot worden opgevangen. 

24. Het systeem van gelijktijdige benoemingen werd al gebruikt vóór de inwerkingtreding 

van het Gerechtelijk Wetboek zoals we het nu kennen. Reeds in het eerste artikel van de wet 

van 18 juni 1869 werd ernaar verwezen.30 Het was toen mogelijk voor de Koning om een 

enkele vrederechter aan te duiden die bevoegd was voor meerdere kantons.31 

25. Met de invoering van het Gerechtelijk Wetboek in 1967 werd het systeem van de 

gelijktijdige benoemingen mee overgenomen in de artikelen 6032 en 10033 (oud) Ger.W., zij 

het met andere modaliteiten. 

Krachtens artikel 100 (oud) Ger.W. konden de rechters bij de rechtbanken van eerste aanleg, 

de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel, gelijktijdig benoemd worden in of 

bij verschillende rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken of rechtbanken van 

koophandel. De enige wettelijke beperking hierop was dat deze mobiliteit enkel kon 

plaatsvinden binnen het rechtsgebied van eenzelfde hof van beroep. 

Daarnaast kon de Koning ook een rechter in de rechtbank van eerste aanleg benoemen om 

het ambt van rechter in de rechtbank van koophandel waar te nemen wanneer de enige 

titularis van laatstgenoemde rechtbank verhinderd was. 

Tot slot was het dankzij artikel 60 (oud) Ger.W. ook mogelijk dat een vrederechter tot rechter 

in de politierechtbank werd benoemd. 

26. De mobiliteit die ontstaat door een gelijktijdige benoeming moet onderscheiden 

worden van de ‘overplaatsing’ zoals bedoeld in artikel 152 Gw. Door de benoeming in 

                                                      

30 Wet 18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting, BS 26 juni 1869. 
31 C. CAMBIER, Droit judiciaire civil. 1: Fonction et organisation judiciaires, Brussel, Larcier, 1974, 446-447. 
32 Zoals vervangen bij de wet 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal 
bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, BS 21 juli 1994. 
33 Zoals gewijzigd bij de wet 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van 
koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, BS 30 juli 
1970 en door de wet 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk 
Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en 
tot invoering van een evaluatiesysteem, BS 2 februari 1999. 
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meerdere rechtsgebieden, is de inschakeling van de magistraat in de andere rechtsgebieden 

geen ‘overplaatsing’ meer. De instemming van de betrokken magistraat is dus niet vereist.34 

27. Ook voor de staande magistratuur werd er in artikel 100 (oud) Ger.W. voorzien in een 

systeem van gelijktijdige benoemingen in of bij verschillende rechtbanken van eerste aanleg 

van het rechtsgebied van het hof van beroep. 

28. Er kan besloten worden dat het systeem van de gelijktijdige benoemingen adequaat 

was voor het opvangen van onvoorziene omstandigheden. De mogelijkheden waren wel 

wettelijk beperkt. Gelijktijdige benoemingen konden volgens de artikelen 60 en 100 (oud) 

Ger.W. enkel plaatsvinden op het niveau van het vredegerecht, de politierechtbank, de 

rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel. Voor de 

hoven van beroep, de arbeidshoven, de arrondissementsrechtbank, het Hof van Cassatie en 

het Grondwettelijk Hof werd dergelijk systeem niet voorzien. Nochtans kunnen dezelfde 

omstandigheden zich voordoen in deze rechtscolleges. Het is dan ook logisch dat het systeem 

van de gelijktijdige benoemingen niet geheel werd afgeschaft door het Vlinderakkoord, maar 

dat het wel een grondige hervorming ondervond. De hierboven beschreven artikelen zullen 

volledig worden vervangen door nieuwe artikelen waarbij een uitgebreide subsidiaire 

benoeming de standaard zal zijn. 

B. Benoeming als toegevoegde magistraat 

29. Een tweede vorm van interne mobiliteit die in het Gerechtelijk Wetboek aanwezig was 

vóór de hervormingen van het Vlinderakkoord, betrof de toegevoegde magistraten. In België 

kan er onder de noemer ‘magistraat’ een onderscheid worden gemaakt tussen professionele 

magistraten en lekenrechters. Een professionele magistraat kan zowel een magistraat-titularis 

als een toegevoegde rechter zijn. In het Frans worden deze laatsten ‘magistrats de 

complément’ genoemd.  

30. De toegevoegde rechter is in wezen een mobiele rechter. In het (oud) Gerechtelijk 

Wetboek heeft de wetgever twee soorten toegevoegde rechters voor ogen gehad. Aan de ene 

kant betreft het de toegevoegde rechters bij de vredegerechten of de politierechtbanken.35 

                                                      

34 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. 
VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 25-27. 
35 Art. 69 (oud) Ger.W. 
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De Koning kan hiertoe iemand benoemen als toegevoegd rechter zodanig dat deze ermee 

belast is de vredegerechten en/of de politierechtbanken te bedienen. Daarnaast kan de 

Koning ook een vrederechter(-titularis) bijkomstig benoemen in de hoedanigheid van 

toegevoegd rechter bij de politierechtbank of als toegevoegd vrederechter bij een 

vredegerecht in een ander kanton. Aan de andere kant gaat het om toegevoegde rechters die 

benoemd worden op het niveau van het ressort en die inzetbaar zijn in de rechtbanken van 

eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel.36 

31. Beide soorten van toegevoegde rechters, namelijk diegene bij de vredegerechten of 

politierechtbanken enerzijds en diegene die benoemd worden op het niveau van het ressort 

anderzijds, zijn onderworpen aan dezelfde benoemingsvoorwaarden als een rechter-titularis. 

Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde leeftijdsvereisten en moeten ze houder zijn van een diploma 

rechtsgeleerdheid (art. 186bis e.v. Ger.W.). Toegevoegde rechters hebben bijgevolg dezelfde 

kwaliteiten en hetzelfde statuut als een rechter-titularis en genieten ook de waarborgen die 

voorzien zijn in artikel 152 Gw. 

32. De toegevoegde rechter mag niet verward worden met de plaatsvervangende rechter 

(magistrat de suppléants). Deze laatste is onderworpen aan andere benoemingsvoorwaarden 

en beoefent bovendien slechts occasioneel het ambt van rechter.37 

33. Met betrekking tot de toegevoegde rechters zijn er een aantal elementen uit de wet 

die geanalyseerd dienen te worden. Het gaat onder meer om het aantal toegevoegde rechters, 

het tijdelijke karakter van de opdracht, de al dan niet vereiste toestemming van de betrokken 

rechter, de wijze waarop de toegevoegde rechter wordt aangesteld en tot slot ook het begrip 

‘behoeften van de dienst’. 

34. Het eerste punt dat de nodige aandacht verdient wanneer het gaat om toegevoegde 

rechters betreft de wettelijke beperking van het aantal toegevoegde rechters per rechtbank. 

Zoals hierboven reeds vermeld zijn er twee soorten toegevoegde rechters. Het is enkel m.b.t. 

de tweede soort, namelijk de toegevoegde rechters die benoemd worden op het niveau van 

het ressort, dat het aantal wettelijk beperkt is. Bij de eerste soort die zijn ambt vervult bij het 

                                                      

36 Art. 86bis (oud) Ger.W.; G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de droit judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: 
organisation et éléments de compétence, Brussel, Larcier, 2014, 184-185. 
37 J. MATRAY, “Les juges de complément. Commentaire de la loi du 10 février 1998”, JT 1998, 330-333. 
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vredegerecht of het politiegerecht staat het de Koning vrij toegevoegde rechters te 

benoemen. 

Volgens artikel 86bis (oud) Ger.W. kon het aantal toegevoegde magistraten per rechtsgebied 

niet meer bedragen dan een tiende van het totaal aantal magistraten van de zetel van de 

rechtbanken van eerste aanleg, de rechtbanken van koophandel en de arbeidsrechtbanken 

gelegen binnen dit rechtsgebied. In 2000 werd het aantal toegevoegde magistraten verder 

beperkt tot een achtste van het totaal aantal magistraten van de betrokken zetels. 

Voor het hof van beroep te Brussel en voor het arbeidshof te Brussel golden echter andere 

regels. Die afwijking was het gevolg van een arrest van het Hof van Cassatie.38 De wetgever 

werd door het Hof aansprakelijk gesteld wegens het nalaten voldoende wetgevende 

maatregelen te nemen om de vereisten uit artikel 6 EVRM na te leven. In het concrete geval 

had het verzuim ertoe geleid dat het hof van beroep te Brussel wegens een tekort aan 

middelen onmogelijk binnen een redelijke termijn een dossier kon afhandelen. Om aan deze 

nalatigheid tegemoet te komen werd art. 86bis (oud) Ger.W. aangepast in die zin dat er voor 

het hof van beroep te Brussel en voor het arbeidshof te Brussel een soepelere regeling werd 

doorgevoerd. Het aantal toegevoegde rechters aldaar mag oplopen tot maximum een vierde 

van het totaal aantal magistraten van de zetel van de rechtbanken van eerste aanleg, van de 

rechtbanken van koophandel en van de arbeidsrechtbanken gelegen binnen dit rechtsgebied. 

Bovendien zijn de taalvereisten voor deze magistraten ook versoepeld.39 

35. Naast het beperken van het aantal toegevoegde magistraten is ook het tijdelijk 

karakter van de aanwijzing essentieel.40 Net zoals bij een rechter-titularis het geval is, wordt 

een toegevoegde rechter voor het leven benoemd. Toch is zijn aanwijzing slechts tijdelijk en 

neemt deze, behoudens verlenging, een einde wanneer de voorziene termijn is verstreken. 

Dit in tegenstelling tot wat het geval is bij de toegevoegde parketmagistraten (art. 326 

Ger.W.). Voor zaken waarover de debatten aan de gang of in beraad zijn, blijft de opdracht 

evenwel geldig tot aan het vonnis. 

                                                      

38 Cass. 28 september 2006, NJW 2007, 319, noot I. BOONE. 
39 J. MATRAY, “Les juges de complément. Commentaire de la loi du 10 février 1998”, JT 1998, 330-333. 
40 J. MATRAY, “Les juges de complément. Commentaire de la loi du 10 février 1998”, JT 1998, 330-333. 
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36. Wanneer de termijn verstreken is, kan de Koning een nieuwe opdracht toewijzen aan 

de toegevoegde rechter. Een instemming is hierbij niet vereist aangezien dit niet bij wet is 

voorgeschreven. Dit in tegenstelling tot wat het geval is bij de tijdelijke delegatie door de 

eerste voorzitter.41 Ook uit de voorbereidende werken blijkt dat de senaat niet van mening 

was dat de toewijzing van een toegevoegd rechter aan een andere rechtbank onderworpen 

moest worden aan een voorafgaande goedkeuring van de betrokken rechter.42  

Nochtans stelt artikel 152 Gw. dat de overplaatsing van een rechter niet kan geschieden 

zonder een nieuwe benoeming en met zijn toestemming. Volgens de heer Matray zijn de 

artikelen 69 en 86bis (oud) Ger.W. hiermee wellicht niet in strijd.43 Het principe van 

onoverplaatsbaarheid verzet zich immers niet tegen alle vormen van mobiliteit, maar slechts 

tegen die mobiliteit waarbij de magistraat zijn functie in zijn origineel kader verliest. In dit 

geval is het originele kader van de toegevoegde rechter het ressort waarin hij benoemd is. 

Zolang de nieuwe opdracht dus binnen de grenzen van het ressort blijft, is er dus geen 

schending van het onoverplaatsbaarheidsbeginsel. 

Bovendien geniet de toegevoegde magistraat, net omdat zijn onafhankelijkheid gewaarborgd 

moet worden, van de bescherming van art. 152 Gw. gedurende de termijn van zijn opdracht. 

De Koning kan de toegevoegde rechter vóór het einde van de termijn zonder zijn toestemming 

niet overplaatsen zonder het onoverplaatsbaarheidsbeginsel te schenden. 

37. Toegevoegde rechters kunnen op twee manieren in functie worden gesteld. Enerzijds 

door aanwijzing door de Koning en anderzijds door delegatie door de eerste voorzitter van het 

hof van beroep of van het arbeidshof. Deze delegatie betreft in feite een ‘onder-delegatie’ 

(art. 98, 3e lid (oud) Ger.W.) en gaat als volgt in zijn werk. De Koning duidt eerst een pool van 

toegevoegde rechters aan bij alle rechtbanken van eerste aanleg of alle rechtbanken van 

koophandel in een ressort en vervolgens kan de voorzitter van het hof van beroep dan wel het 

                                                      

41 Infra 17, nr. 41 e.v. 
42 Verslag namens de commissie voor de Justitie (1) uitgebracht door de heer Jacques Simonet bij het 
wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde 
rechters, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 49-1053/8, 12. 
43 J. MATRAY, “Les juges de complément. Commentaire de la loi du 10 février 1998”, JT 1998, 330-333. 
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arbeidshof deze toegevoegde rechters delegeren.44 Door deze bepaling is het voor de 

voorzitter eenvoudiger om snel in te grijpen wanneer er op korte termijn een vervanging nodig 

is voor een verhinderde rechter. 

38. In beide gevallen kunnen enkel ‘de behoeften van de dienst’ de benoeming van een 

toegevoegde rechter rechtvaardigen. Het kan hierbij zowel gaan om een occasionele 

noodzaak, zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte of bevallingsverlof, als om een structurele 

noodzakelijkheid, bijvoorbeeld in het geval van een demografische evolutie.45 Bij een 

structureel personeelstekort of wanneer de gerechtelijke achterstand zodanig problematisch 

is, dient er een globale evaluatie te worden gemaakt van de werking van de betrokken 

rechtbanken. Hierin moeten dan de uitzonderlijke omstandigheden beschreven worden die 

de toevoeging van een rechter rechtvaardigen. 

39. Dat de invoering van toegevoegde rechters een meerwaarde betekende voor de 

mobiliteit van de magistraten behoeft geen betoog. Het zijn immers in wezen mobiele 

magistraten die in tegenstelling tot de magistraten-titularis niet benoemd worden bij één 

enkele rechtbank, maar vrij kunnen bewegen tussen de verschillende rechtbanken binnen het 

ressort. Het betreft dan ook een vorm van interne mobiliteit, aangezien de toegevoegde 

rechters binnen het ressort waarin ze benoemd zijn, hun ambt vervullen.  

40. Toch werd het pas in het Octopusakkoord ingevoerde systeem van de toegevoegde 

rechters afgeschaft in het nieuwe Vlinderakkoord.46 Dit gebeurde niet omdat het systeem niet 

de gewenste resultaten teweegbracht, maar wel omdat het in combinatie met de andere 

hervormingen uit het Vlinderakkoord overbodig was geworden. Dankzij de territoriale 

uitbreiding van de arrondissementen zullen de mobiliteitsproblemen tussen de verschillende 

                                                      

44 Er dient wel opgemerkt te worden dat er in de wet niet voorzien is dat de rechter een dergelijke pool aanlegt 
voor de arbeidsrechtbanken. Er is wel voorzien dat de voorzitter van het arbeidshof dezelfde bevoegdheid 
heeft als de voorzitter van het hof van beroep. Het betreft hier dus een vergetelheid van de wetgever en dit 
dient functioneel te worden geïnterpreteerd. 
45 G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de droit judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: organisation et éléments 
de compétence, Brussel, Larcier, 2014, 184-185. 
46 N. STAESSENS, “Het Octopusakkoord viert weldra zijn tiende verjaardag ... Wordt 2008 een justitieel 
jubeljaar?”, Orde van de dag 2008, afl. 41, 123-135; P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit 
en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe 
justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 29. 
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arrondissementen door middel van interne organisatie kunnen worden opgelost en zijn de 

toegevoegde magistraten hiervoor dus niet meer nodig. En ook op het niveau van de 

rechtbanken van koophandel en de arbeidsrechtbanken zijn de toegevoegde magistraten niet 

meer verantwoord aangezien ze gefusioneerd worden tot één rechtbank van koophandel of 

arbeidsrechtbank per rechtsgebied.47 

Afdeling 4: Externe mobiliteit 

41. Naast de interne mobiliteit onder de vorm van gelijktijdige benoemingen en 

toegevoegde magistraten, was er vóór het Vlinderakkoord ook al sprake van externe 

mobiliteit. Dit is mobiliteit naar een instantie waarin de betrokkene niet, in hoofd- noch in 

ondergeschikte orde, is benoemd.48 Het ging met name om het systeem van de opdrachten, 

ook wel delegaties genoemd. 

42. G. CORNU omschrijft delegatie als volgt: “La délégation de magistrat est l’acte par 

lequel le premier président commet, en raison des besoins du service, un juge d’une juridiction 

du premier degré pour exercer temporairement des fonctions judiciaires dans une même 

juridiction du ressort”.49 De betrokken rechter vervult dus tijdelijk een opdracht in een andere 

rechtbank dan diegene waarin hij is benoemd en ondervindt zo een vorm van externe 

mobiliteit. 

43. Net zoals bij gelijktijdige benoemingen het geval was, was het systeem van de 

opdrachten bedoeld om de continuïteit van de dienst te garanderen en occasionele 

problemen op te vangen.50 Wanneer de continuïteit in een rechtbank niet gegarandeerd kon 

worden door vakantieperioden, wettelijke verhinderingen, een openstaand ambt of wanneer 

                                                      

47 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. 
VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 29. 
48 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. 
VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 27. 
49 Vrij vertaald als: Delegatie van een magistraat is de handeling waarbij de eerste voorzitter, wanneer de 
behoeften van de dienst het rechtvaardigen, een rechter van een rechtbank van eerste aanleg inzet om tijdelijk 
juridische functies uit te oefenen in een andere gelijkaardige rechtbank binnen het ressort; G. CORNU, 
Vocabulaire juridique, Parijs, Presses universitaires de France, 2005, 276. 
50 C. CAMBIER, Droit judiciaire civil. 1: Fonction et organisation judiciaires, Brussel, Larcier, 1974, 445; G. DE 
LEVAL, Institutions judiciaires: introduction au droit judiciaire privé, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté 
de droit, 1993, 231; G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de droit judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: 
organisation et éléments de compétence, Brussel, Larcier, 2014, 117 en 120. 
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de behoeften van de dienst het rechtvaardigden, kon men terugvallen op het personeel van 

een andere rechtbank. 

44. Een delegatie is te onderscheiden van een overplaatsing zoals bedoeld in artikel 152 

Gw. aangezien de delegataris zijn originele werkplaats behoudt en slechts tijdelijk en 

bijkomend zijn ambt op een andere plaats waarneemt. Bij gevolg zijn de vereisten uit artikel 

152 Gw., zijnde de toestemming en een nieuwe benoeming, ook hier dus niet van 

toepassing.51 

45. Een delegatie was enkel mogelijk wanneer aan vier wettelijke voorwaarden was 

voldaan. 52 Ten eerste moest de opdracht steeds aanvaard worden door de delegataris. Deze 

vereiste diende niet om tegemoet te komen aan artikel 152 Gw., maar wel om te vermijden 

dat de delegatie door de eerste voorzitter als een verdoken tuchtmaatregel zou worden 

gebruikt. Daarnaast kon het enkel gaan om een tijdelijke opdracht. De rechter in kwestie 

behield immers zijn plaats in de rechtbank waarin hij was benoemd. De opdracht nam een 

einde wanneer de reden voor de opdracht verviel. Voor zaken waarover de debatten aan gang 

waren of die in beraad waren, bleef de opdracht evenwel geldig tot aan het vonnis (art. 99 

(oud) Ger.W.). Verder was delegatie enkel mogelijk tussen rechtbanken van dezelfde 

categorie. Er was dus geen sprake van verticale mobiliteit. Tot slot was de delegatie ook 

territoriaal beperkt. Ze kon in principe enkel plaatsvinden tussen rechtbanken binnen 

hetzelfde rechtsgebied van het hof van beroep of binnen hetzelfde arrondissement wat 

betreft het vredegerecht of de politierechtbank. 

46. De verschillende delegaties waren terug te vinden in de artikelen 65, 98, 99bis, 113bis, 

113ter, 120, lid 1 en 326, § 5 (oud) Ger.W.53 Aangezien delegaties enkel mogelijk waren naar 

rechtbanken of hoven van dezelfde categorie betreft het logischerwijze enkel horizontale 

mobiliteit. 

                                                      

51 C. CAMBIER, Droit judiciaire civil. 1: Fonction et organisation judiciaires, Brussel, Larcier, 1974, 445; G. DE 
LEVAL, Institutions judiciaires: introduction au droit judiciaire privé, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté 
de droit, 1993, 231. 
52 C. CAMBIER, Droit judiciaire civil. 1: Fonction et organisation judiciaires, Brussel, Larcier, 1974, 445-446. 
53 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Bijlage bij het advies van de Adviesraad van de Magistratuur, 26 
oktober 2009, http://www.arm-
ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2009/Bijlage%20Advies%20ARM%20Ori%EBntatienota%20Het%20
Gerechtelijk%20Land.pdf, 10-11. 

http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2009/Bijlage%20Advies%20ARM%20Ori%EBntatienota%20Het%20Gerechtelijk%20Land.pdf
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2009/Bijlage%20Advies%20ARM%20Ori%EBntatienota%20Het%20Gerechtelijk%20Land.pdf
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2009/Bijlage%20Advies%20ARM%20Ori%EBntatienota%20Het%20Gerechtelijk%20Land.pdf
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47. Wanneer alle mogelijke delegaties op een rij worden gezet, kan er een onderscheid 

worden gemaakt tussen gebruikelijke delegaties en bijzondere delegaties. De gebruikelijke 

delegaties zijn de delegaties op de drie klassieke niveaus. In artikel 65 (oud) Ger.W. werden 

de opdrachten op het laagste niveau bepaald, nl. die van een vrederechter of een rechter in 

de politierechtbank. Artikel 98 (oud) Ger.W. had de delegatie van een rechter uit een 

rechtbank van eerste aanleg, een rechter uit een rechtbank van koophandel of een rechter uit 

de arbeidsrechtbank voor ogen. En artikel 113bis (oud) Ger.W. ten slotte bepaalde de 

delegaties van raadsheren uit een hof van beroep of een arbeidshof. 

48. Naast deze voor de hand liggende delegaties waren er ook nog een aantal bijzondere 

delegaties mogelijk. Zo stelde artikel 99bis (oud) Ger.W. bijvoorbeeld dat de eerste voorzitter 

van het arbeidshof in elk arrondissement van het rechtsgebied van zijn arbeidshof een rechter 

in de arbeidsrechtbank de opdracht kon geven om aanvullend zitting te nemen in een 

gespecialiseerde correctionele kamer. Artikel 113ter (oud) Ger.W. bepaalde hetzelfde voor de 

raadsheren bij het arbeidshof. Ook hier wordt er door de eerste voorzitter van het arbeidshof 

opdracht gegeven om aanvullend zitting te nemen in een gespecialiseerde correctionele 

kamer. Deze bepaling werd wel behouden. Verder kon een raadsheer van het hof van beroep 

ook de opdracht gekregen hebben van de eerste voorzitter van het hof van beroep om als 

voorzitter van het hof van assisen te zetelen voor de gehele zitting of voor bepaalde zaken 

(art. 120, lid 1 (oud) Ger.W.). Tot slot kon de minister van Justitie, op eensluidend voorstel van 

de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en van de procureur-generaal bij dit Hof 

opdracht geven aan magistraten van de hoven en rechtbanken om een ambt uit te oefenen in 

de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie (art. 

326, § 5 (oud) Ger.W.). 

49. Deze vorm van externe mobiliteit was dus, zeker na de invoering van artikel 113bis 

(oud) Ger.W., een goed uitgewerkt systeem. Er moet echter benadrukt worden dat er ook hier 

een aantal wettelijke beperkingen waren. Enkel horizontale mobiliteit, i.e. mobiliteit tussen 

rechtbanken van een gelijkaardig niveau, was mogelijk. Een rechter uit de rechtbank van 

eerste aanleg kon dus geen opdracht vervullen in een hof van beroep. Dit is wel mogelijk na 

de hervorming van het Vlinderakkoord en vormt meteen de grootste aanpassing van het 

systeem. 
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Hoofdstuk 3: Besluit 

50. In tegenstelling tot wat een rechtszoekende in de eerste plaats zou kunnen denken 

door het grondwettelijke onoverplaatsbaarheidsbeginsel, bestaan er verschillende wettelijke 

mogelijkheden waardoor mobiliteit van de magistraten mogelijk is. Door middel van drie 

technieken, namelijk de gelijktijdige benoeming, de toegevoegde rechter en de tijdelijke 

delegaties, heeft de wetgever in het verleden getracht een rechtssysteem op te bouwen dat 

soepel genoeg was om tegemoet te komen aan de voorzienbare of onvoorzienbare 

schommelingen in het personeelskader van de rechtbanken en in de wijzigende behoeften 

van de rechtszoekenden. 

51. Dergelijke technieken zijn essentieel in onze huidige moderne rechtsorde. Justitie is 

immers een staatsmonopolie, dus moet ze zoals elke openbare dienst op een continue wijze 

functioneren. Dit geldt zowel in de tijd als in de ruimte. Dit wil zeggen dat de dienst 

beschikbaar moet zijn zonder onderbreking, vandaar de vakantiezittingen gedurende de 

gerechtelijke vakantie. Bovendien betekent dit ook dat er een zekere nabijheid in de 

geografische ruimte moet zijn. In België wordt hieraan tegemoetgekomen door middel van de 

versnippering van de rechtbanken in territoriale afdelingen. Bovendien moet de nabijheid ook 

blijken met betrekking tot het temporele aspect. Het recht moet gesproken worden binnen 

een redelijke periode en de gerechtelijke achterstand moet dus zo goed als mogelijk worden 

weggewerkt. 

52. Zoals uit het overzicht in de eerste bijlage bij deze masterproef blijkt, bieden de 

gelijktijdige benoeming, de instelling van de toegevoegde rechter en de tijdelijke delegatie 

heel wat mobiliteitsmaatregelen. Toch moeten er hierbij een aantal opmerkingen worden 

gemaakt. 

53. Ten eerste mag niet uit het oog worden verloren dat er met betrekking tot de mobiliteit 

een aantal lacunes zijn in de wet. Zo is een delegatie enkel mogelijk in de horizontale zin en 

niet in de verticale en bestaat er geen systeem van gelijktijdige benoemingen bij de hoven van 

beroep, de arbeidshoven, de arrondissementsrechtbank, het Hof van Cassatie en het 

Grondwettelijk Hof. Dit valt te betreuren. Op het niveau van de tweede aanleg is er immers 

ook nood aan maatregelen om de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen. 
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54. Ten tweede moet er ook benadrukt worden dat het slechts om mogelijkheden gaat. 

Deze mogelijkheden worden echter niet altijd benut. Als voorbeeld kunnen de gelijktijdige 

benoemingen worden genomen. De rechters bij de rechtbank van eerste aanleg werden wel 

benoemd op het niveau van het ressort, maar werden meteen definitief toegewezen aan één 

arrondissement. Indien ze wilden veranderen van werkplek, moest er in het andere 

arrondissement een plaats vacant worden verklaard en moesten ze solliciteren.54 In de 

praktijk had dit tot gevolg dat de bedoelde mobiliteit uitmondde in een schijnmobiliteit 

waarvan zelden gebruik werd gemaakt. 

55. Tot slot kan er ook vastgesteld worden dat voor het merendeel van de mobiliteit 

toestemming vereist is van de betrokken magistraat. Wanneer deze toestemming ontbreekt, 

kan de mobiliteit niet plaatsvinden. Tijdens de bespreking in de Kamer werd er reeds 

gewaarschuwd dat wanneer men louter vertrouwt op de goodwill van de magistraten, dit 

ertoe zou leiden dat het systeem dode letter dreigde te worden.55 Toch heeft men de vereiste 

toestemming in de wet neergeschreven met de garantie dat ‘een ongegronde weigering van 

een magistraat wiens werklast beneden het gemiddelde ligt, gevolgen kan hebben voor de 

evaluatie of zelfs op tuchtvlak’. 56 

 

 

 

 

  

                                                      

54 A. TURTELBOOM, De hervorming van de Rechterlijke orde (2012-14), 
http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20o
rde.pdf, 7.  
55 Verslag namens de commissie voor de Justitie (1) uitgebracht door de heer Jacques Simonet bij het 
wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde 
rechters, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 49-1053/8, 4. 
56 Verslag namens de commissie voor de Justitie (1) uitgebracht door de heer Jacques Simonet bij het 
wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde 
rechters, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 49-1053/8, 4. 

http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf
http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20hervorming%20van%20de%20rechterlijke%20orde.pdf
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DEEL 2: DE HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORDE 

Inleiding 

56. In het eerste deel werd de interne en externe mobiliteit die reeds bestond voor het 

Vlinderakkoord verduidelijkt. In het tweede deel zullen de nieuwe mobiliteitsregelingen aan 

bod komen. 

De eerste twee hoofdstukken beschrijven de periode net voor de hervorming. Aangezien de 

hervorming niet van de ene dag op de andere tot stand is gekomen, wordt in het eerste 

hoofdstuk de aanloop kort geschetst. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk aangegeven 

dat er wel degelijk een noodzaak was tot hervorming. Justitie kon niet verdergaan op de wijze 

waarop zij bezig was. 

Het derde hoofdstuk beschrijft hoe de hervorming effectief vorm heeft gekregen. Ook het 

eerste luik van de hervorming, de schaalvergroting, wordt hier reeds uit de doeken gedaan. 

Net zoals in het eerste deel is het immers noodzakelijk om een goed zicht te hebben op de 

territoriale bevoegdheden van de rechtbanken om nadien een goed onderscheid te kunnen 

maken tussen de interne en de externe mobiliteit. 

In het vierde en laatste hoofdstuk van dit deel ten slotte wordt die nieuwe interne en externe 

mobiliteit van de magistraten uitvoerig omschreven.  
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Hoofdstuk 1: De aanloop 

57. Zoals voormalig minister van Justitie Annemie Turtelboom verklaarde was er al sinds 

de jaren tachtig van de twintigste eeuw een luide roep naar een diepgaande hervorming van 

ons justitiesysteem.57 De (nog steeds) onopgeloste reeks brutale overvallen en moorden van 

de zogenaamde ‘Bende van Nijvel’ en het falen van gerecht en politie bij het voorkomen van 

de ontvoeringen en moorden door de pedofiel Marc Dutroux brachten de publieke opinie in 

beweging. Ook parlementaire onderzoekscommissies naar beide zaken in de jaren negentig 

kwamen tot zeer negatieve conclusies over het falen van gerecht en politie.58 Voor de politie 

werd er in 1998 reeds een akkoord bereikt over een volledige herstructurering.59 Voor het 

gerecht daarentegen bleven de hervormingen uit het Octopusakkoord beperkt tot o.a. de 

invoering van een onafhankelijke Hoge Raad voor Justitie die voortaan de benoemingen zou 

afhandelen en adviezen zou uitbrengen en de invoering van in de tijd beperkte mandaten voor 

magistraten van het openbaar ministerie en de korpschefs van de zetel.60 

58. In de jaren nadien hebben de verschillende opeenvolgende ministers van Justitie 

telkens nieuwe pogingen ondernomen om het justitiële stelsel diepgaand te hervormen. Op 

die manier werd het pad geëffend voor de uiteindelijke hervorming van Justitie zoals deze de 

dag van vandaag wordt doorgevoerd.61 Het gaat hierbij om het Octopusakkoord en om twee 

volledig uitgewerkte plannen, nl. het Themisplan in 2005 en het Atomiumplan in 2010. Een 

constante die terugkomt betreft de probleemstelling rond het gebrek aan flexibiliteit en 

mobiliteit.62 De echte hervorming van Justitie bleef evenwel uit, aangezien zowel het 

Themisplan als het Atomiumplan een stille dood stierven. Toch is het belang van deze plannen 

                                                      

57 A. TURTELBOOM, De hervorming van de Rechterlijke orde: overzicht van de belangrijkste wetgeving, mei 
2014, http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus, 7. 
58 A. TURTELBOOM, De hervorming van de Rechterlijke orde: overzicht van de belangrijkste wetgeving, mei 
2014, http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus, 7. 
59 Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
BS 5 januari 1999. 
60 A. TURTELBOOM, De hervorming van de Rechterlijke orde: overzicht van de belangrijkste wetgeving, mei 
2014, http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus, 6. 
61 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 7. 
62 R. DEPRÉ en A. HONDEGHEM, “Hervormingsvoorstellen voor justitie: verleden, heden en toekomst”, Ius & 
actores 2011, afl. 3, 6. 

 

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus
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niet te onderschatten, aangezien zij de deur openzetten naar een grondig debat en de 

valkuilen aanduidden voor de volgende hervormingen. Hierna worden het Octopusakkoord, 

het Themisplan en het Atomiumplan dan ook kort geschetst in het kader van hun relevantie 

voor de mobiliteit van de magistraat. 

Afdeling 1: Octopusakkoord 

59. Het Octopusakkoord63 in 1998 had vooral een hervorming van het openbaar ministerie 

voor ogen. Er werd voorzien in een versterking van de parketten van eerste aanleg, in de 

verdere uitbouw van het College van procureurs-generaal en in de oprichting van een federaal 

parket. 

60. Toch werden er ook enkele regels betreffende de zittende magistratuur ingevoerd. De 

meest opvallende verwezenlijking was de installatie van de Hoge Raad voor de Justitie. Verder 

werd er ook gepleit voor een horizontale integratie op het niveau van eerste aanleg en een 

hertekening van het gerechtelijk landschap op grond van de ideale schaal.64 Deze laatste twee 

plannen werden echter niet uitgevoerd. 

61. Opmerkelijk in het licht van deze masterproef is het voorstel om zowel de magistraten 

als het griffie- en parketpersoneel te benoemen binnen het ressort in de schoot van 

rechtbanken van dezelfde categorie.65 Hierdoor zou horizontale mobiliteit en een optimale 

inzet van personeel mogelijk worden gemaakt.66 

62. In de nasleep van het Octopusakkoord werd in 1998 van een zekere beweeglijkheid 

van de magistraten effectief werk gemaakt.67 Als eerste mogen bijkomende plaatsen voor 

magistraten in de rechtbank van eerste aanleg of in de rechtbank van koophandel die 

                                                      

63 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie, 
Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 49-1568/4. 
64 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie. 
Bijlagen, Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 49-1568/2, 26 en 40; S. BIELEN, W. MARNEFFE, J. INDESTEEGE en P. 
POPELIER, “De budgettaire impact van de gerechtelijke hervorming”, Ius & actores 2015, afl. 1, 111-112. 
65 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie. 
Bijlagen, Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 49-1568/2, 41. 
66 R. DEPRÉ en A. HONDEGHEM, “Hervormingsvoorstellen voor justitie: verleden, heden en toekomst”, Ius & 
actores 2011, afl. 3, 8. 
67 N. STAESSENS, “Het Octopusakkoord viert weldra zijn tiende verjaardag… Wordt 2008 een justitieel 
jubeljaar?”, Orde van de dag 2008, afl. 41, 127. 
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opgenomen zijn in de wet, voortaan uitsluitend nog worden bezet door rechters die gelijktijdig 

zijn benoemd op verschillende zetels binnen het rechtsgebied van het betrokken hof van 

beroep.68 En ten tweede werd de horizontale mobiliteit van de magistraten op gang gebracht 

door aan de Koning de mogelijkheid te bieden om toegevoegde rechters te benoemen per 

rechtsgebied van het hof van beroep of van het arbeidshof.69 

Afdeling 2: Themisplan 

63. De volgende stap in de hervormingsplannen zijn de Themisplannen van toenmalig 

minister van Justitie Laurette Onkelinx. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen 

Themis I70 en Themis II71. Ondanks de grote bevraging op het terrein door middel van de 

zogeheten Justitiedialogen, kende het eerste plan veel tegenkanting van de magistratuur uit 

vrees voor een afbreuk aan het beginsel van onafhankelijkheid. Vooral over het “collegiaal 

model” waardoor het beheer van rechtbank en parketten samengevoegd zou worden en over 

de rol van de beheersdirecteur die op gelijk niveau met de korpschef zou komen en die aldus 

eventueel gezag zou kunnen uitoefenen over de magistraten, leidde tot grote 

ontevredenheid.72 Het tweede Themisplan dat op 10 maart 2006 door de ministerraad werd 

goedgekeurd, werd dan ook opgesteld met inachtneming van de adviezen van de 

vertegenwoordigers van de gerechtelijke organisaties.73 Het collegiale model werd vervangen 

door een duaal model. De zetel en het parket zouden dus afzonderlijk worden beheerd. 

                                                      

68 Art. 10 wet 20 juli 1998 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de 
wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot 
wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot 
vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van 
het Gerechtelijk Wetboek, BS 21 juli 1998. 
69 Art. 86bis Ger.W., zoals ingevoegd bij de wet 10 februari 1998 tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek 
betreffende de benoeming van toegevoegde rechters, BS 20 februari 1998; Supra 12, nr. 29 e.v. 
70 L. ONKELINX, Hervorming van de gerechtelijke organisatie: Themisplan, Brussel, FOD Justitie, 22 juni 2005, 
www.just.fgov.be, 22 p. 
71 L. ONKELINX, Oprichtingsnota hervorming van de gerechtelijke organisatie: het Themisplan, Brussel, FOD 
Justitie, 10 maart 2006 opgenomen in het wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering 
van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde, Parl.St. Senaat 2005-
06, nr. 3-1720/1, 38 p. 
72 B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. BOCKEN (ed.), De 
gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 81. 
73 R. DEPRÉ en A. HONDEGHEM, “Hervormingsvoorstellen voor justitie: verleden, heden en toekomst”, Ius & 
actores 2011, afl. 3, 9. 
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64. De Themishervorming voorzag vooral een ruime decentralisatie van het beheer inzake 

personeel, begroting, materieel en gerechtskosten.74 In alle arrondissementen en op elk 

ressortniveau voor het beheer van de hoven zouden er daartoe beheerscomités voor de zetels 

worden opgericht. Aan het hoofd van die beheerscomités bevindt zich een magistraat en geen 

gerechtsbeheerder zoals oorspronkelijk voorzien in Themis I.75 

65. In het plan werd het gedecentraliseerde human resourcesbeheer uitvoerig 

omschreven.76 Dezelfde ideeën als in het Octopusakkoord kwamen naar voren. Er werd 

immers opnieuw gepleit voor een grotere mobiliteit van de magistraten en voor meer 

mobiliteit voor het personeel dat geen magistraat is.77 

66. Om de mobiliteit van de magistraten te versterken werden twee oplossingen 

voorgesteld. De eerste oplossing betrof de creatie van rechtscolleges met een grotere 

geografische overspanning en/of met ruimere materiële bevoegdheden. En bij ontstentenis 

van die samenvoeging, moet er teruggegrepen worden naar een tweede oplossing, namelijk 

een regelgeving waarbij mobiliteit binnen en over de arrondissements- en ressortsgrenzen 

heen geïntroduceerd wordt, aldus de heer Toremans.78 

67. Een samenvoeging van arrondissementen zodat het personeel over grotere 

referentiezones kon worden ingezet, was helaas ten tijde van het Themisplan politiek niet 

haalbaar. Daarom werd er gekozen voor de aanpak van de mobiliteitsregelgeving. Het 

gedecentraliseerde niveau kreeg de bevoegdheid om de continuïteit van de openbare dienst 

Justitie te helpen garanderen d.m.v. het voeren van een efficiënt en doelgericht 

                                                      

74 MvT bij het wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en 
de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1720/1; N. 
STAESSENS, “Het Octopusakkoord viert weldra zijn tiende verjaardag… Wordt 2008 een justitieel jubeljaar?”, 
Orde van de dag 2008, afl. 41, 129. 
75 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 12. 
76 D. VAN DER KELEN, F. VAN VOLSEM en B. MEGANCK, “De rechter zit niet langer in een zetel maar loopt 
estafette …” in M. VANDERHALLEN, E. JASPAERT en G. VERVAEKE (eds.), De relatie in de strafrechtsketen tussen 
politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank, Antwerpen, Maklu, 2009, 208. 
77 N. STAESSENS, “Het Octopusakkoord viert weldra zijn tiende verjaardag… Wordt 2008 een justitieel 
jubeljaar?”, Orde van de dag 2008, afl. 41, 130. 
78 T. TOREMANS, “Het Themisplan: Het begin van het einde of het einde van een begin? De toekomstige 
beheersstructuur van justitie gewikt en gewogen”, RW 2006-07, nr. 10, 438. 
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personeelsbeleid. Daarnaast werd ook de reeds bestaande gedeeltelijke mobiliteit van de 

magistraten versterkt en veralgemeend en ging dit op het niveau van het ressort worden 

uitgeoefend. De gelijktijdige benoemingen zoals voorzien in artikel 100 Ger.W. zouden 

effectief worden toegepast.79 

68. De regering merkte wel nog op dat om de mobiliteit te doen slagen, er enerzijds 

rekening moest worden gehouden met de personeelsbehoeften van het decentrale niveau en 

anderzijds moest voorzien worden in een toereikende scholing en opleiding van de 

medewerkers die het personeelsbeheer op zich zouden moeten nemen.80 

69. Verder werden er ook voor het niet-magistratelijk personeel maatregelen voorzien 

inzake mobiliteit. In de eerste plaats zou niet-magistratelijk personeel in elk gerechtelijk 

arrondissement worden opgenomen in een pool van mobiel personeel. Dit zou echter enkel 

op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. Daarnaast zou het niet-magistratelijk personeel in de 

toekomst niet meer in een bepaald rechtscollege worden benoemd, maar wel binnen een 

gerechtelijke entiteit, nl. het arrondissement. Zij zouden dan tijdelijk aan een bepaald 

rechtscollege kunnen worden toegewezen.81 Men kan hierbij de vergelijking maken met de 

toegevoegde rechters, die tevens binnen een gerechtelijke entiteit, maar in hun geval het 

ressort, worden benoemd. 

70. Wegens aanhoudende kritiek van de magistratuur, de advocatuur en de academische 

wereld om redenen van ‘afbreuk aan de autonomie’ zijn de Themisplannen helaas nooit 

realiteit geworden. Zij hebben een stille dood gekend en zijn begraven in een volgende 

legislatuur. 

                                                      

79 T. TOREMANS, “Het Themisplan: Het begin van het einde of het einde van een begin? De toekomstige 
beheersstructuur van justitie gewikt en gewogen”, RW 2006-07, nr. 10, 438. 
80 N. STAESSENS, “Het Octopusakkoord viert weldra zijn tiende verjaardag… Wordt 2008 een justitieel 
jubeljaar?”, Orde van de dag 2008, afl. 41, 130; T. TOREMANS, “Het Themisplan: Het begin van het einde of het 
einde van een begin? De toekomstige beheersstructuur van justitie gewikt en gewogen”, RW 2006-07, nr. 10, 
438. 
81 N. STAESSENS, “Het Octopusakkoord viert weldra zijn tiende verjaardag… Wordt 2008 een justitieel 
jubeljaar?”, Orde van de dag 2008, afl. 41, 130. 
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Afdeling 3: Atomiumplan 

71. Na de Themisplannen, was het de beurt aan het Atomiumplan van voormalig minister 

van Justitie Stefaan De Clerck.82 Dit plan steunde op drie grote innovaties: (1) het invoeren van 

lokale beheersautonomie, (2) een schaalvergroting door het herleiden van het aantal 

arrondissementen van 27 naar 16 en (3) de creatie van een eenheidsrechtbank waarbij de 

bestaande rechtbanken zouden worden geïntegreerd op het niveau van het arrondissement.83 

Ook hier werd een hervorming van het gerechtelijk landschap voorgeschreven als middel om 

de mobiliteit van de magistraten te versterken. 

72. In de zogenaamde Atomiumwerkgroep84, een overleg met 9 politieke partijen, werd 

dit plan besproken. Er werd helaas geen eensgezindheid bereikt aangezien men het niet eens 

geraakte over de integratie van de vredegerechten en de arbeidsrechtbanken.85 Het verzet 

was gebaseerd op de specificiteit en de doorgedreven specialisatie van deze rechtbanken.86 

De bespreking werd daarom verschoven naar de regering waar uiteindelijk toch een akkoord 

kon worden bereikt, zij het over een afgezwakte versie zonder eenheidsrechtbank.87 Door de 

val van de regering slechts één dag later, heeft het Atomiumplan echter nooit enige uitvoering 

gekend.88 Tijdens de aanslepende formatiegesprekken van 2010-2011 heeft de 

ontslagnemende minister van Justitie wel nog geprobeerd enkele aspecten van de hervorming 

in wetten om te zetten via brieven aan het parlement, maar dit mocht niet baten. Het akkoord 

bleef dode letter in afwachting van een nieuwe regering.89  

                                                      

82 S. DE CLERCK, Oriëntatienota, Het gerechtelijk landschap: naar een nieuwe architectuur voor justitie, oktober 
2009, https://fortisgate.files.wordpress.com/2009/11/document-stefaan-de-clerck-over-de-justitiehervorming-
oktober-2009.pdf. 
83 B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. BOCKEN (ed.), De 
gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 82; S. BIELEN, W. MARNEFFE, J. INDESTEEGE en P. POPELIER, 
“De budgettaire impact van de gerechtelijke hervorming”, Ius & actores 2015, afl. 1, 111-112. 
84 De negen bollen van het Atomium staan symbool voor de negen politieke partijen die rond de tafel gingen 
zitten om de modernisering van justitie te bespreken. 
85 R. DEPRÉ en A. HONDEGHEM, “Hervormingsvoorstellen voor justitie: verleden, heden en toekomst”, Ius & 
actores 2011, afl. 3, 12. 
86 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 15. 
87 X, “Toch justitieakkoord”, Juristenkrant 2010, nr. 207, 14. 
88 De regering viel hierbij niet over het Atomiumplan, maar wel over de splitsing van ‘Brussel-Halle-Vilvoorde’; 
B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. BOCKEN (ed.), De 
gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 82. 
89 B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. BOCKEN (ed.), De 
gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 83. 

https://fortisgate.files.wordpress.com/2009/11/document-stefaan-de-clerck-over-de-justitiehervorming-oktober-2009.pdf
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Hoofdstuk 2: De noodzaak 

73. De opeenvolgende ministers van Justitie ondernamen dus elk apart initiatieven om tot 

een gerechtelijke hervorming te komen. De weerstanden binnen de magistratuur en de 

loodzware besluitvorming binnen Justitie maakten het echter vrijwel onmogelijk om op 

politiek vlak verder te gaan. Bovendien onderbraken de langdurige regeringscrisissen tussenin 

(2007-2008, 2010-2011) telkens de continuïteit van het beleid.90 

74. Toch zijn er meerdere gelijkenissen te vinden in de voorstellen. Zo wordt in bijna elk 

voorstel ervan uitgegaan dat schaalvergroting en een functionele integratie (door middel van 

de invoering van een eenheidsrechtbank of een centralisatie van het beheer) noodzakelijk zijn 

om het systeem efficiënter, productiever en effectiever te maken. Bovendien is er steeds meer 

aandacht voor het management en de kwestie van de beheersautonomie.91 

75. Ondanks het feit dat bovenstaande plannen geen uitvoering kenden, werd de 

noodzaak tot een gerechtelijke hervorming steeds dringender. De belangstelling van de media 

voor Justitie nam toe en daarmee gepaard ook de kritiek.92 De gerechtelijke achterstand, het 

gebrek aan middelen, de lange duur van een proces, de onopgeloste misdaden, de 

onbegrijpelijke gerechtstaal, de ondoorzichtige procedures, de ingewikkelde structuren, de te 

hoge kosten, het gebrek aan flexibiliteit en mobiliteit, de problemen met de kwaliteit van de 

rechtspraak, het gebrek aan specialisatie en het gebrek aan betrouwbare statistische 

gegevens zijn slechts enkele van de pijnpunten die steeds weer naar voren komen.93 De 

algemene werking van het justitiële apparaat vormde niet alleen bij de rechtszoekende, maar 

ook bij de magistratuur zelf een bron van ergernis. 

                                                      

90 A. TURTELBOOM, De hervorming van de Rechterlijke orde: overzicht van de belangrijkste wetgeving, mei 
2014, http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus, 8. 
91 R. DEPRÉ en A. HONDEGHEM, “Hervormingsvoorstellen voor justitie: verleden, heden en toekomst”, Ius & 
actores 2011, afl. 3, 10. 
92 A. TURTELBOOM, De hervorming van de Rechterlijke orde: overzicht van de belangrijkste wetgeving, mei 
2014, http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus, 8. 
93 R. DEPRÉ en A. HONDEGHEM, “Hervormingsvoorstellen voor justitie: verleden, heden en toekomst”, Ius & 
actores 2011, afl. 3, 6-7. 
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Afdeling 1: De rechtszoekende 

76. In opdracht van de Hoge Raad voor Justitie werd in 2014 een vierde justitiebarometer 

opgemaakt. Hierbij wordt door middel van een opinieonderzoek nagegaan wat de mening is 

van de Belgische burgers ten aanzien van het gerechtelijk apparaat. In wat volgt worden er 

enkele opmerkelijke resultaten belicht die een weerslag hebben op de inhoud van deze 

masterproef. 

77. Ten eerste valt op dat het algemeen vertrouwen in Justitie stabiel is gebleven in 

vergelijking met de resultaten van de justitiebarometer van 2010: 61 procent van de Belgische 

bevolking heeft vertrouwen in Justitie.94 Dit is een opmerkelijke vaststelling gezien er in de 

periode 2010-2014 verschillende gerechtelijke hervormingen werden doorgevoerd die het 

vertrouwen in Justitie trachtten te herstellen.95 Bovendien mag die 61 procent niet 

overroepen worden. Het betekent immers ook dat 39 procent absoluut geen vertrouwen 

heeft in Justitie… 

78. Daartegenover staat dat de rechtszoekende in vergelijking met de vorige bevraging wel 

meer tevreden is met betrekking tot de werking van Justitie. De meerderheid van de 

respondenten oordeelt dat Justitie inspanningen heeft geleverd om erop vooruit te gaan.96 

Die inspanningen blijken echter niet voldoende te zijn geweest aangezien maar liefst 92 

procent van de bevraagden van mening is dat de behandelingen van een zaak door Justitie in 

het algemeen te lang duurt.97 Dat de gerechtelijke achterstand een groot probleem is in ons 

huidig rechtssysteem, ontgaat dus ook de bevolking niet. 

79. Met betrekking tot de specialisatie van de rechters werd onrechtstreeks ook een vraag 

gesteld aan de respondenten: “Moet het idee dat de rechter wordt bijgestaan door gewone 

burgers die zelf geen beroepsrechter zijn, maar wel gespecialiseerd zijn in het onderwerp, 

                                                      

94 R. BOONE, “Justitiebarometer 2014: vertrouwen in justitie blijft stabiel”, Juristenkrant 2015, nr. 305, 1; HRJ, 
Justitiebarometer 2014, 25 februari 2015, 
http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/justitiebarometer_2014.pdf, 8. 
95 Eerder hebben we echter gezien dat die hervormingen zich vooral hebben voorgedaan met betrekking tot de 
politie (invoering van het duaal systeem) en het openbaar ministerie (octopushervorming). 
96 HRJ, Justitiebarometer 2014, 25 februari 2015, 
http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/justitiebarometer_2014.pdf, 13. 
97 HRJ, Justitiebarometer 2014, 25 februari 2015, 
http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/justitiebarometer_2014.pdf, 15. 
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veralgemeend worden naar andere burgerlijke zaken?”. Een grote meerderheid van de 

respondenten antwoordde hier positief op.98 Dit is opmerkelijk. Hieruit kan worden afgeleid 

dat het voor de burgers belangrijk is om beoordeeld te worden door iemand die 

gespecialiseerd is in het vakgebied. Dit moet niet per se door middel van een specialisatie van 

de rechter, maar dit kan ook verwezenlijkt worden door de bijstand van specialisten bij een 

rechter. Toch moet deze vaststelling genuanceerd worden. In vergelijking met de cijfers van 

eerdere justitiebarometers is er een daling te bemerken in het aantal voorstanders van de 

formule van de rechter die wordt bijgestaan door specialisten. Hieruit kan echter niet meteen 

worden geconcludeerd dat burgers de specialisatie niet meer belangrijk vinden. Het kan ook 

louter een vermindering zijn van interesse in de voorkeur om de specialisatie op die 

welbepaalde manier te verwezenlijken. 

80. De werking van Justitie is dus in de ogen van de rechtszoekenden zeker nog niet 

perfect. Vooral de lengte van de procedures en de gerechtelijke achterstand geeft aanleiding 

tot grote ontevredenheid. Daarnaast is specialisatie ook een belangrijk gegeven voor de 

rechtszoekenden. Verder in deze masterproef zal blijken dat deze bekommernissen 

weerspiegeld worden in de doelstellingen van het Vlinderakkoord.99 

Afdeling 2: De magistratuur 

81. Naast de rechtszoekenden zijn ook de magistraten en het gerechtspersoneel zelf 

ontevreden over de werking van Justitie.  

82. Bij wet van 8 maart 1999 werd de Adviesraad van de Magistratuur (ARM) opgericht. 

De ARM is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle leden van de magistratuur, zowel de 

staande magistratuur als de zetelende magistratuur. De instelling is bevoegd om, hetzij op 

eigen initiatief, hetzij op verzoek van de minister van Justitie of van de Wetgevende Kamers, 

adviezen te geven over al wat betrekking heeft op het statuut, de rechten en de 

omstandigheden van de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie.100 De 

                                                      

98 HRJ, Justitiebarometer 2014, 25 februari 2015, 
http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/justitiebarometer_2014.pdf, 21-
22. 
99 Infra 70, nr. 189. 
100 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, 4 oktober 2006, 
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Archives_publique/Avis/2006/advies061004.pdf, 2. 

http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/justitiebarometer_2014.pdf
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Archives_publique/Avis/2006/advies061004.pdf
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adviezen van deze instelling zijn dan ook de bron bij uitstek om de knelpunten van Justitie 

vanuit het oogpunt van de magistraten vast te stellen. 

83. In het allereerste advies van deze instelling geeft de ARM commentaar bij een 

voorontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de 

gerechtelijke achterstand. De magistraten geven meteen te kennen dat ze de ernst van de 

gerechtelijke achterstand inzien en dat ze ook bereid zijn om mee te werken aan een snel, vlot 

en efficiënter procesverloop.101 De ARM benadrukt echter wel dat dit niet alleen in de handen 

ligt van de magistratuur, maar tevens van alle andere actoren in het procesverloop, zoals bv. 

advocaten, griffiers… Tevens wordt er de, mijn inziens terechte, opmerking gemaakt dat een 

‘goede’ magistraat niet steeds de meest productieve magistraat is. Kwantiteit van de 

rechtspraak mag niet steeds boven kwaliteit gaan.102 Zeker in de huidige meerlagige 

rechtsomgeving is het moeilijk om snel tot een goede beslissing te komen. 

84. Een volgend advies dat werd gegeven in het kader van de gerechtelijke hervorming is 

het advies betreffende de oriëntatienota ‘Het gerechtelijk landschap – naar een nieuwe 

architectuur voor Justitie’ van 26 oktober 2009.103 Hierin deelt de ARM de opvatting van de 

regering dat er dringend een modernisering van Justitie dient te worden doorgevoerd, die 

zowel aan de structuren als aan het beheer van de middelen raakt. De ARM staat open voor 

grotere gerechtelijke entiteiten, i.e. een schaalvergroting, indien deze tegemoetkomen aan de 

bestaande problemen. Ze verwijst onder andere naar de aanpassing van het 

personeelsbestand aan de reële behoeften van de rechtsgebieden en de op een evenwichtige 

wijze te verdelen werklast.  

85. We kunnen dus concluderen dat vanuit het oogpunt van de magistraten hetzelfde 

(grote) knelpunt naar voren komt, namelijk de gerechtelijke achterstand. Daarnaast wordt er 

                                                      

101 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, 4 oktober 2006, 
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Archives_publique/Avis/2006/advies061004.pdf, 3. 
102 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, 4 oktober 2006, 
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Archives_publique/Avis/2006/advies061004.pdf, 3. 
103 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies betreffende de oriëntatienota « Het gerechtelijk landschap – 
naar een nieuwe architectuur voor justitie », 26 oktober 2009, http://www.arm-
ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2009/Advies%20ARM%20Ori%EBntatienota%20Het%20Gerechtelij
k%20Landschap%20-.pdf, 1.  
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ook verwezen naar een slechte werklastverdeling en het onvermogen om een adequaat 

personeelsbeleid te voeren. De magistraten aanvaarden dat er veranderingen nodig zijn op 

het vlak van mobiliteit om deze knelpunten te bestrijden. De ARM wijst er echter wel op dat 

deze veranderingen de basisprincipes van de magistratuur moet honoreren, zijnde onder 

andere de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de onoverplaatsbaarheid van de 

magistraat. 

86. Nu duidelijk is dat zowel voor de rechtszoekende als voor de magistratuur de maat vol 

is, is de tijd rijp voor verandering. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de 

gerechtelijke hervorming uiteindelijk tot stand is gekomen en wanneer deze daadwerkelijk in 

werking is getreden. Ook de schaalvergroting wordt toegelicht.  
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Hoofdstuk 3: De hervorming van de rechterlijke orde 

Afdeling 1: Het startsignaal 

87. Op 6 december 2011 was het eindelijk zover, na een record van 545 dagen 

regeringsonderhandelingen, trad de regering Di Rupo aan.104 Met de typerende kledingstijl 

van de nieuwe eerste minister in het achterhoofd, werd het regeerakkoord dan ook al snel tot 

‘Vlinderakkoord’ gedoopt. 

88. Zoals in alle voorgaande regeerakkoorden sedert 1985 werd er ook hier een 

hervorming van Justitie aangekondigd.105 De burger heeft immers “recht op een snelle en 

efficiënte Justitie”. Daarnaast ligt ook de geografische hertekening, de oprichting van een 

beheerscollege en de belangrijke decentralisatie voor wat betreft budgetten en het personeel 

van de rechterlijke macht in het verschiet. Volgens Di Rupo verdient de informatisering echter 

de absolute voorrang aangezien de bestaande regelgeving hieraan zal moeten worden 

aangepast en er door middel van de informatisering ook tegemoet gekomen kan worden aan 

het wegwerken van de gerechtelijke achterstand. Dossiers zouden op die manier immers 

sneller moeten kunnen worden afgehandeld.106 

89. Onder de hoofdding “Een toegankelijke, snelle en moderne Justitie” belooft de 

regering, zich inspirerend op de voorstellen van Themis en Atomium, werk te maken van een 

hervorming van Justitie. Inzake de mobiliteit van de magistraten en het personeel wordt het 

volgende bepaald: “Magistraten zullen voortaan systematisch per rechtsgebied worden 

benoemd (op basis van art. 100 Ger.W.) en de indien mogelijk vrijwillige mobiliteit tussen de 

rechtsgebieden zal bevorderd worden om tegemoet te komen aan de noden. Het personeel zal 

                                                      

104 X, Di Rupo van verkiezing tot vertrouwen in 545 dagen, 10 december 2011, 
http://www.knack.be/nieuws/belgie/di-rupo-van-verkiezing-tot-vertrouwen-in-545-dagen/article-normal-
34259.html. 
105 A. TURTELBOOM, De hervorming van de Rechterlijke orde: overzicht van de belangrijkste wetgeving, mei 
2014, http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus, 9; E. DI 
RUPO, Regeerakkoord, 1 december 2011, 
http://archive.dirupo.belgium.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.p
df, 137. 
106 E. DI RUPO, Regeerakkoord, 1 december 2011, 
http://archive.dirupo.belgium.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.p
df, 141. 
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http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus
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http://archive.dirupo.belgium.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf
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per arrondissement benoemd worden. De vrede- en politierechters worden gepoold op het 

niveau van het arrondissement. De regering zal vervangingspools van magistraten inrichten 

die de afwezigheden in de ambtsgebieden kunnen opvangen.”107 

90. Niet lang na de goedkeuring van het regeerakkoord, namelijk op 19 december 2011 

stelde de nieuwe minister van Justitie Annemie Turtelboom haar algemene beleidsnota voor 

Justitie voor.108 Hierin benadrukte de minister dat het tijd is om de hervorming van Justitie 

effectief door te voeren en Justitie op die manier de 21ste eeuw binnen te loodsen. Dit 

betekent een grondige hertekening van het gerechtelijk landschap, meer autonomie en een 

betere inzetbaarheid van magistraten. Een ICT-beleid moet Justitie efficiënt laten werken en 

een modern gezicht geven. Wat betreft de concrete uitwerking van de versterking van de 

mobiliteit van de magistraten, beperkt de minister zich tot het louter hernemen van het 

regeerakkoord.109 

91. Op 17 april 2012, amper vier maanden na de voorstelling van haar algemene 

beleidsnota, kreeg minister Turtelboom de goedkeuring van de regering voor haar krachtlijnen 

van een hervorming. Ze werkte die de maanden nadien uit in drie wetsontwerpen: één over 

de schaalvergroting van de gerechtelijke arrondissementen, één over de mobiliteit van de 

magistraten en één over het verzelfstandigd beheer van de rechterlijke orde. De eerste twee 

wetsontwerpen werden samengevoegd en door de regering goedgekeurd in april 2013.110 De 

Kamer en de Senaat volgden en zo ontstond de wet van 1 december 2013 tot hervorming van 

de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog 

op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde.111 Ook het derde wetsontwerp 

                                                      

107 E. DI RUPO, Regeerakkoord, 1 december 2011, 
http://archive.dirupo.belgium.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.p
df, 138. 
108 A. TURTELBOOM, Algemene beleidsnota justitie, 19 december 2011, 
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1964/53K1964002.pdf. 
109 B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. BOCKEN (ed.), 
De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 81-82; A. TURTELBOOM, Algemene beleidsnota justitie, 
19 december 2011, http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1964/53K1964002.pdf. 
110 A. TURTELBOOM, De hervorming van de Rechterlijke orde: overzicht van de belangrijkste wetgeving, mei 
2014, http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/syllabus, 9. 
111 Wet 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 
december 2013 (ed. 2) (hierna: Wet van 1 december 2013). 
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haalde uiteindelijk de eindmeet na een goedkeuring door de Kamer en de Senaat en werd op 

4 maart 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad onder de naam “Wet van 18 februari 

2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer van de rechterlijke 

organisatie”.112 En zo was de langverwachte hervorming van Justitie eindelijk een feit. 

Afdeling 2: De wet van 1 december 2013 

92. In het kader van deze masterproef is de Wet van 1 december 2013 het meest relevant. 

Zoals hierboven reeds beschreven werd is de wet het resultaat van een samenvoeging van 

twee wetsvoorstellen en bevat deze de eerste twee zuilen van de gerechtelijke hervorming, 

nl. de schaalvergroting en de versterkte mobiliteit van de magistraten. Alvorens de hoofdlijnen 

van deze wet te bespreken, wordt de datum van inwerkingtreding van de wetten van de 

gerechtelijke hervorming nog kort belicht. 

93. In principe treedt een wet in werking tien dagen na zijn bekendmaking in het Belgisch 

Staatsblad, tenzij er een bepaling is die de inwerkingtreding vaststelt. Voor de Wet van 1 

december 2013 was dit het geval. Artikel 163 bepaalde: “De datum van inwerkingtreding van 

deze wet wordt bepaald door de Koning, in een besluit vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad, en bij gebrek hieraan treedt deze wet in werking uiterlijk op 1 april 2014”. 

94. Aangezien de Wet van 1 december 2013 snel en binnen een kort tijdsbestek werd 

aangenomen en bekendgemaakt, vreesden verschillende partijen al gauw dat de deadline van 

1 april 2014 niet gehaald zou worden. Daarop werd dan ook een amendement bij het 

wetsontwerp voorgesteld om de uiterste datum van inwerkingtreding uit te stellen tot 1 

september 2014, het begin van het gerechtelijk jaar, zodat de tenuitvoerlegging van de 

gerechtelijke hervorming doeltreffend voorbereid zou kunnen worden.113 Dit amendement 

werd uiteindelijk niet aanvaard en de wet trad grotendeels in werking zoals gepland. Minister 

                                                      

112 Wet 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke 
organisatie, BS 4 maart 2014 (ed. 2) (hierna: Wet van 18 februari 2014). 
113 Wetsontwerp houdende wijziging en aanvulling van de overgangsmaatregelen van de wet van 1 december 
2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met 
het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2741/2. 
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Turtelboom was immers van mening dat dit nodig was om de hervorming met een propere lei 

te laten starten.114 

95. Daarmee is het laatste woord over de inwerkingtreding van de gerechtelijke 

hervorming echter nog niet gezegd. Het bleef immers niet bij de wet van 1 december 2013 en 

de wet van 18 februari 2014. In een ijltempo volgden de koninklijke besluiten van 14 maart 

2014 en van 26 maart 2014 ter uitvoering van de Wet van 1 december 2013.115 Volgens de 

Raad van State misten deze wetten “elke coherentie nu bij bepaalde wijzigingen wel rekening 

gehouden wordt met de wijzigingen aangebracht bij de wet van 19 juli 2012, terwijl bij andere 

bepalingen tot wijziging geen rekening gehouden wordt met deze wet”.116 De goedgekeurde 

teksten moesten dus kennelijk beter op elkaar worden afgestemd en dit gebeurde in alweer 

verschillende wetten, nl. de wetten van 8 en 12 mei 2014 en de wet van 28 maart 2014.117 

96. Hierdoor ontstond er een onontwarbaar wetgevingstechnisch kluwen. En nadat de 

Raad van State waarschuwde dat “de rechtszekerheid zwaar in het gedrang [was] […] door de 

onzekerheid en het gebrek aan inzicht omtrent het moment van inwerkingtreding van de 

onderscheiden wetten tot hervorming van het gerechtelijke landschap”118 moest er ook aan 

de overgangsbepalingen van de Wet van 1 december 2013 gesleuteld worden met de wetten 

                                                      

114 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 8; P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. 
ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, 
Intersentia, 2014, 6. 
115 KB 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de 
arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 24 maart 2014 
(ed. 1); KB 26 maart 2014 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in 
overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, BS 31 maart 2014 
(ed. 1). 
116 Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. Kamer 2012-13, 
nr. 53-2858/001, 114 zoals vermeld in P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” 
in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, 
Intersentia, 2014, 5. 
117 Wet 28 maart 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het 
gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft, BS 31 maart 2014 
(ed. 2); Wet 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I), BS 14 mei 
2014 (ed. 2); Wet 12 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II), BS 19 
mei 2014. 
118 Adv.RvS nr. 53.000/AV/3 bij wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke 
orde, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2858/001, 114. 
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van 21 maart 2014 en 10 april 2014.119 Art 164 van de wet van 1 december 2013 bepaalt 

voortaan: “De artikelen 154, 154/1, 155, 158 en 159 treden in werking de tiende dag volgend 

op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Ingeval er voor de functie geen 

weging, bedoeld in artikel 160 van het Gerechtelijk Wetboek, werd uitgevoerd, wordt het 

personeelslid dat wordt benoemd als hoofdgriffier van de vredegerechten en de 

politierechtbank van het arrondissement, benoemd in de klasse A3 met weddeschaal A32. 

Artikel 158, derde lid, treedt buiten werking op 30 juni 2014.” 

97. Er kan besloten worden dat het geheel van wetten rond de gerechtelijke hervorming 

een wetgevend-technische complexiteit is geworden. In deze masterproef zal dan ook niet 

verder worden ingegaan op de verhoudingen en het samenspel tussen de verschillende 

wetten, maar zal de focus gelegd worden op de inhoud van de Wet van 1 december 2013 en 

meer bepaald op de versterkte mobiliteit. 

Afdeling 3: Territoriale bevoegdheid van de magistraten 

98. Volgens de Memorie van Toelichting is de schaalvergroting een noodzakelijke stap 

voor een versterkte mobiliteit.120 “Via de creatie van grotere gerechtelijke arrondissementen 

en de uitbouw van de bestaande mogelijkheden van horizontale mobiliteit, kunnen de 

magistraten en [het] gerechtspersoneel beter ingezet worden in functie van werklast en 

specialisatie.” Schaalvergroting leidt dus tot een betere mobiliteit en die mobiliteit geeft dan 

weer aanleiding tot een efficiëntere verdeling van de werklast en een verregaande 

specialisatie. 

Alvorens aan te vangen met de beschrijving van de versterkte mobiliteit van de magistraten, 

is het dus nuttig om eerst de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken nogmaals te duiden. 

                                                      

119 Wet 21 maart 2014 houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de 
gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere 
mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 24 maart 2014 (ed. 2); Wet 10 april 2014 tot wijziging van 
sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke 
loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de 
hoofdsecretarissen, BS 10 juni 2014. 
120 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 7-9. 
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Hierbij wordt eerst kort de schaalvergroting in het algemeen besproken en daarna wordt er 

een concreet overzicht gegeven van de territoriale bevoegdheden. 

A. De schaalvergroting 

99. Dat een schaalvergroting er zat aan te komen, mag niet verwonderen. De filosofie dat 

de rechtbank van overal binnen één dag te paard bereikbaar moest zijn (35 à 50 km), is 

ondertussen immers fel achterhaald.121 Volgens de memorie van toelichting bij de Wet van 1 

december 2013 zou de schaalvergroting tot gevolg hebben dat mensen en middelen beter 

benut kunnen worden en dat er ook in kleine rechtbanken voor elke materie voldoende 

specialisatie kan worden gecreëerd.122 

100. Kernachtig komt de schaalvergroting erop neer dat de zevenentwintig gerechtelijke 

arrondissementen in aantal herleid worden tot twaalf en dat deze nu in principe gelijklopen 

met de grenzen van de provincies.123 Vandaar dat de nieuwe gerechtelijke arrondissementen 

ook de naam dragen van de overeenstemmende provincie. 

101. België zou België niet zijn indien hier geen uitzonderingen zouden op bestaan.124 

Teneinde rekening te houden met de Belgische staatsstructuur is er voor Brussel125 en Eupen 

een apart arrondissement voorzien. Ook Leuven en Nijvel blijven apart. Zij het dat Nijvel 

hernoemd wordt tot Waals-Brabant.126 Dit ziet er als volgt uit:127 

                                                      

121 P. HEYMANS, Justitie schrapt het paard, 1 april 2014, 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/analyse/1.1927106. 
122 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 2858/001, 7 zoals vermeld in P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en 
het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, 
Mortsel, Intersentia, 2014, 6. 
123 F. GEORGES, “Introduction aux réformes des institutions judiciaires: panorama d’un nouveau monde” in D. 
FIERS (ed.), Le nouveau paysage judiciaire, Limal, Anthemis, 2014, 13. 
124 De ratio legis hiervan wordt uitvoerig uit te doeken gedaan in P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de 
mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), 
Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 8-11. 
125 Voor een uitvoerige bespreking van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel zie B. 
VANLERBERGHE, “De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel” in B. ALLEMEERSCH, P. 
TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 155-197. 
126 X, “Twaalf gerechtelijke arrondissementen”, NJW 2014, nr. 294, 20. 
127 FOD JUSTITIE, Het nieuw gerechtelijk landschap is een feit, 1 april 2014, 
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_pers_2014-04-01.  
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Concreet zijn de twaalf nieuwe gerechtelijke arrondissementen de volgende: 

- West-Vlaanderen (met de vroegere gerechtelijke arrondissementen Brugge, Kortrijk, 

Veurne en Ieper); 

- Oost-Vlaanderen (Gent, Dendermonde en Oudenaarde); 

- Antwerpen (Antwerpen, Turnhout en Mechelen); 

- Limburg (Hasselt en Tongeren); 

- Leuven; 

- Brussel (met Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken naast elkaar); 

- Waals-Brabant (Nijvel); 

- Eupen; 

- Luik (Luik, Verviers en Hoei); 

- Namen (Namen en Dinant); 

- Luxemburg (Marche, Neufchâteau en Aarlen) en 

- Henegouwen (Bergen, Doornik en Charleroi).128 

                                                      

128 X, “Twaalf gerechtelijke arrondissementen”, NJW 2014, nr. 294, 20. 
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102. De verruiming van de gerechtelijke arrondissementen heeft niet tot gevolg dat het 

aantal zittingsplaatsen afneemt. De zetel van de rechtbanken van eerste aanleg bevindt zich 

in de provinciehoofdstad en alle andere bestaande zittingsplaatsen worden afdelingen van 

deze provincierechtbank.129 Op die manier wordt er geen afbreuk gedaan aan de nabijheid 

van Justitie. Ook hier zijn er uitzonderingen. In het gerechtelijk arrondissement Henegouwen 

bevindt de zetel zich niet in de provinciehoofdstad, maar is er zowel in Charleroi als in Bergen 

een zetel. Verder is de zetel van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant in Nijvel, die 

van het gerechtelijk arrondissement Leuven in Leuven en tot slot die van het gerechtelijk 

arrondissement Eupen in Eupen.130 

103. Door de schaalvergroting van de arrondissementen is er automatisch een grotere 

mobiliteit van de magistraten mogelijk. De rechters benoemd op het niveau van het 

arrondissement kunnen immers ingezet worden op het gehele territorium van het nieuwe 

ruimere arrondissement. Dit kan ook ten goede komen aan de specialisatie. Het is niet 

mogelijk om in elke rechtbank voldoende specialisten in huis te hebben in technische materies 

zoals bijvoorbeeld onteigeningen of intellectuele eigendomsrechten. Door de 

schaalvergroting is dit ook niet langer nodig. Indien er één specialist is per provincie, kan deze, 

afhankelijk van de noden van de dossiers, zich begeven naar de vestigingsplaats waar de zaak 

aanhangig is, of de zaak kan verplaatst worden naar de plaats waar de rechter zetelt.131 

B. De nieuwe territoriale bevoegdheden 

104. Nu duidelijk is dat er heel wat veranderd is in het gerechtelijk landschap, kan er een 

overzicht worden gegeven van de territoriale bevoegdheden van de rechtbanken. Dit is van 

belang voor de latere bespreking van de (nieuwe) mobiliteit van de magistraten. Naarmate 

deze mobiliteit plaatsvindt binnen de grenzen van het territorium, dan wel de grenzen hiervan 

overschrijdt, kunnen we spreken over interne mobiliteit, dan wel externe mobiliteit. 

105. Voor de vredegerechten is er inzake territoriale bevoegdheid niet veel veranderd.132 

Volgens het nieuwe artikel 59 Ger.W. is er nog steeds één vredegerecht in ieder gerechtelijk 

                                                      

129 X, “Twaalf gerechtelijke arrondissementen”, NJW 2014, nr. 294, 20. 
130 X, “Twaalf gerechtelijke arrondissementen”, NJW 2014, nr. 294, 20. 
131 B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. BOCKEN (ed.), 
De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 88; Infra 77, nr. 207. 
132 G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de droit judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: organisation et éléments 
de compétence, Brussel, Larcier, 2014, 136. 
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kanton. Ook aan de afbakening van de gerechtelijke kantons in artikel 1 van het bijvoegsel bij 

het Gerechtelijk Wetboek is niets veranderd. België telt nog steeds 187 vredegerechten. In 

bijlage 3 is hiervan een overzicht terug te vinden. 

106. Wat betreft de politierechtbanken is de situatie anders.133 Elke politierechtbank is 

bevoegd voor een gerechtelijk arrondissement en aangezien deze nieuwe dimensies hebben 

gekregen, is ook de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken uitgebreid.134 

Bovendien zijn er in het arrondissement Brussel vier politierechtbanken. Ten eerste is er een 

Nederlandstalige en een Franstalige politierechtbank bevoegd voor het grondgebied van de 

twee kantons Anderlecht, van de zes kantons Brussel, van het kanton Elsene, van de kantons 

Etterbeek, Jette, Oudergem, van de twee kantons Schaarbeek, van de kantons Sint-Gillis, Sint-

Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Noode, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Vorst. Daarnaast is er 

ook een politierechtbank te Vilvoorde bevoegd voor het grondgebied van de kantons Asse, 

Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem en Vilvoorde. En tot slot is de politierechtbank te Halle 

bevoegd voor het grondgebied van de kantons Halle, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-

Sint-Genesius-Rode en Lennik.135 In het gerechtelijk arrondissement Henegouwen krijgt de 

(enige) politierechtbank twee zetels: Bergen en Charleroi. Dit betekent dat er dus in totaal 

vijftien politierechtbanken zijn in België, waarvan sommige nog zijn onderverdeeld in 

afdelingen. Op de kaart in bijlage 3 wordt dit duidelijk weergegeven. 

107. Artikel 73 Ger.W. dat de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van eerste 

aanleg, de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel bepaalde, werd grondig 

gewijzigd bij artikel 16 van de Wet 1 december 2013. Aangezien er voortaan een andere 

bevoegdheid is voor de rechtbanken van eerste aanleg enerzijds en de arbeidsrechtbanken en 

de rechtbanken van koophandel anderzijds, wordt er in het artikel niet langer verwezen naar 

het gerechtelijk arrondissement. Sinds 1 april 2014 wordt de territoriale bevoegdheid immers 

bepaald volgens het bijvoegsel van het Gerechtelijk Wetboek. 

                                                      

133 Art. 60 Ger.W. 
134 G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de droit judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: organisation et éléments 
de compétence, Brussel, Larcier, 2014, 141. 
135 Art. 3 bijvoegsel Ger.W. 
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108. Voor de rechtbanken van eerste aanleg brengt dit niet veel verandering met zich mee. 

Zij zijn nog steeds bevoegd per gerechtelijk arrondissement, zij het de verruimde versie ervan. 

Rekening houdende met de ontdubbeling van de rechtbanken in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel, zijn er nu dus dertien rechtbanken van eerste aanleg, waarvan er acht 

nogmaals onderverdeeld zijn in verschillende afdelingen.136 In bijlage 3 kan hiervan een 

overzicht worden teruggevonden. 

109. Wat betreft de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel verandert de 

territoriale bevoegdheid echter wel fundamenteel. Zij zijn niet langer bevoegd op het niveau 

van het gerechtelijk arrondissement, maar oefenen nu hun bevoegdheden uit op het gehele 

ressort van het hof van beroep.137 Zo heeft bijvoorbeeld de arbeidsrechtbank en de rechtbank 

van koophandel met zetel te Antwerpen rechtsmacht over de arrondissementen Antwerpen 

en Limburg. Voor Brussel, Leuven, Waals-Brabant en Eupen is de regeling iets anders en wordt 

de bevoegdheid opgesomd in artikel 4 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek. 

Uiteindelijk is er in elk ressort minstens één arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel. 

Hoe dit eruit ziet, is terug te vinden in bijlage 3. De zetels van de negen arbeidsrechtbanken 

en rechtbanken van koophandel zijn de volgende: Antwerpen, Nijvel, Brussel (zowel 

Nederlandstalig als Franstalig), Leuven, Gent, Eupen, Luik, Bergen en Charleroi138.  

110. Ter afsluiting resten nog de hoven van beroep, de arbeidshoven, de hoven van assisen, 

het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.139 Aan hun territoriaal rechtsgebied zijn geen 

wijzigingen aangebracht. Zoals op de kaart in bijlage 3 te zien is, zijn er nog steeds vijf hoven 

van beroep en vijf arbeidshoven. Per provincie is er één hof van assisen en in het Brussels 

Hoofdstedelijke Gewest is er een extra hof van assisen voorzien. En tot slot oefenen het Hof 

van Cassatie en het Grondwettelijk Hof hun rechtsmacht nog steeds uit op het gehele 

Belgische grondgebied, zodat er dus van elk slechts één is.  

                                                      

136 G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de droit judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: organisation et éléments 
de compétence, Brussel, Larcier, 2014, 149. 
137 F. GEORGES, “Introduction aux réformes des institutions judiciaires: panorama d’un nouveau monde” in D. 
FIERS (ed.), Le nouveau paysage judiciaire, Limal, Anthemis, 2014, 14; G. DE LEVAL en F. GEORGES, Précis de 
droit judiciaire. 1: Les institutions judiciaires: organisation et éléments de compétence, Brussel, Larcier, 2014, 
169 en 175; FR. GEORGES, “La réforme des arrondissements judiciaires”, JT 2014, 337. 
138 Dit zijn twee zetels van eenzelfde arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel. 
139 Respectievelijk art. 156 Gw., art. 147 Gw. en art. 142 Gw. 
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Hoofstuk 4: De nieuwe mobiliteit van de magistraten 

111. In de volgende afdelingen wordt de verschillende vormen van mobiliteit van de 

magistraten, zoals deze in het Gerechtelijk Wetboek zijn ingeschreven na de inwerkingtreding 

van de Wet van 1 december 2013, uit de doeken gedaan. Hierbij wordt er geen artikelsgewijze 

commentaar gegeven, maar worden de verschillende mobiliteitsaspecten geplaatst in het 

onderscheid interne en externe mobiliteit en vervolgens in horizontale en verticale mobiliteit. 

Op die manier kan er een optimale vergelijking worden gemaakt met de mobiliteit die in het 

eerste deel van deze masterproef werd uiteengezet volgens diezelfde structuur. 

112. De versterking van de mobiliteit van de magistraten wordt in de Wet van 1 december 

2013 op verschillende wijzen neergeschreven. Vooreerst wordt de mobiliteit versterkt door 

de schaalvergroting, verder wordt het systeem van de gelijktijdige benoemingen grondig 

hervormd en tot slot worden ook bij de delegaties (opdrachten) en aanwijzingen van rechters 

en raadsheren de mogelijkheden verruimd. Of dit effectief tot een toegenomen mobiliteit zal 

leiden, valt af te wachten. 

Afdeling 1: Interne mobiliteit 

114. De interne mobiliteit betreft de mobiliteit van de rechter naar een rechterlijke instantie 

waarin hij is benoemd.140 In vergelijking met de situatie van voor de inwerkingtreding van de 

Wet van 1 december 2013 zijn hier enkele wijzigingen aangebracht. De interne mobiliteit werd 

enerzijds versterkt door de vergroting van de gerechtelijke arrondissementen en anderzijds 

doordat de rechters nu ook in subsidiaire orde worden benoemd in andere rechtsgebieden. 

A. Schaalvergroting arrondissementen 

115. Zoals reeds eerder aangegeven is het evident dat de vergroting van de 

arrondissementen automatisch zorgt voor een grotere mobiliteit van de rechters.141 De 

magistraten kunnen nu immers worden ingezet op het hele territorium van het gefuseerde 

arrondissement waarin zij zijn benoemd. Het is de taak van de voorzitter van de rechtbank om 

de magistraten die onder zijn gezag staan over de afdelingen van de provincierechtbank te 

verdelen.142 Hij kan er ook voor opteren om de magistraat na een tijd aan een andere afdeling 

                                                      

140 P. DAUW, Burgerlijk procesrecht, tweede editie, Antwerpen, Intersentia, 2014, 68-39. 
141 Supra 41, nr. 103. 
142 Art. 90, vijfde lid Ger.W. 
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toe te wijzen. Dit is dan geen overplaatsing zoals bedoeld in artikel 152 Gw. Het is voldoende 

dat de korpschef de magistraat vooraf hoort en dat hij die aanwijzing motiveert. 

116. Een voorbeeld kan een en ander duiden. Een magistraat uit het arrondissement 

Dendermonde kon vroeger niet bijspringen in het arrondissement Gent wanneer men daar 

een tekort had aan magistraten. Nu kan dit wel omdat alle magistraten doorheen heel de 

provincie in hetzelfde arrondissement benoemd worden, nl. het arrondissement Oost-

Vlaanderen. Doordat er circulatie kan zijn van rechters tussen de verschillende afdelingen, is 

er een versterkte interne mobiliteit binnen het grotere gerechtelijk arrondissement. 

117. Hierop dient wel een nuancering te worden gemaakt. De plaatsvervangende rechters, 

de sociale rechters en de consulaire rechters blijven benoemd bij één enkele afdeling en dus 

niet in het uitgebreide arrondissement. Aangezien zij lekenrechters zijn en vaak dus nog 

andere beroepsactiviteiten hebben, kan van hen niet dezelfde mate van mobiliteit verlangd 

worden als wat het geval is voor beroepsrechters.143 

B. Subsidiaire benoeming 

118. Naast de automatische versterking door de vergroting van de arrondissementen, 

wordt de interne mobiliteit nog op een andere wijze verruimd. Bepaalde rechters worden nu 

immers in subsidiaire orde benoemd in andere rechtsgebieden. Dit is terug te vinden in de 

artikelen 59 en 60 Ger.W. voor wat betreft de vrederechters en de rechters in de 

politierechtbank en in de artikelen 100 tot 100/2 Ger.W. voor wat betreft de rechters van de 

rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel. 

Gelijktijdige benoemingen in een notendop 

119. Zoals in het eerste deel van deze masterproef reeds werd uiteengezet, is het systeem 

van de gelijktijdige benoemingen niet nieuw.144 Wanneer een rechter in meerdere 

rechtbanken benoemd is, kan hij logischerwijze in al deze rechtbanken recht spreken. Dit is 

                                                      

143 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 56; P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” 
in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, 
Intersentia, 2014, 25. 
144 Supra 11, nr. 24 en 25. 
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een adequaat systeem om een goed personeelsbeleid te kunnen voeren indien een rechter 

verhinderd is om zijn ambt uit te oefenen. De Wet van 1 december 2013 heeft het systeem 

van de gelijktijdige benoemingen dan ook behouden, zij het in een sterk gewijzigde vorm.145 

120. Voortaan worden bepaalde rechters enerzijds in hoofdorde benoemd bij een 

rechtbank en anderzijds in subsidiaire orde benoemd bij alle andere rechtbanken van dezelfde 

categorie binnen het arrondissement of het ressort. In principe wil dit dus zeggen dat er een 

pool ontstaat van vrederechters op het niveau van het gerechtelijk arrondissement, van 

Nederlandstalige politierechters op het niveau van het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

van rechters in de rechtbanken van eerste aanleg op het niveau van het ressort van het hof 

van beroep en ten slotte ook van substituten op het niveau van het ressort.146 Wanneer de 

behoeften van de dienst het rechtvaardigen kan de korpschef dan uit deze pool van rechters 

één of meer rechters aanwijzen die hun ambt gelijktijdig moeten uitoefenen in één van de 

rechtbanken waarin zij subsidiair zijn benoemd. Op die manier kan het tijdelijk wegvallen van 

een magistraat door ziekte, wraking, verschoning en dergelijke meer vlot opgevangen worden 

en kunnen de betrokken korpschefs een goed human resourcebeleid voeren. 

121. Hierna worden eerst de subsidiaire benoemingen van de verschillende rechters 

besproken. Daarna wordt er stilgestaan bij de verenigbaarheid met artikel 152 Gw., de 

procedure tot aanwijzing van de betrokken magistraat en de controverse rond de verdoken 

tuchtmaatregelen. 

De subsidiaire benoemingen van de vrederechters 

122. Artikel 59 Ger.W. is door artikel 3 van de Wet van 1 december 2013 aangevuld met 

drie alinea’s. De vrederechters-titularissen worden voortaan in hoofdorde benoemd in een 

welbepaald kanton en daarnaast in subsidiaire orde in de andere kantons van het gerechtelijk 

arrondissement waar dit mogelijk is gezien de taalwetgeving.147 De vrederechter van 

Willebroek zal bijvoorbeeld subsidiair benoemd zijn in de kantons Mechelen, Lier, Heist-op-

den-Berg, Antwerpen 1-12, Boom, Kontich, Schilde, Zandhoven, Brasschaat, Kapellen, 

                                                      

145 De overgangsbepalingen worden verder besproken: infra 88, nr. 245 e.v. 
146 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, 
P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 25. 
147 K. DEVOLDER, De bevoegdheidsverdeling in familiezaken: voor en na de familierechtbank, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 237. 
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Hoogstraten, Turnhout, Arendonk, Geel, Mol, Herentals en Westerlo. Indien de behoeften van 

de dienst het rechtvaardigen, kan hij dus in een of meerdere van die vredegerechten een 

handje gaan toesteken. 

123. Door dit voorbeeld wordt meteen duidelijk dat de aanvulling van artikel 59 Ger.W. een 

grote impact heeft op de mobiliteit van de vrederechters, daar waar dit vroeger niet het geval 

was. De enige gelijktijdige benoeming die op de vrederechters van toepassing was voor de 

inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2013, betrof artikel 60 (oud) Ger.W, waarin 

voorzien was dat de vrederechter ook als rechter in de politierechtbank kon worden benoemd. 

Die mogelijkheid werd behouden in de vernieuwde versie van artikel 60 Ger.W. 

124. In het tweede lid van artikel 59 Ger.W. is bepaald dat het de taak is van de voorzitter 

van de vrederechters en rechters in de politierechtbank of van de voorzitter van de rechtbank 

van eerste aanleg te Brussel en te Eupen om een vrederechter aan te wijzen die zijn ambt 

gelijktijdig elders moet gaan uitoefenen. Die eerste betreft een nieuw mandaat van korpschef 

dat werd ingevoerd door het vernieuwde artikel 65bis Ger.W.148 Dit artikel voorziet dat er, 

met uitzondering van de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen, in elk 

arrondissement een voorzitter en een ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de 

politierechtbank wordt aangewezen. Het voorzitterschap wordt afwisselend waargenomen 

door een vrederechter en door een rechter in de politierechtbank. De ondervoorzitter is 

respectievelijk vrederechter of rechter in de politierechtbank, naar gelang de voorzitter 

rechter in de politierechtbank dan wel vrederechter is. In de arrondissementen Brussel en 

Eupen wordt de rol van korpschef vervuld door de voorzitters van de rechtbanken van eerste 

aanleg (art. 72ter Ger.W.).149 

125. Artikel 3 van de Wet van 1 december 2013 dat het artikel 59 Ger.W. heeft aangepast, 

is samen met een aantal andere artikelen van dezelfde wet reeds het voorwerp geweest van 

een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof.150 De verzoekende partijen haalden 

                                                      

148 Zie ook artikel 186bis, eerste alinea en artikel 58bis, 2° Ger.W. 
149 Het Grondwettelijk Hof zag hierin geen schending van het gelijkheidsbeginsel: infra 81, nr. 215; F. GEORGES, 
“Introduction aux réformes des institutions judiciaires: panorama d’un nouveau monde” in D. FIERS (ed.), Le 
nouveau paysage judiciaire, Limal, Anthemis, 2014, 21. 
150 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, BS 14 december 2015. 
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hiervoor een groot aantal grieven aan, maar slechts één onderdeel ervan werd weerhouden. 

De lengte van het arrest (maar liefst 73 pagina’s) en de belangstelling die dit arrest in de media 

kreeg, geeft reeds enige indicatie van de verontwaardiging die de nieuwe mobiliteitsregels 

teweegbrachten in de juridische wereld. Om het overzicht inzake de nieuwe mobiliteitsregels 

te behouden, wordt er echter voor gekozen om dit arrest pas later te bespreken.151 

126. De invoering van subsidiaire benoemingen voor vrederechters betekent een 

uitbreiding van de mobiliteit van de magistraten die tot stand kwam in de nasleep van het 

Vlinderakkoord. Vroeger was het systeem van de gelijktijdige benoemingen slechts zeer 

beperkt van toepassing op vrederechters. Enkel de vrederechter die gelijktijdig benoemd werd 

in de politierechtbank, kreeg met enige interne mobiliteit te maken. 

De subsidiaire benoemingen van de rechters in de politierechtbank 

127. Ook voor bepaalde rechters bij de politierechtbank is er sprake van een subsidiaire 

benoeming bij een andere rechtbank. Artikel 60, derde lid Ger.W. bepaalt hierover het 

volgende: “In het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de rechters in de 

politierechtbank die worden benoemd in de personeelsformatie van de Nederlandstalige 

politierechtbank of de politierechtbank te Halle en te Vilvoorde, in subsidiaire orde in de andere 

Nederlandstalige politierechtbanken te Brussel benoemd.” In totaal zijn er dus drie 

Nederlandstalige politierechtbanken in het gerechtelijk arrondissement Brussel, nl. de 

politierechtbank van Halle, deze van Vilvoorde en de Nederlandstalige politierechtbank te 

Brussel. De rechters die benoemd zijn bij een van deze rechtbanken, worden subsidiair 

benoemd bij de twee andere politierechtbanken.152 De effectieve aanwijzing gebeurt door de 

voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg volgens de voorwaarden 

bepaald in artikel 65, § 1, tweede lid Ger.W. Instemming van de betrokkene is niet vereist. 

128. Deze subsidiaire benoeming vormt eveneens een uitbreiding van de mobiliteit van de 

magistraten. Vóór de gerechtelijke hervorming was het systeem van de gelijktijdige 

benoemingen immers niet voorzien voor de politierechtbanken. Dat de subsidiaire 

                                                      

151 Infra 82, nr. 220. 
152 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 23. 
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benoemingen enkel voorzien zijn in het arrondissement Brussel, is geen vergetelheid van de 

wetgever, maar volstrekt logisch. In de andere arrondissementen is er immers slechts één 

politierechtbank per arrondissement. 

De subsidiaire benoemingen van de rechters bij de rechtbank van eerste aanleg, de 

arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel 

129. Na de vrederechters en de rechters bij de politierechtbank is er ook voor de rechters 

bij de rechtbank van eerste aanleg voorzien in subsidiaire benoemingen. Dit is terug te vinden 

in artikel 100 Ger.W. De rechters benoemd in een rechtbank van eerste aanleg worden in 

subsidiaire orde benoemd in alle andere rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied 

van het hof van beroep.153 Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een rechter die in hoofdorde 

benoemd is bij de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, subsidiair benoemd wordt 

bij de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen. Artikel 100 Ger.W. trekt de lijn ook 

door naar de substituten. Ook zij worden subsidiair benoemd in alle andere parketten van dat 

rechtsgebied. 

130. De aanwijzing van de rechter van eerste aanleg gebeurt in onderling overleg tussen de 

betrokken korpschefs. Indien zij hieromtrent niet tot een akkoord kunnen komen, beslist de 

eerste voorzitter van het hof van beroep (of de procureur-generaal bij het hof van beroep 

indien het om een substituut gaat) over het lot van de rechter. Hij baseert zich hierbij op een 

met redenen omkleed advies van de betrokken korpschefs. 

131. Om rekening te houden met het gebruik der talen in gerechtszaken is de vierde 

paragraaf van artikel 100 ingevoerd. Volgens de taalwet154 kunnen benoemingen, zelfs 

subsidiair, enkel plaatsvinden voor zover de persoon die in subsidiaire orde in een andere 

rechtbank of een ander parket wordt benoemd, wettelijk kan aantonen dat hij kennis heeft 

van de taal die vereist is op grond van de wet van 15 juni 1935.155 Daarom worden de rechters 

                                                      

153 Art. 100, § 1, eerste lid Ger.W, zoals gewijzigd bij art. 32 van de wet 1 december 2013, BS 10 december 2013 
(ed. 2). 
154 Wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 22 juni 1935. 
155 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 32. 
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en substituten benoemd in de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken en parketten in 

Brussel slechts subsidiair benoemd in de rechtbanken en parketten van Leuven, respectievelijk 

van Waals-Brabant en omgekeerd. Voor de Nederlandstalige substituten wordt dat in elke 

richting uitgebreid met het parket van Halle-Vilvoorde.156 

132. Verder wordt in artikel 100, vierde paragraaf ook een uitbreiding voorzien van het 

systeem van de subsidiaire benoemingen naar de rechtbanken van koophandel en de 

arbeidsrechtbanken. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd aangezien dat de 

personeelsformatie van die rechtbanken reeds gemeenschappelijk is voor het rechtsgebied 

van het hof van beroep, nu een wijziging is doorgevoerd in hun territoriale bevoegdheid. Toch 

heeft de wetgever het nodig geacht om specifieke bepalingen goed te keuren met in acht 

name van de opsplitsing van het parket en de ontdubbeling van de rechtscolleges in het 

arrondissement Brussel.157 Ook hier worden de rechters in de Nederlandstalige en Franstalige 

rechtbanken, parketten of arbeidsauditoraten subsidiair benoemd in de rechtbanken, 

parketten en arbeidsauditoraten van Leuven, respectievelijk van Waals-Brabant en 

omgekeerd.158 

133. Voor de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van 

koophandel te Eupen werd nog in een apart systeem voorzien aangezien de Duitstalige 

gemeenschap een eigen structuur wenste te hebben en daarbij niet wenste te fuseren met de 

andere rechtbanken uit de provincie Luik.159 

                                                      

156 Art. 100, § 4, eerste en tweede lid Ger.W.; P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het 
beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, 
Mortsel, Intersentia, 2014, 26. 
157 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 18. 
158 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, 
P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 26. 
159 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 33. 
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De wetgever ging hier gedeeltelijk in mee door te kiezen voor een ‘semi-eenheidsstructuur’ in 

het gerechtelijk arrondissement Eupen.160 De rechters benoemd bij de rechtbank van eerste 

aanleg, de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel, worden in subsidiaire orde 

benoemd bij de andere rechtbanken van het arrondissement.161 Volgens de behoeften van de 

dienst kunnen deze rechters dus aangewezen worden om hun ambt te verlenen in elk van de 

drie rechtbanken. Op die manier wordt er rekening gehouden met de grote kwetsbaarheid 

van de rechtbanken in geval van afwezigheid van een rechter, gezien de geringe omvang van 

de rechtbanken. Om de eenheid te concretiseren wordt er volgens artikel 100/2 Ger.W. één 

enkele voorzitter aangewezen voor de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en 

de rechtbank van koophandel van het arrondissement Eupen.162 

Toch heeft de wetgever de semi-eenheidsstructuur van het arrondissement Eupen niet 

volledig willen afzonderen van de rest van het juridische landschap.163 Volgens de memorie 

van toelichting gelden de algemene regels omtrent de subsidiaire benoemingen 

onverminderd voor het arrondissement Eupen.164 Er moet wel extra aandacht besteed 

worden aan de inachtname van de taalwet. Enkel de magistraten van de rechtbanken van 

eerste aanleg van het ressort Luik die blijk geven van kennis van de Duitse taal zullen subsidiair 

benoemd worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen. Omgekeerd zijn er minder 

problemen. Elke magistraat die benoemd is in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen heeft 

                                                      

160 Een volledige integratie zou immers ook het vredegerecht en de politierechtbank bevatten; MvT bij het 
wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. Kamer 2012-13, 
nr. 53-2858/001, 33; M. LAZARUS en K. STANGHERLIN, “La réforme de l’arrondissement judiciaire d’Eupen – un 
arrondissement à part” in K. STANGERHLIN, S. FORSTER, C. BEHREND, M. BRULS, P. DESTATTE, K-H. LAMBERTZ, 
M. LAZARUS, C. LEJEUNE, K. MUYLLE, S. THOMAS en M. VRANCKEN (eds.), La Communeauté germanophone de 
Belgique 2006-2014, Brugge, die Keure, 2014, 117; D. SCHEERS en P. THIRIAR, Eerste verkenning van een nieuw 
gerechtelijk landschap: rechterlijke organisatie en bevoegdheid vanaf 1 september 2014, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 17. 
161 Art. 100/1 Ger.W. 
162 M. LAZARUS en K. STANGHERLIN, “La réforme de l’arrondissement judiciaire d’Eupen – un arrondissement à 
part” in K. STANGERHLIN, S. FORSTER, C. BEHREND, M. BRULS, P. DESTATTE, K-H. LAMBERTZ, M. LAZARUS, C. 
LEJEUNE, K. MUYLLE, S. THOMAS en M. VRANCKEN (eds.), La Communeauté germanophone de Belgique 2006-
2014, Brugge, die Keure, 2014, 117. 
163 M. LAZARUS en K. STANGHERLIN, “La réforme de l’arrondissement judiciaire d’Eupen – un arrondissement à 
part” in K. STANGERHLIN, S. FORSTER, C. BEHREND, M. BRULS, P. DESTATTE, K-H. LAMBERTZ, M. LAZARUS, C. 
LEJEUNE, K. MUYLLE, S. THOMAS en M. VRANCKEN (eds.), La Communeauté germanophone de Belgique 2006-
2014, Brugge, die Keure, 2014, 118. 
164 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 19. 
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immers in principe een Franstalig diploma. Zij worden dan ook subsidiair benoemd in de 

andere rechtbanken van eerste aanleg van het ressort Luik. 

134. Op de vraag of de aanpassingen van de artikelen 100, 100/1 en 100/2 Ger.W. effectief 

een uitbreiding betekenen van de mobiliteit van de magistraat, moet genuanceerd 

geantwoord worden. De gelijktijdige benoeming van de rechters bij de rechtbanken van eerste 

aanleg bestond reeds voor de hervorming. Hier zijn geen wijzigingen in aangebracht, zij het 

dat men voortaan spreekt over ‘subsidiaire’ benoemingen in plaats voor ‘gelijktijdige’ 

benoemingen. Verder kan er vastgesteld worden dat de vroegere gelijktijdige benoemingen 

in de rechtbanken van koophandel en in de arbeidsrechtbanken, nu niet meer terug te vinden 

zijn in het Gerechtelijk Wetboek. Dit lijkt dus op het eerste gezicht een achteruitgang inzake 

mobiliteit. Dit is echter niet juist. Door de samenvoeging van de arrondissementen en door de 

uitbreiding van de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel en de 

arbeidsrechtbanken tot het ressort, is er geen behoefte meer aan subsidiaire benoemingen. 

De magistraten kunnen immers verdeeld worden over de verschillende afdelingen van de 

rechtbanken.165 In de gebieden met meer dan één arbeidsrechtbank of rechtbank van 

koophandel binnen het ressort is er wel voorzien in subsidiaire benoemingen. Het aantal 

mogelijkheden tot interne mobiliteit daalt dus niet, maar wordt op een andere manier 

verwezenlijkt. 

Verenigbaarheid met artikel 152, derde lid Gw. 

135. Zoals reeds eerder uitvoerig besproken bevat artikel 152, derde lid Gw. het 

onoverplaatsbaarheidsbeginsel van de zittende magistratuur.166 Dit beginsel houdt in dat een 

overplaatsing enkel kan gebeuren door een nieuwe benoeming en met toestemming van de 

betrokken magistraat. De overplaatsing waarvan sprake in dit artikel, betreft een 

overplaatsing naar een rechtbank of een hof waarbij de magistraat niet (ook niet subsidiair) is 

benoemd. Het systeem van de subsidiaire benoemingen is dan ook volledig in 

overeenstemming met dit beginsel. Wanneer een magistraat wordt aangewezen om zijn ambt 

uit te oefenen in een rechtbank waarbij hij subsidiair is benoemd, is er dan ook geen sprake 

                                                      

165 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap: rechterlijke organisatie 
en bevoegdheid vanaf 1 september 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 11. 
166 Supra 7, nr. 13 e.v. 
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van een overplaatsing zoals bedoeld in artikel 152, derde lid Gw. Daaruit volgt dat de 

instemming van de betrokken magistraat dan ook niet verplicht is. In het artikel over de 

subsidiaire benoeming van de vrederechters wordt hierover niets vermeld. In het artikel over 

de rechters bij de politierechtbank en de rechters bij de rechtbank van eerste aanleg, 

arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel, heeft de wetgever er daarentegen voor 

gekozen om uitdrukkelijk te vermelden dat de instemming van de betrokken magistraat niet 

vereist is.167 

Procedure tot inschakeling van de magistraat 

136. De procedure tot inschakeling van de magistraat in een rechtbank waarbij hij subsidiair 

is benoemd, verloopt gelijkaardig naargelang het gaat om een vrederechter, een 

politierechter of een rechter bij de rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of 

rechtbank van koophandel. 

137. Normaliter oefent de magistraat zijn ambt uit in het kader waarin hij in hoofdorde werd 

benoemd. Uitzonderlijk kan hij tijdelijk ingeschakeld worden in de rechtbank waarbij hij in 

subsidiaire orde werd benoemd.168 De inschakeling gebeurt door de korpschef. Bij de 

inschakeling van een vrederechter is dit de voorzitter van de vrederechters en rechters in de 

politierechtbank of de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en te Eupen.169 

Bij de inschakeling van een rechter bij de rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of 

rechtbank van koophandel gebeurt dit in onderling overleg tussen de korpschefs van de 

rechtbank waarbij de magistraat in hoofdorde, dan wel in subsidiaire orde is benoemd. De 

inschakeling kan niet zomaar gebeuren. Er moet rekening gehouden worden met de 

behoeften van de dienst en de taalwet. De betrokken magistraat moet ook gehoord worden. 

138. Enkel in geval de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, is een inschakeling van 

een rechter in een rechtbank waarbij hij niet in hoofdorde is benoemd toegelaten. In artikel 

100 Ger.W. wordt dan ook uitdrukkelijk vermeld dat de redenen waarom het noodzakelijk is 

een beroep te doen op een magistraat benoemd in hoofdorde in de personeelsformatie van 

                                                      

167 Art. 65, § 1, tweede lid Ger.W. en art. 100, § 2, derde lid Ger.W. 
168 X, “Twaalf gerechtelijke arrondissementen”, NJW 2014, nr. 294, 21. 
169 Dit verschil in behandeling werd door het Grondwettelijk Hof grondwettelijk beschouwd: Infra 81 nr. 215. 
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een andere rechtbank, vermeld moeten worden in de aanwijzingsbeschikking. Wat precies 

onder ‘behoeften van de dienst’ moet worden verstaan wordt niet in de wet verduidelijkt. Uit 

de parlementaire stukken blijkt wel dat het om een ruim begrip gaat. Ook het wettig 

verhinderd zijn van een rechter of het openstaan van een ambt, valt eronder.170 

139. Verder kan een inschakeling ook slechts gebeuren met inachtneming van de wet van 

15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.171 De magistraat moet de taal waarin 

hij recht spreekt immers grondig kennen. De specifieke taal waarin hij recht mag spreken is 

dan ook diegene van zijn diploma. 

140. Wanneer de korpschef(s) een magistraat wenst aan te wijzen, dient hij hiervoor een 

aanwijzingsbeschikking op te maken.172 Hierin worden enerzijds de redenen weergegeven 

waarom het noodzakelijk is een beroep te doen op de betrokken magistraat en anderzijds 

worden de nadere regels van de aanwijzing bepaald. 173 Hierbij kan gedacht worden aan de 

aanvangsdatum, de einddatum, de aanduiding van de exacte rechtbank waarbij de versterking 

nodig is en dergelijke meer. Enkel bij de aanwijzing van een rechter bij de rechtbank van eerste 

aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel heeft de wetgever bepaald dat het 

moet gaan om een hernieuwbare periode van ten hoogste een jaar.174 

 Garanties tegen verdoken tuchtmaatregelen 

141. Zoals gezegd is de instemming van de betrokken magistraat met de aanwijzing niet 

vereist. Om de magistraat toch enigszins te beschermen tegen de willekeur van zijn korpschef, 

zijn een aantal maatregelen voorzien.  

142. Ten eerste kan de korpschef zijn beslissing pas nemen nadat de magistraat is gehoord. 

Op die manier wordt er tegemoetgekomen aan het beginsel audi et alteram partem. Volgens 

                                                      

170 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 24. 
171 Wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 22 juni 1935. 
172 Art. 59, derde en vierde lid Ger.W., art. 65, § 1, tweede lid en art. 100, § 2 Ger.W. 
173 Volgens het interpretatief voorbehoud van het Grondwettelijk Hof geldt dit voor alle dergelijke 
aanwijzingen, zelfs al staat dit niet letterlijk zo in de wet: infra 88, nr. 241. 
174 Art. 100, § 2, tweede lid Ger.W. 
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dat beginsel kan tegen niemand een ernstige maatregel, ook al is het geen tuchtmaatregel, 

worden uitgevaardigd, tenzij de betrokkene de kans heeft gehad uiteen te zetten waarom de 

overwogen maatregel uit het oogpunt van het belang van de dienst niet verantwoord is.175  

143. Naast de vereiste dat de magistraat moet worden gehoord, zijn er ook twee 

beroepsmogelijkheden voorzien.176 Als de magistraat van oordeel is dat de 

mobiliteitsmaatregel eigenlijk een verdoken tuchtmaatregel is, kan hij bij de tuchtrechtbank 

beroep instellen.177 Daarnaast is er ook een vernietigingsberoep mogelijk bij het 

directiecomité van het hof van beroep of het arbeidshof wat de magistraten in de 

arbeidsgerechten betreft.178 Dit vernietigingsberoep kan bijvoorbeeld worden gebruikt 

wanneer de magistraat meent dat, alhoewel de mobiliteitsmaatregel geen verdoken 

tuchtsanctie is, hij toch onredelijk is. 

C. Toegevoegde rechters 

144. Vóór de hervorming werd het hoofdstuk over de interne mobiliteit afgesloten met een 

deel over toegevoegde rechters. Het ging om mobiele rechters die vrij inzetbaar waren bij de 

vredegerechten of politierechtbanken enerzijds en bij de rechtbanken van eerste aanleg 

anderzijds. Deze laatsten werden zelfs benoemd in het ressort van het hof van beroep. Het 

ambt werd destijds in het leven geroepen om de afwezigheid van magistraten op te vangen 

en om de overmaat van werk van die laatsten te verhelpen. De tijdelijke opdracht die deze 

toegevoegde rechters kregen, hing af van de noden van de dienst. 

145. Artikel 10 en 23 van de Wet van 1 december 2013 hebben de artikelen 69, 

respectievelijk 86bis (oud) Ger.W. opgeheven. Het systeem van de “toegevoegde rechters” 

werd dan ook opgedoekt.179 De reden hiertoe is dat de functie overbodig is geworden.  

                                                      

175 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, 
P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 26. 
176 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, 
P. VAN ORSHOVEN EN B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 26. 
177 Art. 413, § 5 Ger.W. en art. 418, § 4 Ger.W. 
178 Art. 330quinquies Ger.W.; infra 92, nr. 262: GwH 15 oktober 2015, nr. 138/2015. 
179 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, 
P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 29. 
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146. Voor de eerste categorie van de toegevoegde rechters bij de vredegerechten en de 

politierechtbanken kan verwezen worden naar de bespreking van de subsidiaire 

benoemingen.180 De Wet van 1 december 2013 heeft de mobiliteit van die magistraten 

aanzienlijk verruimd. Uit het artikelsgewijze commentaar bij het wetsontwerp blijkt dat het 

dan ook niet meer te verantwoorden was dat er een bijzondere categorie van mobiele 

magistraten behouden zou worden.181 Aangezien deze toegevoegde magistraten rechtstreeks 

in een of meerdere gerechten naast de titularis hun ambt uitoefenden, achtte de wetgever 

het wel noodzakelijk om in een overgangsmaatregel te voorzien: de toegevoegde 

vrederechters die reeds benoemd waren voor de inwerkingtreding van de Wet van 1 

december 2013 blijven benoemd als toegevoegde vrederechters in het vredegerecht of de 

vredegerechten waarin zij zijn benoemd. Verder worden de toegevoegde rechters in de 

politierechtbank zonder toepassing van artikel 287sexies Ger.W.182 en zonder nieuwe 

eedaflegging van rechtswege benoemd als toegevoegde rechter in de politierechtbank die de 

politierechtbank waarin zij eerder waren benoemd, vervangt.183 

147. Naast artikel 69 (oud) Ger.W. bestond er ook nog een tweede categorie toegevoegde 

magistraten, namelijk diegene die benoemd werden in het gehele ressort van het hof van 

beroep en dus vrij inzetbaar waren in de verschillende rechtbanken van eerste aanleg. Ook 

deze categorie van toegevoegde magistraten is overbodig geworden. De 

mobiliteitsproblemen tussen de verschillende arrondissementen kunnen nu immers dankzij 

de territoriale uitbreiding van de arrondissementen intern worden opgelost. De rechters 

worden verdeeld over de afdelingen van de rechtbank naargelang de behoeften. En indien er 

nog extra versterking nodig is, kan een rechter uit een ander arrondissement, maar die daar 

subsidiair benoemd is, ook nog inspringen. Verder zijn er ook geen mobiliteitsproblemen meer 

bij de rechtbanken van koophandel, de arbeidsrechtbanken en de arbeidsauditoraten. Met 

                                                      

180 Supra 46-48, nr. 122-128. 
181 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 26. 
182 Regeling omtrent de bekendmaking van een vacature in het Belgisch Staatsblad en het richten van de 
kandidatuur voor de benoeming aan de minister van Justitie. 
183 Art. 148 Wet 1 december 2013, BS 10 december 2013 (ed. 2). 
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uitzondering van Eupen en het rechtsgebied Brussel, is er immers slechts één rechtbank van 

koophandel of arbeidsrechtbank of arbeidsauditoraat meer per rechtsgebied.184  

148. Voor de afschaffing van deze categorie van toegevoegde rechters werd er geen 

overgangsmaatregel voorzien, zij worden van rechtswege benoemd in de rechtbank van 

eerste aanleg waarbij zij een opdracht uitoefenden. Bovendien worden zij ook subsidiair 

benoemd in alle andere rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van 

beroep.185 Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de toegevoegde rechters met opdracht in 

de rechtbank van koophandel of in de arbeidsrechtbank.186 

149. Omtrent de concrete implicaties van die vaste benoeming, meer bepaald het verlies 

van het weddesupplement, waren er nog enkele onenigheden. Enkele toegevoegde 

magistraten stelden een vordering in bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de 

artikelen 96 en 136, tweede lid van de Wet van 1 december 2013.187 

150. Het Hof moest in zijn arrest nagaan of het voor de reeds benoemde toegevoegde 

magistraten, redelijk verantwoord was de weddebijslag, die voordien aan hun ambt 

verbonden was, af te schaffen, zelfs al blijven die magistraten onderworpen aan de 

uitgebreide mobiliteitsregeling. Voor de hervorming werd aan toegevoegde magistraten 

immers een weddesupplement toegekend om het ambt wat aantrekkingskracht te geven. 

“Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de job van toegevoegd magistraat vrij 

ondankbaar is. Hij wordt ingezet daar waar er problemen zijn en krijgt nooit de gelegenheid 

om zich ergens in te burgeren. Daarenboven [komen de toegevoegde magistraten] niet in 

aanmerking […] om in een adjunct-mandaat te worden aangewezen dit in tegenstelling tot 

gewone magistraten en art. 100-magistraten, wat toch een belangrijk, weliswaar potentieel, 

financieel verlies betekent. Tegenover deze nadelen mag wel een financiële compensatie 

staan”.188 Aangezien deze nadelen na de definitieve benoeming van de betrokken magistraten 

                                                      

184 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 28-29. 
185 Art. 150, § 1 Wet 1 december 2013, BS 10 december 2013 (ed. 2). 
186 Art. 150, § 3 en 4 Wet 1 december 2013, BS 10 december 2013 (ed. 2). 
187 GwH 29 oktober 2015, nr. 150/2015, BS 7 december 2015. 
188 GwH 29 oktober 2015, nr. 150/2015, BS 7 december 2015 , 8-9. 
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niet meer aan de orde zijn, lijkt het voor het Hof redelijk dat zij niet meer genieten van de 

weddebijslag. 

151. Vervolgens moest het Hof zich ook buigen over de vraag of er een ongeoorloofd 

verschil in behandeling was met de gewezen korpschefs, hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen 

nu zij wel hun weddebijslag behouden. Ook hier antwoordde het Hof negatief. In tegenstelling 

tot de toegevoegde rechters “blijven de gewezen korpschefs, hoofdgriffiers en 

hoofdsecretarissen krachtens de artikelen 154, 158 en 159 van de bestreden wet bijzondere 

verantwoordelijkheden uitoefenen bij de nieuwe korpschefs, hoofdgriffiers of 

hoofdsecretarissen. Het is dan ook niet onredelijk om hun weddebijslag te behouden.”189  

152. Tot slot verduidelijkte het Hof nog dat de wetgever niet verplicht is om te voorzien in 

een overgangsregeling wanneer hij van mening is dat een beleidsverandering nodig is. Hij kan 

ervoor kiezen om onmiddellijk gevolg te geven aan de wetswijzigingen. Het verzoek werd dan 

ook afgewezen als ongegrond. 

Afdeling 2: Externe mobiliteit 

153. Naast de grondige hervorming van de interne mobiliteit, is er ook met betrekking tot 

de externe mobiliteit het een en ander veranderd. Externe mobiliteit beheerst die mobiliteit 

waarbij rechters, naargelang de behoeften van de dienst, tijdelijk ingeschakeld worden in een 

rechtscollege waarin zij niet – noch in hoofdorde, noch in subsidiaire orde – zijn benoemd. Dit 

kan horizontaal, d.w.z. een verplaatsing van de rechter naar een rechtbank van hetzelfde 

niveau, maar ook verticaal, d.w.z. een verplaatsing van de rechter naar een rechtbank van een 

hoger of lager niveau.190 

154. Het systeem van de externe mobiliteit zoals het bestond voor de hervorming door de 

Wet van 1 december 2013 onder vorm van de ‘opdrachten’ of ‘delegaties’, wordt behouden. 

Net zoals het geval was voor de gelijktijdige benoemingen, wordt het systeem echter wel 

aanzienlijk versterkt, met die uitzondering dat de delegatie van de plaatsvervangende rechter 

wordt afgeschaft. 

                                                      

189 GwH 29 oktober 2015, nr. 150/2015, BS 7 december 2015, 9. 
190 P. DAUW, Burgerlijk procesrecht, tweede editie, Antwerpen, Intersentia, 2014, 68-39. 
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155. Hierna wordt eerst een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten delegaties, 

vervolgens worden de horizontale, de verticale en de bijzondere opdrachten grondig 

geanalyseerd. En tot slot worden ook de gemeenschappelijke kenmerken van al die 

mobiliteitsmaatregelen toegelicht. 

A. Delegaties in een notendop 

156. Net zoals vóór de hervorming het geval was, is er op elk rechtbankniveau een systeem 

van delegaties. Artikel 65 Ger.W. regelt de opdrachten voor de vrederechters en de rechters 

bij de politierechtbank. Artikel 98 Ger.W. doet hetzelfde voor de rechters bij de rechtbank van 

eerste aanleg, van koophandel en de arbeidsrechtbank. En tot slot worden in artikel 113bis 

Ger.W. de opdrachten voor de raadsheren bij het hof van beroep en het arbeidshof geviseerd. 

Verder is het voortaan ook mogelijk om opdrachten uit te oefenen op een ander niveau dan 

het niveau waar de rechter of raadsheer normaalgezien zijn ambt uitoefent. Dit is terug te 

vinden in artikel 99ter Ger.W. 

157. Bij artikel 27 van de Wet van 1 december 2013 werd het opschrift van de afdeling IX 

‘Opdracht van rechters van een rechtbank in een andere rechtbank’ vervangen door ‘Opdracht 

en aanwijzing van rechters’.191 Deze aanpassing was nodig omdat door de invoering van artikel 

99ter Ger.W. het systeem van de opdrachten niet langer beperkt is tot de rechters bij de 

rechtbanken. Ook raadsheren bij het hof van beroep of het arbeidshof kunnen nu worden 

aangewezen om een opdracht te vervullen in een andere rechtbank of in een ander hof. 

158. Naast de delegaties in of tussen de drie niveaus, bestaan er ook nog bijzondere 

delegaties. Deze zijn terug te vinden in de artikelen 99bis, 113ter, 120, lid 1 en 326, § 5 Ger.W. 

De Wet van 1 december 2013 heeft deze voor het grootste deel ongemoeid gelaten.192 

B. Horizontale opdrachten 

159. Wanneer een magistraat een opdracht moet vervullen in een andere rechtbank of een 

ander hof van hetzelfde niveau als diegene waarin hij normaliter tewerkgesteld is, is er sprake 

van horizontale mobiliteit. 

                                                      

191 F. GEORGES, “Introduction aux réformes des institutions judiciaires: panorama d’un nouveau monde” in D. 
FIERS (ed.), Le nouveau paysage judiciaire, Limal, Anthemis, 2014, 25. 
192 Art. 99bis zal later door de Potpourri-I wet worden afgeschaft en art. 120 Ger.W zal door Potpourri-II grote 
wijzigingen ondergaan. 
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 Vredegerecht en politierechtbank 

160. Het laagste niveau waarop dit plaatsvindt, betreft het niveau van de vredegerechten 

en de politierechtbanken. Het korte artikel 65 Ger.W. werd door artikel 6 van de Wet van 1 

december 2013 vervangen door een uitgebreid artikel. Het artikel vormt voortaan de 

grondslag voor twee delegaties. De eerste delegatie betreft diegene door aanwijzing van de 

voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank (§1, 1e lid). De voorzitter 

kan een vrederechter of een rechter in de politierechtbank aanwijzen om zijn ambt tijdelijk uit 

te oefenen in een politierechtbank, respectievelijk vredegerecht binnen het gerechtelijk 

arrondissement. Dit is nuttig in kleine arrondissementen waar de afwezigheid van één rechter 

algauw voor problemen kan zorgen. 

161. De tweede delegatie wordt niet gegeven door de voorzitter van de vrederechters en 

rechters in de politierechtbank, maar wel door de eerste voorzitter van het hof van beroep 

(§1, 3e lid). Indien het om bijzondere redenen nodig blijkt om een beroep te doen op een 

rechter in een politierechtbank die is benoemd in een ander arrondissement uit het ressort, 

kan deze laatste die rechter, met zijn toestemming, de opdracht geven om cumulatief zijn 

functies uit te oefenen in een andere politierechtbank. Hetzelfde geldt met betrekking tot een 

vrederechter van een ander arrondissement binnen het ressort. 193 

 Rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel 

162. Het tweede niveau waarop horizontale mobiliteit is voorzien door middel van 

delegaties betreft het niveau van de rechtbanken van eerste aanleg, de rechtbanken van 

koophandel en de arbeidsrechtbanken. In het nieuwe artikel 98 Ger.W.194 voorzien de eerste 

vier alinea’s elk een andere vorm van delegatie.  

163. In het eerste en tweede lid wordt bepaald dat de eerste voorzitter van het hof van 

beroep een rechter in de rechtbank van koophandel een opdracht kan geven in een rechtbank 

                                                      

193 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 23-24. 
194 Zoals opnieuw gewijzigd door de wet 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten 
inzake Justitie (I), BS 14 mei 2014 (ed. 2). 
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van eerste aanleg binnen het ressort. Omgekeerd kan een rechter bij de rechtbank van eerste 

aanleg ook een opdracht krijgen in een rechtbank van koophandel van het ressort. 

164. Indien het probleem hiermee nog niet is opgelost, kan de eerste voorzitter van het hof 

van beroep dankzij het derde lid van artikel 98 Ger.W. nog een opdracht geven aan elke 

andere rechter uit het rechtsgebied van het hof van beroep om versterking te bieden in een 

rechtbank van eerste aanleg of een rechtbank van koophandel binnen dat ressort. Aangezien 

artikel 98 zich binnen het hoofdstuk II: ‘Arrondissementsrechtbank, rechtbank van eerste 

aanleg, arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel’ situeert, kan ervan uitgegaan worden 

dat de wetgever met ‘een rechter van het rechtsgebied van het hof van beroep’ niet de 

vrederechters of de rechters bij de politierechtbank beoogde. 

165. In de artikelsgewijze bespreking bij het wetsontwerp van de Wet van 1 december 2013 

wordt vervolgens gezegd dat “de eerste voorzitter van het arbeidshof de mogelijkheid behoudt 

een rechter in de arbeidsrechtbank opdracht te geven in een andere arbeidsrechtbank binnen 

het rechtsgebied”. Vóór de hervorming stond in artikel 98, vierde lid (oud) Ger.W. inderdaad 

geschreven dat de eerste voorzitter van het arbeidshof dezelfde macht had als de eerste 

voorzitter van het hof van beroep ten aanzien van rechters bij de arbeidsrechtbank of de 

rechtbank van koophandel om een opdracht te geven ten aanzien van de rechters bij een 

arbeidsrechtbank. In het nieuwe artikel 98 Ger.W. is hierover echter niets meer terug te 

vinden, met uitzondering van de specifieke regeling voor Eupen. Dit lijkt dus een vergetelheid 

van de wetgever, maar dat is het niet. De situatie is immers veranderd. Voortaan strekken de 

arbeidsrechtbanken zich immers uit over het gehele ressort. De eerste voorzitter van de 

arbeidsrechtbank kan de rechters verdelen over de verschillende afdelingen van de 

arbeidsrechtbank. Wanneer een rechter omwille van de behoeften van de dienst verplaatst 

moet worden naar een andere afdeling van de arbeidsrechtbank, kan dit intern geregeld 

worden en moet er geen ‘opdracht’ worden gegeven. 

166. De specifieke regeling voor Eupen voortvloeiend uit artikel 98, vierde lid Ger.W. wordt 

als volgt verantwoord: “Aangezien in het arrondissement Eupen de rechters simultaan 

benoemd worden in de rechtbank van eerste aanleg, van koophandel en in de 

arbeidsrechtbank en dat dit arrondissement geen deel uitmaakt van het rechtsgebied van de 

rechtbank van koophandel en de arbeidsrechtbank van Luik, wordt er een specifieke regel 

voorzien voor de opdrachten voor de magistraten van Eupen en de rechtscolleges van 
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Eupen”.195 De specifieke regeling bestaat erin dat de eerste voorzitter van het hof van beroep 

te Luik rechters in de rechtbank van eerste aanleg of in de rechtbank van koophandel te Luik 

een opdracht kan geven in de gelijkaardige rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement 

Eupen. De voorzitter van het arbeidshof kan hetzelfde doen met betrekking tot de rechters in 

de arbeidsrechtbanken. Vervolgens heeft de wetgever ook de mobiliteit in de omgekeerde 

richting voor ogen gehad. Er is echter een klein verschil op te merken. De rechters in de 

rechtbank van eerste aanleg te Eupen worden niet vermeld in de omgekeerde zin. Zij kunnen 

volgens de letter van de wet dan ook geen opdracht krijgen in de rechtbanken van eerste 

aanleg of de rechtbanken van koophandel te Luik. Dit is enkel mogelijk voor de rechters in de 

rechtbank van koophandel te Eupen. Verder wordt de lijn wel opnieuw doorgetrokken naar 

het arbeidsgerecht te Eupen. 

167. Voor de volledigheid moet artikel 259septies Ger.W. zoals het gewijzigd werd door de 

Wet van 1 december 2013 nog vermeld worden. Hierbij gaat het eveneens over een 

horizontale mobiliteit op het niveau van de rechtbanken van eerste aanleg. Het laatste lid 

bepaalt dat “in geval van met redenen omklede behoeften […] een onderzoeksrechter, een 

rechter in de familie- en jeugdrechtbank of een beslagrechter met zijn instemming, […], de 

opdracht [kan] worden gegeven zijn ambt gelijktijdig en voor een beperkte periode uit te 

oefenen in een andere rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied.”196 

 Hof van beroep en arbeidshof 

168. Een laatste vorm van horizontale mobiliteit die door middel van delegaties kan worden 

gerealiseerd, vindt plaats op het niveau van de appelgerechten. De mogelijkheid voor de 

Koning om volgens de voorwaarden beschreven in artikel 113bis, eerste en tweede lid Ger.W. 

een raadsheer bij het hof van beroep of het arbeidshof aan te wijzen om voor een bepaalde 

termijn zijn ambt waar te nemen in een of van een ander rechtsgebied, blijft behouden.197 

Verder voorziet artikel 113bis, vierde lid Ger.W. dat de raadsheren in een hof van beroep of 

                                                      

195 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 31. 
196 F. GEORGES, “Introduction aux réformes des institutions judiciaires: panorama d’un nouveau monde” in D. 
FIERS (ed.), Le nouveau paysage judiciaire, Limal, Anthemis, 2014, 27. 
197 K. DEVOLDER, De bevoegdheidsverdeling in familiezaken voor en na de familierechtbank, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 238. 



63 
 

een arbeidshof de opdracht kunnen krijgen om hun ambt in een ander hof van beroep of 

arbeidshof te gaan uitoefenen. Er is hier geen territoriale grens afgebakend. In theorie zou het 

dus mogelijk zijn dat een raadsheer in het hof van beroep te Luik een opdracht zou moeten 

gaan vervullen in het hof van beroep te Gent. De betrokken raadsheer moet hier echter wel 

mee akkoord gaan, wat in dit geval waarschijnlijk niet zo zal zijn rekening houdende met de 

grote afstand tussen de twee hoven. 

 Besluit 

169. Er kan besloten worden dat er op het eerste zicht, met uitzondering van de specifieke 

situatie in het gerechtelijk arrondissement Eupen, niet veel veranderd is aan het systeem van 

de delegaties in vergelijking met de situatie van voor de Wet van 1 december 2013. Ook toen 

was op de drie niveaus horizontale mobiliteit door middel van delegaties voorzien. De 

opdrachten van de arbeidsrechtbanken zijn dan wel verdwenen, maar zij worden nu 

opgevangen door interne mobiliteit. 

C. Verticale opdrachten 

170. Voor de inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2013 stond het systeem van de 

delegaties enkel open voor horizontale mobiliteit. Een rechter kon geen opdracht uitvoeren 

in een appelgerecht of omgekeerd. Voortaan is dit wel mogelijk. Door de invoering van artikel 

99ter en de aanpassing van artikel 113bis, vijfde lid Ger.W. kan er nu ook verticale mobiliteit 

plaatsvinden door middel van een opdracht. 

171. De verticale mobiliteit is voorzien in beide richtingen; zowel van het appelgerecht naar 

eerste aanleg als omgekeerd.198 Artikel 99ter Ger.W. omschrijft de opwaartse mobiliteit. De 

eerste voorzitter van het hof van beroep kan een rechter in de rechtbank van eerste aanleg of 

een rechter in de rechtbank van koophandel opdragen zijn ambt uit te oefenen in het hof van 

beroep. Dit is wel enkel mogelijk binnen het rechtsgebied van het hof van beroep. Wanneer 

het gaat om een rechter in de arbeidsrechtbank is het de voorzitter van het arbeidshof die 

hem opdraagt zijn ambt uit te oefenen in het arbeidshof.  

                                                      

198 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap: rechterlijke organisatie 
en bevoegdheid vanaf 1 september 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 19. 
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172. Artikel 113bis, vijfde lid Ger.W. daarentegen voorziet de mobiliteit in de neerwaartse 

richting. Opnieuw is het de taak van de eerste voorzitter van het hof van beroep om een 

raadsheer bij het hof van beroep op te dragen het ambt van rechter uit te oefenen in een 

rechtbank van eerste aanleg of in een rechtbank van koophandel. En ook hier wordt de lijn 

doorgetrokken naar de raadsheer bij het arbeidshof die een opdracht moet vervullen in een 

arbeidsrechtbank. 

173. De verticale mobiliteit door middel van een opdracht blijft beperkt. Dit is enkel 

mogelijk tussen het niveau van eerste aanleg en het appelgerecht. Er is niet voorzien in een 

gelijkaardig systeem waarbij een vrederechter of een rechter bij de politierechtbank een ambt 

zou kunnen uitoefenen op het niveau van eerste aanleg of op het niveau van de 

appelgerechten of omgekeerd. In de parlementaire stukken wordt hier geen verklaring voor 

gegeven. Een mogelijke uitleg zou kunnen zijn dat men vreest dat de rechters van de 

rechtbank van eerste aanleg of de raadsheren bij het hof van beroep niet vertrouwd zijn met 

de specifieke eigenheid van het vredegerecht of de politierechtbank. 

174. Aangezien er vroeger geen opdrachten mogelijk waren in de opwaartse of neerwaartse 

zin, betreft het hier duidelijk een uitbreiding van de mobiliteit van de magistraten. 

D. Bijzondere opdrachten 

175. Naast de horizontale en verticale opdrachten bestaan er ook nog een aantal bijzondere 

opdrachten. Een eerste artikel dat hierbij besproken kan worden is artikel 99bis Ger.W. dit 

artikel werd niet gewijzigd door de Wet van 1 december 2013. De eerste voorzitter van het 

arbeidshof kan dus nog steeds in elk arrondissement van het rechtsgebied van zijn arbeidshof 

een rechter in de arbeidsrechtbank de opdracht geven om aanvullend zitting te nemen in een 

gespecialiseerde correctionele kamer. Ondertussen werd dit artikel echter opgeheven door 

artikel 60 van de wet van 19 oktober 2015, beter bekend als de Potpourri I wet van huidig 

minister van Justitie Koen Geens.199 

176. Ook art. 113ter Ger.W., dat hetzelfde bepaalt voor de raadsheren bij het arbeidshof, 

onderging geen wijzigingen door de Wet van 1 december 2013. Dit artikel is nog steeds van 

kracht en houdt in dat de eerste voorzitter van het arbeidshof opdracht kan geven aan een 

                                                      

199 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 
inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (ed. 1) (hierna: Potpourri I). 
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raadsheer bij het arbeidshof om aanvullend zitting te nemen in een gespecialiseerde 

correctionele kamer. 

177. Verder is er nog art. 120, eerste lid Ger.W. dat de opdracht voor ogen heeft om te 

zetelen als voorzitter van het hof van assisen. Dit artikel heeft door de Wet van 1 december 

2013 geen wijzigingen ondergaan. Elk lid van het hof van beroep of elk lid van het hof van 

beroep dat wegens zijn leeftijd op rust gesteld is, maar die de leeftijd van 70 jaar nog niet 

heeft bereikt, kan die opdracht krijgen. De Potpourri II wet heeft dit lichtjes gewijzigd.200 

Enerzijds werd de leeftijdsgrens voor een op rust gesteld lid van het hof van beroep 

opgetrokken tot 73 jaar en anderzijds is er een nieuwe categorie toegevoegd. Voortaan kan 

ook een lid van het hof van beroep dat op eigen verzoek vóór de wettelijke leeftijd is 

toegelaten tot de opruststelling en die de eretitel van zijn ambt voert, ook een opdracht 

krijgen als voorzitter van het hof van assisen. 

178. Tot slot is er nog een laatste bijzondere opdracht, namelijk die in de dienst voor 

documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie (art. 326, § 5 Ger.W.). 

Deze blijft tot op heden nog ongewijzigd. 

E. Gemeenschappelijke kenmerken 

179. Er zijn een aantal gemeenschappelijke kenmerken te vinden bij de modaliteiten van de 

horizontale en de verticale delegaties.201  

180. Vooreerst is een delegatie enkel mogelijk wanneer dit in het licht van ‘de behoeften 

van de dienst’ gerechtvaardigd lijkt. Hierboven is reeds herhaaldelijk benadrukt dat dit begrip 

niet gedefinieerd wordt in de wet. De Hoge Raad voor Justitie stelde in zijn advies bij het 

wetsontwerp wel dat een delegatie enkel gerechtvaardigd is volgens de behoeften van de 

dienst indien deze gekoppeld is ofwel aan de gemeten werklast, ofwel aan een 

samenwerkingsakkoord tussen de arrondissementen of aan de specialiteitsbehoeften of aan 

                                                      

200 Wet 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen 
inzake justitie, BS 19 februari 2016 (ed. 4) (hierna: Potpourri II). 
201 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, 
P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 28. 
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het belang van de overgeplaatste magistraat indien dit de goede werking van het rechtscollege 

niet schaadt.202 

181. Ten tweede moet er in elk geval van delegatie rekening worden gehouden met de 

bepalingen van de gerechtstaalwet. 

182. Ten derde is een delegatie noodzakelijkerwijs altijd van tijdelijke aard. De delegatie 

moet met enige terughoudendheid gebruikt worden. Het is niet de bedoeling een rechter of 

een magistraat permanent een ambt te laten uitoefenen in een rechtbank of hof waarbij hij 

niet benoemd is.203 Dit zou de facto neerkomen op een overplaatsing en dat is volgens artikel 

152 Gw. enkel mogelijk wanneer er een nieuwe benoeming plaatsvindt. In de artikelen 99ter 

en 113bis Ger.W. wordt er geen gewag gemaakt van de tijdelijke aard van de opdracht. Dit is 

wellicht een vergetelheid van de wetgever. In de geest van de wet moet echter aanvaard 

worden dat ook in die gevallen de opdracht slechts van tijdelijke aard kan zijn. 

183. Een laatste gemeenschappelijk kenmerk bij de modaliteiten van de horizontale en de 

verticale opdrachten betreft de instemming van de magistraat en de vereiste om de 

beschikking te motiveren en de nadere regels van de delegatie te bepalen. De 

instemmingsvereiste is ingevoerd ter voorkoming van willekeur en verdoken 

tuchtmaatregelen en niet om tegemoet te komen aan de vereisten van artikel 152, derde lid 

Gw.204 Aangezien het slechts om een tijdelijke opdracht gaat, is er hier immers geen sprake 

van een overplaatsing zoals bedoeld in artikel 152, derde lid Gw.  

Afdeling 3: Versterkte mobiliteit? 

184. Zoals uit de titel van de Wet van 1 december 2013 reeds blijkt had de wet een 

vergroting van de mobiliteit van de magistraten voor ogen. Nu duidelijk is wat de nieuwe 

mobiliteitsregels inhouden, kan er gekeken worden of dit effectief een verruiming inhoudt. 

                                                      

202 HRJ, Advies over de voorontwerpen van wet over de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en 
over de mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, zoals ze op 14 januari 2013 aan de Hoge Raad werden 
meegedeeld, 27 februari 2013, 
http://www.hrj.be/sites/5023.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/a0080b.pdf, 25-26. 
203 Adv.RvS nr. 53.001/AG/3 bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke 
orde, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 153. 
204 Verslag namens de commissie voor Justitie (1) uitgebracht door de heer Jacques Simonet, Parl.St. Senaat 
1997-98, nr. 1053/8, 4. 

http://www.hrj.be/sites/5023.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/a0080b.pdf
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185. Wat betreft de interne mobiliteit hebben er zich toch enkele grondige wijzigingen 

voorgedaan en kan er gezegd worden dat de interne mobiliteit wel degelijk is toegenomen. 

Een eerste stap in de toename van de interne mobiliteit is de schaalvergroting. Door de fusie 

van bepaalde arrondissementen zijn de magistraten voortaan inzetbaar in een groter 

geografisch gebied. Dit kan nu eenvoudig intern geregeld worden. 

De tweede verruiming van de interne mobiliteit heeft zich voorgedaan op het vlak van de 

subsidiaire benoemingen. Als eerste is het systeem van de subsidiaire benoemingen voortaan 

ook algemeen van toepassing op de vrederechters, waar het voorheen slechts zeer beperkt 

het geval was. Verder is er ook een beperkte toename van de interne mobiliteit van de 

rechters bij de politierechtbanken. In de vier politierechtbanken van het arrondissement 

Brussel worden de rechters nu ook subsidiair benoemd. De interne mobiliteit die voortvloeide 

uit de gelijktijdige benoemingen op het niveau van de rechtbanken van eerste aanleg, de 

arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel tenslotte is niet toegenomen, maar 

enkel gewijzigd. De mobiliteit door de oude gelijktijdige benoemingen in de rechtbanken van 

koophandel en in de arbeidsrechtbanken kan door de territoriale uitbreiding nu intern worden 

opgelost. 

Hetzelfde geldt voor de mobiliteit die vroeger verwezenlijkt werd door de toegevoegde 

magistraten. De afschaffing van hun ambt heeft er niet voor gezorgd dat de mobiliteit van de 

magistraten gereduceerd is. 

186. Naast de toename van de interne mobiliteit heeft de hervorming ook een versterking 

van de externe mobiliteit teweeggebracht. Deze versterking heeft zich niet voorgedaan bij de 

horizontale delegaties. Er zijn nog steeds delegaties mogelijk op de drie niveaus. In Eupen is 

er een bijzondere regeling voorzien en de delegaties van de arbeidsrechtbanken, zijn 

vervangen door interne mobiliteit. De verticale delegaties daarentegen betekenen wél een 

enorme toename van externe mobiliteit. Voorheen was dit immers geheel niet mogelijk. 

187. Door de uitbreiding van de interne en externe mobiliteit kan er besloten worden dat 

de Wet van 1 december 2013 wel degelijk een versterkte mobiliteit van de magistraten heeft 

teweeggebracht. Dit is ook duidelijk wanneer men het overzicht in bijlage 2 bekijkt. In 

vergelijking met bijlage 1 is deze lijst een stuk langer. Dit komt niet alleen doordat de mobiliteit 
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is toegenomen, maar ook omdat er nu veel meer uitzonderingen zijn, daar waar er vroeger 

eerder een uniforme regeling was voor het gehele Belgische grondgebied.  
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DEEL 3: EVALUATIE VAN DE VERSTERKTE MOBILITEIT 

Inleiding 

188. De mobiliteit van de magistraten was een belangrijk punt binnen de gerechtelijke 

hervorming van 2013-2014. In het eerste deel van deze masterproef werd beschreven welke 

mobiliteitsmaatregelen reeds van toepassing waren voor die hervorming. Vervolgens werd in 

het tweede deel uiteengezet hoe de hervorming tot stand is gekomen en wat ze precies inhield 

inzake mobiliteit. Er kon besloten worden dat het aantal mobiliteitsmaatregelen waar 

magistraten aan onderworpen kunnen worden enorm is toegenomen. Voor sommige is de 

instemming van de betrokken magistraat vereist, maar voor andere maatregelen is dit niet 

nodig. Dit kan een grote impact hebben op de werkomstandigheden van de magistraten. 

Het valt dan ook niet te verwonderen dat de Wet van 1 december 2013 heel wat reacties heeft 

teweeggebracht. Het is immers de eerste keer in zoveel jaren dat er daadwerkelijk een 

hervorming van Justitie werd doorgevoerd. In het laatste deel van deze masterproef wordt de 

nieuwe mobiliteit daarom grondig geëvalueerd. 

In het eerste hoofdstuk gebeurt de evaluatie aan de hand van de vooropgestelde 

doelstellingen. Eerst worden de werkelijke doelstellingen van de mobiliteit belicht en daarna 

wordt nagegaan of de nieuwe regels tegemoet kunnen komen aan die ambities. 

Daarna volgt in het tweede hoofdstuk een evaluatie door een bespreking van de rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof. 

In het derde hoofdstuk worden de voornaamste bezorgdheden van de magistraten zelf of van 

de hun vertegenwoordigende organisaties beschreven. Aangezien zij de implicaties van de 

hervorming van de mobiliteit van de magistraten van dichtbij zullen gewaarworden, is dit 

zeker ook relevant. 

In het voorlaatste hoofdstuk van deze masterproef wordt er nog eens met een kritisch oog 

teruggeblikt op de beleidskeuze van de wetgever en meer bepaald op de voor- en nadelen van 

de eenheidsrechtbank. 

Het allerlaatste hoofdstuk van deze masterproef ten slotte, zal een algemene conclusie 

bevatten.  
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Hoofdstuk 1: Doelstellingen van de nieuwe mobiliteit 

189. Bij elke actie stelt zich de vraag waarheen. Zo ook beoogt een hervorming een doel te 

bereiken.205 Hervormen om te hervormen is immers zinloos zonder een duidelijke bepaling 

van de doelstellingen op basis van een gedragen maatschappelijke visie.206 

190. Zoals in het tweede deel van deze masterproef is uiteengezet, bleek uit de 

justitiebarometer dat de rechtszoekende niet geheel tevreden was over de werking van het 

justitiële apparaat.207 Ook bij de magistratuur waren er klachten.208 Vooral de lange 

doorlooptijden van de dossiers en de inefficiëntie van Justitie vormden een bron van 

frustratie. Deze knelpunten zijn ook de wetgever niet ontgaan en zijn dan ook terug te vinden 

in de doelstellingen van de hervorming. 

191. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van de Wet van 1 december 2013 

worden de doelstellingen van de hervorming als volgt opgesomd: (1) beter bestuur en grotere 

efficiëntie, (2) het wegwerken van de achterstand en het sneller recht spreken en (3) 

kwaliteitsvolle rechtspraak, betere dienstverlening en een voldoende nabijheid tot de 

burger.209 De versterking van de mobiliteit moet bijdragen aan de verwezenlijking van die 

doelstellingen. 

192. De mobiliteit van de magistraten kan immers tegemoetkomen aan twee behoeften. In 

kwantitatief opzicht kan mobiliteit ervoor zorgen dat overbelasting wordt opgevangen en dat 

de werklast beter verdeeld wordt over de magistraten. Bovendien maakt de mobiliteit in 

kwalitatief opzicht ook specialisatie mogelijk. Het werk kan inhoudelijk immers beter worden 

verdeeld, wanneer er beweeglijke rechters zijn.210 

                                                      

205 S. SOMERS, "De gerechtelijke hervorming: contouren van het debat. Verslag van het expertenoverleg 
omtrent de hervorming van justitie” in H. BOCKEN (ed.), De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 
2. 
206 R. VAN RANSBEECK, De toekomst van de Belgische rechterlijke orde, Brugge, die Keure, 2009, 135. 
207 Supra 30, nr. 76 e.v. 
208 Supra 31, nr. 81 e.v. 
209 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 7. 
210 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, 
P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 24-25. 
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Afdeling 1: Kwantitatieve doelstelling 

A. Inleiding 

193. Mobiliteit is nodig om vlotter te kunnen inspelen op allerlei occasionele 

gebeurtenissen die de werking van het gerecht vertragen (bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap 

en vakantie).211 Bovendien zit er een pensioneringsgolf aan te komen, waarbij plaatsen lange 

tijd zullen openstaan omdat de centrale personeelsdienst, om bezuinigingsredenen, de 

vacatureberichten systematisch met maanden vertraging publiceert in het Staatsblad.212 

Wanneer een rechtbank op zo’n moment overbelast raakt, kan er gebruik worden gemaakt 

van een mobiliteitsmaatregel om een magistraat ter versterking aan te roepen. 

194. Zowel de aanwijzing van een magistraat in een rechtbank waarbij hij subsidiair 

benoemd is als de opdracht van een magistraat in een bepaalde rechtbank waarbij hij niet 

benoemd is, is echter slechts een tijdelijke maatregel.213 Beide regelingen zijn bedoeld om in 

te spelen op de (variërende) behoeften van de dienst. Ook voormalig minister van Justitie 

Turtelboom beklemtoonde dat de Wet van 1 december 2013 geenszins de bedoeling heeft om 

van alle magistraten reizende rechters te maken. De mobiliteitsmaatregelen zijn slechts 

bedoeld om tijdelijke noden op te vangen.214 

195. Structurele onevenwichten tussen de verschillende rechtbanken en hoven moeten 

verholpen worden door een goede afstemming van de kaders op hun behoeften en niet door 

middel van een mobiliteitsmaatregel.215 Omdat de personeelskaders van de hoven en 

rechtbanken niet meer beantwoorden aan de actuele personeelsbehoeften, werd in 2004 al 

                                                      

211 B. MAES, “Wetgeving burgerlijk procesrecht”, RABG 2014, nr. 6, 396. 
212 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 14. 
213 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, 
P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 29. 
214 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Stefaan Van Hecke en mevrouw 
Özlem Özen bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/007, 47. 
215 HRJ, Advies over de voorontwerpen van wet over de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en 
over de mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, zoals ze op 14 januari 2013 aan de Hoge Raad werden 
meegedeeld, 27 februari 2013, 
http://www.hrj.be/sites/5023.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/a0080b.pdf, 22. 
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voorzien in een systeem van werklastmeting.216 Door het uitvoeren van zo een werklastmeting 

kan er een correcte inschatting van de personeelsbehoeften gebeuren en kunnen de 

personeelskaders waar nodig aangepast worden. Op 4 juni 2008 werd het protocol “Project 

werklastmeting bij de hoven en rechtbanken”217 ondertekend door de minister van Justitie, 

de vertegenwoordigers van de FOD Justitie en de vertegenwoordigers van de magistratuur.218 

Als gevolg van dat protocol werd het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW) 

opgericht en werd het uitvoeren van de werklastmeting bij de rechtbanken en hoven een 

prioriteit. Bovendien werd er in artikel 352bis Ger.W. voorzien dat dergelijke werklastmeting 

om de vijf jaar moet worden uitgevoerd. Toch is de eerste volledige werklastmeting bij alle 

rechtbanken en hoven pas in 2015 afgerond.219 En de resultaten van die werklastmeting zijn 

niet altijd vergelijkbaar, aangezien de metingen op werkprocessen steunen die verschillen van 

rechtbank tot rechtbank.220 Daarenboven is de evaluatie van de resultaten van de 

werklastmeting uitgesteld naar eind 2016, in afwachting van de afronding van de 

werklastmeting bij het openbaar ministerie.221 Er kan dus vanuit gegaan worden dat de 

mobiliteit toch ook de structurele onevenwichten zal moeten opvangen totdat de 

personeelskaders effectief worden vastgelegd op basis van een objectieve analyse van de 

personeelsbehoeften.222 

196. De mobiliteit van de magistraten zoals die nu in het Gerechtelijk Wetboek is 

ingeschreven, biedt in elke rechtbank alternatieven aan wanneer men geconfronteerd wordt 

met een personeelstekort. Binnen elk territoriaal rechtsgebied (kanton, arrondissement of 

ressort) zijn er voortaan immers een of meerdere vormen van mobiliteit voorzien. Hierna 

wordt een algemeen overzicht gegeven van de mobiliteitsmaatregelen zoals die in het vorige 

                                                      

216 X, “Onaangepast en ondoeltreffend”, Juristenkrant 2015, nr. 308, 14. 
217 X, Protocol: project werklastmeting bij hoven en rechtbanken, 4 juni 2008, http://www.rechtbanken-
tribunaux.be/sites/5090/files/public/content/download/files/2008_eerste_protocol_werklastmeting.pdf.  
218 STEUNDIENST VAN HET COLLEGE VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN, De jaarlijkse statistieken van de hoven 
en de rechtbanken. Gegevens 2014, 
http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Pub%202014%20REA%20Burg%20NL.pdf, 3.  
219 X, “Evaluatie werklastmeting magistratuur”, NJW 2015, nr. 333, 901. 
220 X, “Onaangepast en ondoeltreffend”, Juristenkrant 2015, nr. 308, 14. 
221 X, “Evaluatie werklastmeting magistratuur”, NJW 2015, nr. 333, 901. 
222 R. VAN RANSBEECK, De toekomst van de Belgische rechterlijke orde, Brugge, die Keure, 2009, 135. 
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deel beschreven zijn, maar gesorteerd naargelang de rechtbank of het hof waar er nood is aan 

versterking.223 

B. Het kanton 

197. Op het niveau van het kanton situeren zich de vrederechters. Wanneer een 

vrederechter verhinderd is om zijn ambt uit te oefenen, zijn er verschillende mogelijkheden 

om de continuïteit van de dienst te behouden. Als eerste kan de voorzitter van de 

vrederechters en rechters in de politierechtbank een vrederechter uit hetzelfde 

arrondissement aanwijzen om gelijktijdig zijn ambt daar uit te oefenen (art. 59 Ger.W.). Alle 

vrederechters zijn door hun subsidiaire benoeming immers inzetbaar in het gehele 

gerechtelijk arrondissement. Daarnaast kan dezelfde voorzitter van de vrederechters en 

rechters in de politierechtbank ook een rechter bij een politierechtbank in het arrondissement 

inzetten in het vredegerecht (art. 65, § 1, eerste lid Ger.W.). Tot slot bestaat er ook nog de 

mogelijkheid om een vrederechter uit een ander gerechtelijk arrondissement binnen het 

ressort in te schakelen. Die beslissing wordt dan wel genomen door de eerste voorzitter van 

het hof van beroep (art. 65, § 1, derde lid Ger.W.). In de laatste twee gevallen gaat het om een 

delegatie en is de instemming van de betrokken magistraat vereist. Deze drie 

mobiliteitsmaatregelen lijken voldoende om in te spelen op de occasionele behoeften bij het 

vredegerecht. 

C. Het arrondissement 

198. Op het niveau van het gerechtelijk arrondissement bevinden zich de 

politierechtbanken en de rechtbanken van eerste aanleg. Wanneer een politierechtbank nood 

heeft aan versterking, zijn er drie mogelijkheden. Als eerste kan een vrederechter die 

eveneens tot rechter in de politierechtbank is benoemd in het arrondissement, invallen (art. 

60 Ger.W.). Daarnaast kan de voorzitter van de vrederechters en rechters in de 

politierechtbank de opdracht geven aan een vrederechter om zijn ambt tijdelijk uit te oefenen 

in een politierechtbank binnen het arrondissement (art. 65, § 1, eerste lid Ger.W.). Tot slot 

kan de eerste voorzitter van het hof van beroep een opdracht geven aan een rechter bij een 

                                                      

223 De specifieke situaties van het arrondissement Brussel en Eupen worden niet in dit overzicht opgenomen 
om de helderheid van de structuur te behouden. Zij werden eerder reeds uitvoerig besproken: supra 4, nr. 111. 
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politierechtbank uit het ressort om zijn ambt elders uit te voeren in datzelfde ressort (art. 65, 

§ 1, derde lid Ger.W.). Ook hier zijn er dus voldoende opvangmechanismen voorzien. 

199. Bij de rechtbank van eerste aanleg is de situatie het meest veranderd. Vergelijkbaar 

met de vrederechters, zijn alle rechters bij de rechtbank van eerste aanleg door hun 

subsidiaire benoeming inzetbaar in het gehele ressort van het hof van beroep. De betrokken 

korpschefs kunnen dus in de eerste plaats tot een akkoord komen met betrekking tot de 

versterking van een rechtbank met een magistraat uit een andere rechtbank van eerste aanleg 

binnen het ressort (art. 100, § 1, eerste lid Ger.W.). Indien zij niet tot een akkoord kunnen 

komen, beslist de eerste voorzitter van het hof van beroep. Diezelfde eerste voorzitter van 

het hof van beroep kan er ook voor opteren om een opdracht te geven aan een rechter bij de 

rechtbank van koophandel of een andere rechter in het rechtsgebied van het hof van beroep 

om zijn ambt te gaan uitoefenen in een rechtbank van eerste aanleg in het ressort (art. 98, 

eerste en derde lid Ger.W.). Bovendien kan die voorzitter van het hof van beroep er ook nog 

voor kiezen om een raadsheer van het hof van beroep in het ressort in te schakelen in een 

rechtbank van eerste aanleg (art. 113bis, vijfde lid Ger.W.). De eerste voorzitter van het hof 

van beroep speelt dus de grootste rol in het opvangen van occasionele behoeften in de 

rechtbank van eerste aanleg. Hij kan niet minder dan 4 opdrachten geven. Bij die opdrachten 

moet de voorzitter wel rekenen op de medewerking van de betrokken magistraat, zijn 

instemming is immers vereist. En dat is wellicht niet evident. 

D. Het ressort 

200. Ook in de rechtbanken van koophandel en in de arbeidsrechtbanken kan er behoefte 

zijn aan de medewerking van een extra magistraat. Die rechtbanken bevinden zich voortaan 

samen met de hoven van beroep en de arbeidshoven op het niveau van het ressort. Wanneer 

er in een afdeling van de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel nood is aan 

versterking, kan dit in de eerste plaats intern worden geregeld.224 De voorzitter kan de 

rechters over de afdelingen verdelen (art. 90, vijfde lid Ger.W.). Wanneer een rechter aan een 

andere afdeling wordt toegewezen, moet de voorzitter deze rechter wel horen. De 

arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel te Leuven, Waals-Brabant en Brussel 

                                                      

224 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap: rechterlijke organisatie 
en bevoegdheid vanaf 1 september 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 11. 
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zijn territoriaal iets anders ingedeeld. Bij deze rechtbanken is er voorzien in subsidiaire 

benoemingen en kan daar dus gebruik van worden gemaakt (art. 100, § 4, derde en vierde lid 

Ger.W.).  

Daarnaast kan de eerste voorzitter van het hof van beroep een opdracht geven aan een 

rechter bij de rechtbank van eerste aanleg of een andere rechter uit het ressort om zijn ambt 

uit te oefenen in een rechtbank van koophandel binnen het ressort (art. 98, tweede en derde 

lid Ger.W.). Als laatste redmiddel kan een raadsheer bij het hof van beroep ook een opdracht 

uitvoeren in een rechtbank van koophandel in het ressort, net zoals dit mogelijk is voor een 

raadsheer bij het arbeidshof in een arbeidsrechtbank (art.113bis, vijfde lid Ger.W.). 

201. Tot slot bevinden zich op het niveau van het ressort ook nog de hoven van beroep en 

de arbeidshoven. Op het niveau van de appelgerechten is er niet voorzien in subsidiaire 

benoemingen. Wanneer een raadsheer tijdelijk afwezig is, kan enkel mobiliteit door middel 

van een opdracht soelaas brengen.225 Er kan zowel een opdracht worden gegeven aan een 

raadsheer uit een ander hof van beroep of arbeidshof in België als aan een rechter uit de 

rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel of de arbeidsrechtbank van het 

ressort waarin de opdracht vervuld moet worden (Art. 113bis, vierde lid Ger.W. en art. 99ter 

Ger.W.). Aangezien het hier om delegaties gaat, is ook hier de medewerking van de 

magistraten vereist. 

E. Besluit 

202. Het kwantitatieve doel van de versterkte mobiliteit bestond er de overbelasting op te 

vangen en de werklast beter te verdelen over de magistraten. Er kan besloten worden dat de 

nieuwe mobiliteitsmaatregelen inderdaad meer mogelijkheden creëren om aan de 

occasionele behoeften tegemoet te komen. Vaak zijn de mogelijkheden echter wel afhankelijk 

van de instemming van de betrokken magistraat en is er dus geen absolute garantie dat die 

mobiliteit zal plaatsvinden wanneer het nodig blijkt. Dit geldt des te meer bij de 

appelgerechten waar enkel en alleen met opdrachten kan worden gewerkt. Er mag echter niet 

uit het oog worden verloren dat de mobiliteit niet in het leven is geroepen om aan structurele 

                                                      

225 Naast mobiliteit kan de afwezigheid van een magistraat natuurlijk ook opgevangen worden door 
plaatsvervangende magistraten: infra 103, nr. 290 e.v. 
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problemen tegemoet te komen. Die problematiek moet verholpen worden met een adequate 

afstemming van de personeelskaders op de behoeften van de dienst. 

Afdeling 2: Kwalitatieve doelstelling 

203. Naast het kwantitatieve doel kan de mobiliteit van de magistraten ook in kwalitatief 

opzicht een belangrijke rol spelen. Door de versterkte mobiliteit is specialisatie van de 

magistraten mogelijk. Hierdoor kan er rendementswinst behaald worden, ondanks het 

behoud van de vele vestigingsplaatsen.226 VAN ORSHOVEN omschrijft het als volgt: “Één rechter 

op één plaats kan niet alles (even goed) weten, bij pooling van meerdere, maar dan 

‘beweeglijke’ rechters, kan het werk inhoudelijk (beter) worden verdeeld”.227 

204. De schaalvergroting van de arrondissementen enerzijds en de uitbreiding van de 

territoriale rechtsmacht van de rechtbanken van koophandel en arbeidsrechtbanken 

anderzijds hebben ervoor gezorgd dat er dergelijke pools van ‘beweeglijke’ rechters zijn 

ontstaan. 

205. Als voorbeeld kunnen de rechters bij de rechtbanken van eerste aanleg van de oude 

arrondissementen Luik, Verviers en Hoei worden genomen. Wanneer er een technisch 

ingewikkelde zaak voorkwam, diende er zowel in Luik, in Verviers als in Hoei een magistraat 

aanwezig te zijn die voldoende gespecialiseerd was in die specifieke materie. Tegenwoordig is 

dat niet meer het geval. De rechters uit Luik, Verviers en Hoei behoren nu immers allen tot 

dezelfde rechtbank van eerste aanleg van het nieuwe arrondissement Luik. Het is dus 

voldoende dat er in het gehele arrondissement slechts één magistraat is die gespecialiseerd is 

in die materie. 

206. Er kan nog een ander voorbeeld worden gegeven dat hetzelfde aantoont met 

betrekking tot de rechtbanken van koophandel en de arbeidsrechtbanken. Voor de 

hervorming was er in elk gerechtelijk arrondissement een rechtbank van koophandel en een 

arbeidsrechtbank. Voortaan is er slechts één rechtbank van koophandel en één 

arbeidsrechtbank per ressort. De rechters die in die rechtbanken in Dendermonde, Gent, 

                                                      

226 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 15. 
227 P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, 
P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 24-25. 
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Oudenaarde, Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne zetelden, zijn voortaan benoemd in de 

arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel van het ressort Gent. Indien er een materie 

is die dermate technisch is dat een specialisatie vereist is, dan is één gespecialiseerde 

magistraat in de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel van het ressort Gent 

voldoende. 

207. Nu er pools zijn van gespecialiseerde magistraten diende de wetgever nog een regeling 

uit te werken om die specialisatie optimaal te benutten. Hierbij waren er twee mogelijkheden. 

Enerzijds kon de wetgever ervoor kiezen om de gespecialiseerde magistraat zich te laten 

begeven naar de afdeling waar de zaak die specialisatie vereiste aanhangig was. De 

gespecialiseerde rechters zouden dan rondtrekken in de verschillende zittingsplaatsen van de 

rechtbank.228 Anderzijds kon er ook een regeling getroffen worden waarbij de zaak verplaatst 

werd naar de plaats waar de gespecialiseerde magistraat zelf zetelde. 

208. Met Nederland als inspiratiebron229, koos de wetgever met de invoering van het 

zaakverdelingsreglement voor dat laatste. Het zaakverdelingsreglement bepaalt de afdelingen 

en de plaatsen waar zitting en griffie wordt gehouden.230 Daarnaast bepaalt het ook op welk 

grondgebied de afdelingen hun rechtsmacht uitoefenen en hoe de zaken over die afdelingen 

zijn verdeeld.231 Het reglement wordt vastgelegd bij koninklijk besluit, na overleg in de 

ministerraad. Omdat de verdeling van de zaken over de verschillende afdelingen van de 

provinciale rechtbank voortaan een verantwoordelijkheid is van de rechtbank, komt het 

reglement pas tot stand op voorstel van de rechtbanken zelf (art. 186, § 1, vierde, vijfde en 

zesde lid Ger.W.). Een zaakverdelingsreglement kan worden opgesteld voor de 

                                                      

228 P. BRICOUT, “De gerechtelijke hervorming en de implicaties ervan op de arbeidsgerechten”, RW 2014-15, nr. 
19, 736; P. VAN ORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. 
TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 20. 
229 P.P.T. BOVEND’EERT, Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak, Deventer, Kluwer, 2014, 65. 
230 In het kader van deze masterproef wordt het zaakverdelingsreglement slechts zeer summier behandeld, 
voor een uitgebreide beschrijving zie F. GEORGES, “Introduction aux réformes des institutions judiciaires: 
panorama d’un nouveau monde” in D. FIERS (ed.), Le nouveau paysage judiciaire, Limal, Anthemis, 31-37. 
231 B. MAES, E. BREWAEYS, P. VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS en S. VAN SCHEL, Gerechtelijk privaatrecht:… na de 
hervormingen van 2013-2014, Brugge, die Keure, 2014, 37-39; X, “Twaalf gerechtelijke arrondissementen”, 
NJW 2014, nr. 294, 21. 
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politierechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg, rechtbanken van koophandel, de 

arbeidsrechtbanken, de hoven van beroep en de arbeidshoven.232 

209. Het voordeel van het zaakverdelingsreglement is dat het de mogelijkheid biedt om 

sommige zaken te concentreren in één of meer afdelingen omdat die heel gespecialiseerd zijn 

of omdat die in het arrondissement heel vaak voorkomen. Dit kan echter niet voor gelijk welke 

materie gebeuren. In het Gerechtelijk Wetboek wordt een lijst opgenomen die bepaalt voor 

welke zaken een afdeling exclusief bevoegd kan zijn (art. 186 Ger.W.). Voor strafzaken kan het 

bijvoorbeeld gaan om mensenhandel, dierenwelzijn en doping (art. 186, § 1, achtste lid, 8°, 

18° en 20° Ger.W.). Voor burgerlijke zaken in de arbeidsrechtbank gaat het bijvoorbeeld om 

arbeidsovereenkomsten, arbeidsongevallen en administratieve geldboeten (art. 186, § 1, 

zevende lid, c) Ger.W.). Het groeperen volgens materie zou dan moeten leiden tot 

productiviteitswinst.233 

210. Het zaakverdelingsreglement is te onderscheiden van het bijzonder reglement. Terwijl 

deze eerste noodzakelijkerwijze een visie op lange termijn hanteert, heeft het bijzonder 

reglement betrekking op het dagdagelijks beleid van de rechtsbank, met dus gevolgen op 

kortere termijn.234 Het regelt onder andere het aantal, de dagen en de duur van de gewone 

zittingen (art. 66, eerste lid Ger.W.).235 

211. Op 22 februari 2016 werden de eerste zaakverdelingsreglementen gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad. Het betrof de zaakverdelingsreglementen van de rechtbanken van eerste 

                                                      

232 B. MAES, E. BREWAEYS, P. VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS en S. VAN SCHEL, Gerechtelijk privaatrecht:… na de 
hervormingen van 2013-2014, Brugge, die Keure, 2014, 37. 
233 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 15. 
234 P. BRICOUT, “De gerechtelijke hervorming en de implicaties ervan op de arbeidsgerechten”, RW 2014-15, nr. 
19, 735. 
235 P. VAN ORSHOVEN, “Stand van zaken en recente ontwikkelingen inzake … de hertekening van het 
gerechtelijk landschap (“Die Unvollendete”)”, in P. VAN ORSHOVEN en B. ALLEMEERSCH (eds.), Gerechtelijk 
recht, Brugge, die Keure, 2013, 122. 
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aanleg van Antwerpen236, Oost-Vlaanderen237, Luik238 en Namen239. Strafrechtelijke dossiers 

inzake stedenbouw en milieu behoren voortaan bijvoorbeeld tot de exclusieve bevoegdheid 

van de afdeling Hoei van de rechtbank van eerste aanleg Luik.240 

212. Voor de andere rechtbanken moet er voorlopig nog steeds teruggegrepen worden 

naar de territoriale bevoegdheidsregels en het koninklijk besluit van 14 maart 2014.241 Dit wil 

echter niet zeggen dat de bedoelde specialisatie in die rechtbanken nog niet tot stand 

gekomen is. Doordat de magistraten vrij inzetbaar zijn in de verschillende afdelingen van de 

rechtbank of het hof, kan er overwogen worden om één of meer rechters in alle afdelingen 

van de rechtbank of het hof dezelfde materie te laten behandelen. In de rechtbank van eerste 

aanleg West-Vlaanderen wordt sinds 1 september 2014 bijvoorbeeld één rechter belast met 

alle zaken van sociaal strafrecht.242 

213. Er kan dus besloten worden dat ook de kwalitatieve doelstelling van de mobiliteit 

bereikt is. Het zaakverdelingsreglement werd door de wetgever ingevoerd om specialisatie 

                                                      

236 KB 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg 
Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de 
arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en 
de politierechtbanken in afdelingen, BS 22 februari 2016. 
237 KB 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de 
arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de 
politierechtbank in afdelingen, BS 22 februari 2016. 
238 KB 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te 
Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de 
arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en 
de politierechtbanken in afdelingen, BS 22 februari 2016. 
239 KB 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te 
Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de 
arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en 
de politierechtbanken in afdelingen, BS 22 februari 2016. 
240 Art. 2 KB 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste 
aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de 
arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en 
de politierechtbanken in afdelingen, BS 22 februari 2016. 
241 KB 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de 
arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 24 maart 2014 
(ed.1) ; B. MAES, E. BREWAEYS, P. VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS en S. VAN SCHEL, Gerechtelijk privaatrecht:… 
na de hervormingen van 2013-2014, Brugge, die Keure, 2014, 38. 
242 P. BRICOUT, “De gerechtelijke hervorming en de implicaties ervan op de arbeidsgerechten”, RW 2014-15, nr. 
19, 736. 



80 
 

mogelijk te maken. Ook zonder dit zaakverdelingsreglement, maar door loutere toepassing 

van de nieuwe mobiliteitsregels, kan de specialisatie echter tot stand komen. 
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Hoofdstuk 2: Rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

214. De Wet van 1 december 2013 zal hoogstwaarschijnlijk zijn vooropgezette 

doelstellingen bereiken. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Verschillende artikels van de 

nieuwe Wet van 1 december 2013 werden aangevochten en het Grondwettelijk Hof moest 

maar liefst zes keer uitspraak doen in verband met die wet.243 In de volgende hoofdstukken 

worden de belangrijkste arresten in het kader van de mobiliteit van de magistraten 

besproken.244 

Afdeling 1: GwH 25 juni 2015, nr. 97/2015 

215. Het eerste arrest van het Grondwettelijk Hof dat enige aandacht verdient, betreft het 

arrest nr. 97/2015 dat op 25 juni 2015 werd uitgesproken.245 In het arrest verwerpt het Hof 

het beroep tot vernietiging van de artikelen 7, 14, 51 en 100 van de Wet van 1 december 2013 

dat werd ingesteld door een aantal vrederechters en rechters in de politierechtbank en de vzw 

“Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Rechters in de Politierechtbank van België”. 

216. De vernietiging werd gevorderd omdat de verzoekers meenden dat er een 

ongeoorloofd verschil in behandeling was van de vrederechters en de rechters in de 

politierechtbanken naargelang zij zitting hebben in het gerechtelijk arrondissement Brussel 

dan wel in de andere arrondissementen. Die eersten hebben immers de voorzitters van de 

Franstalige en de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel als korpschef, 

terwijl de anderen een specifieke korpschef voor de vrede- en politierechters hebben die zelf 

vrederechter of rechter in de politierechtbank is en dus vertrouwd met de bijzonderheden van 

het ambt. 

217. Het (enige) middel werd door het Grondwettelijk Hof als niet gegrond beschouwd, 

omdat er een redelijke verantwoording bestaat voor het verschil in behandeling. Uit de 

parlementaire voorbereiding blijkt dat de nieuwe arrondissementele structuur waarin 

                                                      

243 GwH 28 mei 2015, nr. 79/2015, BS 16 juli 2015 (ed. 1); GwH 25 juni 2015, nr. 97/2015, BS 5 augustus 2015 
(ed. 1); GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, BS 14 december 2015 (ed. 1); GwH 15 oktober 2015, nr. 140/2015, 
BS 9 december 2015 (ed. 1) en GwH 29 oktober 2015, nr. 150/2015, BS 7 december 2015 (ed. 1).  
244 De arresten nr. 79/2015, 140/2015 en 150/2015 zullen niet beschreven worden. De eerste twee hebben 
betrekking op wijzigingen die van toepassing zijn op de griffiers bij de rechtbanken. Een bespreking van deze 
arresten, kadert dan ook niet binnen de afbakening van het onderwerp van deze masterproef. Het arrest nr. 
150/2015 werd reeds eerder besproken: supra 57, nr. 149 e.v. 
245 GwH 25 juni 2015, nr. 97/2015, BS 5 augustus 2015 (ed. 1). 
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voorzien is, niet zomaar kan worden getransponeerd naar het gerechtelijk arrondissement 

Brussel omwille van de specifieke kenmerken van dat arrondissement. 

218. Als eerste bevat het gerechtelijk arrondissement Brussel immers twee administratieve 

arrondissementen, namelijk Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde. Bovendien zijn in het 

gerechtelijk arrondissement ook een aantal rechtbanken ontdubbeld, namelijk de 

politierechtbank in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de rechtbank van 

eerste aanleg, de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank en de 

arrondissementsrechtbank. De vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Brussel 

en de politierechtbanken van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde zijn 

daarentegen niet ontdubbeld. Op die manier is de wetgever in de wet van 19 juli 2012246 tot 

een evenwicht kunnen komen waarmee alle partijen akkoord gingen. 

219. En het is om dat evenwicht te behouden dat er specifieke bepalingen in de Wet van 1 

december 2013 werden goedgekeurd. In de parlementaire voorbereiding wordt dit als volgt 

verduidelijkt: “In tegenstelling tot de rechtbanken zijn de vrederechters in Brussel niet 

ontdubbeld in Nederlandstalige en Franstalige vrederechters. Indien men zou kiezen voor een 

Nederlandstalige en een Franstalige voorzitter van de vrederechters en politierechters zou dit 

leiden tot twee korpschefs die beide gelijk bevoegd zijn voor het besturen van de tweetalige 

vredegerechten en daarnaast voor de eentalige politierechtbanken. Daarom wordt in Brussel 

gekozen om de regeling van de wet van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel te behouden”.247  

Afdeling 2: GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015 

220. Het volgende grondwettelijk arrest dat zal worden toegelicht, werd uitgesproken op 

15 oktober 2015. Op die dag werden er twee omvangrijke arresten geveld door het 

Grondwettelijk Hof die te maken hadden met de hervormingswetten van de vorige minister 

van Justitie Turtelboom.248 Het eerste arrest (nr. 138/2015) had hoofdzakelijk betrekking op 

het verzelfstandigd beheer, terwijl het tweede arrest (nr. 139/2015) de hervorming van het 

                                                      

246 Wet 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, BS 22 augustus 
2012 (ed. 1). 
247 GwH 25 juni 2015, nr. 97/2015, 16, overw. B.8.5. 
248 H. LAMON, “Gerechtelijke hervorming: magistraten bijna volledig teruggefloten door Grondwettelijk Hof”, 
Juristenkrant 2015, nr. 316, 9. 
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gerechtelijk landschap met de toegenomen mobiliteit behandelde. Dit laatste arrest is dan 

ook het meest relevant in het kader van deze masterproef en zal hieronder eerst worden 

besproken. 

221. In het arrest werden drie verzoekschriften samengevoegd die allen tot doel hadden de 

Wet van 1 december 2013 geheel of gedeeltelijk te horen vernietigen. De verzoekers waren 

André Monhonval, Fabian Lefebvre en de vzw “Union professionelle de la magistrature”. 

222. Het uiteindelijke arrest werd een princiepsarrest waarin het Hof komaf maakte met de 

vele kritieken die de magistraten uitten op de nieuwe mobiliteit. In het arrest dat maar liefst 

73 pagina’s telt, worden de grieven een voor een aan de kant geschoven. Het Hof komt 

uiteindelijk tot het besluit dat slechts één bepaling van de Wet van 1 december 2013 de 

grondwettelijkheidstoets niet kan doorstaan. En met betrekking tot een andere bepaling doet 

ze een voorbehoud van interpretatie gelden. Maar voor de rest is de Wet van 1 december 

2013 volledig grondwettig. Gezien het belang van dit arrest verspreidde het Hof hierover een 

informatieve nota.249 Hierna worden de zes belangrijkste grieven bondig uit de doeken 

gedaan. 

A. Toestemming van de magistraat 

223. De eerste grief die de verzoekers aanhaalden, had betrekking op de artikelen 3, 26, 32 

en 147 van de Wet van 1 december 2013. Er werd in het bijzonder verweten dat er geen 

voorafgaande toestemming van de magistraat vereist is wanneer die aan een interne 

mobiliteitsmaatregel wordt onderworpen.250 

224. Het Hof repliceerde hierop door te wijzen op het grondwettelijk verankerde 

onoverplaatsbaarheidsbeginsel. Dit beginsel “strekt ertoe […] de onafhankelijkheid van de 

rechter te beschermen tegenover de andere staatsmachten; een rechter, die in een bepaald 

rechtscollege is benoemd, moet niet vrezen naar een ander rechtscollege te worden 

overgeplaatst, wegens de manier waarop hij recht spreekt of om welke andere reden ook”.251 

                                                      

249 GwH, Informatieve nota betreffende het arrest nr. 139/2015, http://www.const-
court.be/public/n/2015/2015-139n-info.pdf. 
250 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 39. 
251 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, overw. B.7.2 

 

http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-139n-info.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-139n-info.pdf
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225. Het Hof vervolledigt zijn redenering door te preciseren dat het hierboven vermelde 

artikel 152, derde lid Gw. “niet kan worden opgevat […] als een hindernis, voor de wetgever, 

om hervormingen door te voeren die een betere rechtsbedeling beogen”. Hierbij volgt het Hof 

de Raad van State, die reeds hetzelfde verkondigd had in zijn advies bij het wetsontwerp.252 

Ook het ministercomité van de Raad van Europa was dezelfde mening toegedaan.253 

226. Bovendien heeft de wetgever, hoewel de toestemming van de betrokken magistraten 

niet vereist is, enerzijds de betrokken rechters zo goed mogelijk willen betrekken bij de 

procedure tot aanwijzing en anderzijds ook rechtsmiddelen voorzien die de rechter kan 

gebruiken indien hij/zij desondanks toch het gevoel zou hebben dat de mobiliteit wordt 

misbruikt als een verdoken tuchtmaatregel of wanneer deze onredelijk lijkt. 

227. Met dit alles voor ogen besloot het Hof dan ook de eerste grief ongegrond te verklaren. 

B. Billijke arbeidsvoorwaarden, billijke beloning en eerbiediging van het privéleven 

228. In een tweede grief werpen de verzoekers op dat de bestreden bepalingen de 

geografische mobiliteit van de magistraten vergroten zonder dat maatregelen worden 

genomen om die bijkomende belasting te compenseren, zelfs al heeft die grotere mobiliteit 

een weerslag op hun arbeidsvoorwaarden, op hun privé- en gezinsleven en -rekening houdend 

met de reiskosten- op hun wedde die wettelijk moet worden vastgesteld.254 

229. Het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven255 beoogt in wezen personen 

te beschermen tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. Een 

overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven wordt hierbij niet 

uitgesloten, voor zover het voldoet aan een aantal voorwaarden. De inmenging moet ten 

eerste voorzien zijn in een voldoende precieze wettelijke bepaling. Daarnaast moet ze 

beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke behoefte en tot slot moet ze evenredig 

zijn met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Ook het recht op billijke 

                                                      

252 Adv.RvS nr. 53.000/AV/3 bij wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke 
orde, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2858/001, 105-106. 
253 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 40. 
254 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 43, overw. B.10. 
255 Art. 8 EVRM en art. 22 Gw. 
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arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning256 mag slechts beperkt worden wanneer de 

gevolgen niet kennelijk onevenredig zijn met het nagestreefde doel. 

230. Het Hof benadrukt dat de maatregelen inzake mobiliteit wel degelijk legitieme 

doelstellingen nastreven, met name een beter beheer en een grotere efficiëntie van Justitie, 

het wegwerken van de gerechtelijke achterstand en een snellere rechtsbedeling alsook een 

verbetering van de kwaliteit van de rechtspraak, van de dienstverlening en van de nabijheid 

tot de burger.257 

231. Vervolgens moest het Hof onderzoeken of die maatregelen redelijk verantwoord zijn, 

rekening houdende met de gevolgen ervan voor de arbeidsvoorwaarden, de beloning en het 

privéleven van de betrokken magistraten. Bij dit onderzoek vertrekt het Hof van de vaststelling 

dat er wel degelijk voorzien is in een vergoeding van reis- en verplaatsingskosten voor de 

magistraten die aan mobiliteitsmaatregelen worden onderworpen. Wat betreft het in 

aanmerking nemen van de duur van de eventuele bijkomende verplaatsingen die de 

mobiliteitsmaatregelen met zich meebrengen, bepaalt het Hof dat dit een 

verantwoordelijkheid is van de korpschefs. Deze laatsten “dienen erover te waken dat de 

werklast en de arbeidsduur van de betrokken magistraten redelijk blijven, waarbij zij ook met 

de verplaatsingen rekening dienen te houden”.258 Naast het beroep op de 

verantwoordelijkheid van de korpschefs, kan de betrokken rechter ook terugvallen op 

rechtsmiddelen. In het kader van die rechtsmiddelen “kan de betrokken magistraat ook doen 

gelden dat die beslissing tot mobiliteit niet redelijk is”.259 

232. Het Hof komt dan ook tot het besluit dat de bestreden bepalingen niet op 

onverantwoorde wijze afbreuk doen aan het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een 

billijke beloning, noch aan het recht op eerbiediging van het privéleven. 

C. Discriminatie van de magistraten van de arbeidsrechtbanken en rechtbanken van 

koophandel 

233. De derde grief had betrekking op een vergelijking in het licht van de mobiliteitsregeling 

van de situatie van de magistraten van de arbeidsrechtbanken en van de rechtbanken van 

                                                      

256 Art. 23 Gw. 
257 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 47, overw. B.13.2. 
258 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, overw. B.15. 
259 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, overw. B.16. 
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koophandel met deze van andere categorieën van magistraten, zoals die van de rechtbanken 

van eerste aanleg. In hoofdzaak gaat het over het feit dat die eerste onderworpen zijn aan 

mobiliteit die zich uitstrekt tot het rechtsgebied van het hof van beroep, terwijl dit voor de 

tweede categorie van magistraten beperkt blijft tot het rechtsgebied van het, weliswaar 

verruimde, gerechtelijke arrondissement. 

234. Ook hier verwerpt het Grondwettelijk Hof de grief door te verwijzen naar het feit dat 

die mobiliteitsmaatregel redelijk is in het licht van de doelstellingen zoals ze beoogd zijn door 

de wetgever. De wetgever heeft er immers voor gekozen de arbeidsrechtbanken en 

rechtbanken van koophandel op het niveau van het hof van beroep te organiseren gelet op 

de vaak beperkte omvang van die rechtbanken. Hierdoor beoogde de wetgever een 

verbeterde mobiliteit van de magistraten waarbij rekening kon worden gehouden met het 

volume van de te behandelen zaken enerzijds, en de specialisatie van de betrokken 

magistraten anderzijds. 

235. Daarnaast wordt er opnieuw verwezen naar het feit dat de betrokken rechter 

voorafgaand gehoord dient te worden, dat de geplande mobiliteitsmaatregelen verplicht 

gemotiveerd moeten worden en dat er ook gespecifieerde rechtsmiddelen tegen 

openstaan.260 Deze waarborgen in acht genomen, kan worden besloten dat de grotere 

mobiliteit waaraan de magistraten van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van 

koophandel zijn onderworpen redelijk verantwoord is in het licht van de hierboven vermelde 

doelstellingen. 

236. Een bijkomende kritiek van de verzoekende partijen was het feit dat er geen 

overgangsregeling is voorzien voor de magistraten die reeds benoemd waren in een rechtbank 

van koophandel of een arbeidsrechtbank, terwijl dit wel het geval was voor de reeds 

benoemde magistraten bij de rechtbank van eerste aanleg.261 

237. Dit heeft tot gevolg dat de reeds benoemde magistraten bij de rechtbank van eerste 

aanleg niet onderworpen worden aan eventuele mobiliteit op het niveau van het ressort. Zij 

zijn enkel inzetbaar in de verschillende afdelingen van de rechtbank binnen het gerechtelijk 

                                                      

260 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, overw. B.19.2. 
261 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 53-54. 
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arrondissement. Magistraten die pas na de inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2013 

worden benoemd bij een rechtbank van eerste aanleg, zijn wel onderhevig aan mobiliteit in 

het gehele ressort als gevolg van de subsidiaire benoeming uit artikel 100 Ger.W. 

238. Reeds benoemde magistraten bij de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel 

daarentegen worden van rechtswege mobiel in de verschillende afdelingen van hun 

rechtbank. En aangezien het rechtsgebied van die rechtbank nu samenvalt met dat van het 

hof van beroep zijn zij dus onmiddellijk inzetbaar in het gehele ressort, net zoals het geval is 

voor de nieuwe magistraten bij de arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel. 

239. Het Hof stelde vast dat de gelijke behandeling van de reeds benoemde rechters bij de 

arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel en de pas benoemde rechters geen schending 

van de artikel 10 en 11 van de Grondwet inhoudt. Zelfs niet wanneer dit wordt vergeleken 

met de situatie bij de rechtbank van eerste aanleg. Het gaat immers om een andere vorm van 

mobiliteit. Bij de rechtbank van eerste aanleg vloeit de mobiliteit in het ressort voort uit een 

subsidiaire benoeming, terwijl bij de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel die 

mobiliteit voortvloeit uit de uitbreiding van de rechtsmacht van die rechtbanken. Er is dan ook 

geen sprake van een ongeoorloofde discriminatie. 

240. Een tweede bijkomende kritiek bij de derde grief betreft de verschillende modaliteiten 

waarmee de mobiliteitsmaatregelen gepaard zouden gaan naargelang ze gegrond zijn op het 

bestreden artikel 32, dan wel op de artikelen 26, 41 of 147 van de Wet van 1 december 

2013.262 Artikel 32 dat artikel 100, § 2 Ger.W. heeft aangepast, voorziet immers uitdrukkelijk 

dat de korpschef de nadere regels van de geplande mobiliteitsmaatregel moet omschrijven. 

In de andere artikels waarin mobiliteit wordt voorzien, wordt dit niet vermeld. De Adviesraad 

van de Magistratuur had deze kritiek reeds geuit in een advies bij het wetsontwerp, maar de 

wetgever had hier helaas geen gevolg aan gegeven.263 

                                                      

262 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 54. 
263 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de tekst van het ontwerp van wet tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, 1 maart 
2013, http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2013/130301%20Avis%20mob%20-
%20Advies%20mob.pdf, 10, rn. 4.2. 

 

http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2013/130301%20Avis%20mob%20-%20Advies%20mob.pdf
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2013/130301%20Avis%20mob%20-%20Advies%20mob.pdf
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241. Het Hof volgde de verzoekers en liet een voorbehoud van interpretatie gelden. “De 

vereiste van motivering heeft immers als logisch gevolg dat elke beschikking tot […] mobiliteit 

uitdrukkelijk de nadere regels ervan moet omschrijven, zo niet zouden de toetsing van meer 

bepaald de evenredigheid van de maatregel en de eventuele uitoefening van de 

rechtsmiddelen onmogelijk worden.”264 

242. Het Hof verduidelijkte vervolgens wel dat de beperking in tijd van de duur van de 

aanwijzing die in artikel 100, § 2 Ger.W. is voorzien, wel enkel geldt voor de mobiliteit zoals 

die is voorzien in dat artikel. Dit mag niet worden doorgetrokken naar de andere 

mobiliteitsmaatregelen. 

243. Tot slot werd er nog een laatste bijkomende kritiek geuit door de verzoekers waarbij 

het verschil in behandeling tussen beroepsmagistraten van de arbeidsrechtbanken en 

rechtbanken van koophandel enerzijds en de rechters in sociale zaken, rechters in 

handelszaken en plaatsvervangende magistraten anderzijds werd geviseerd. Deze laatsten 

blijven na de inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2013 benoemd in de afdeling die 

oorspronkelijk het arrondissement vormde, terwijl de eerstgenoemden van rechtswege 

benoemd zijn in de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied 

van het hof van beroep.  

244. Het Grondwettelijk Hof schoof deze kritiek snel aan de kant door te verwijzen naar de 

parlementaire voorbereiding. Hierin werd dit verschil in behandeling reeds verantwoord door 

te wijzen op het feit dat men van rechters die dat ambt slechts uitoefenen ter aanvulling van 

andere beroepsactiviteiten niet dezelfde graad van mobiliteit kan verlangen als van 

beroepsrechters.265 

D. Mobiliteitsregeling naar gelang van de benoemingsdatum van de magistraten 

245. De verzoekende partijen werpen vervolgens een vierde grief op met betrekking tot de 

verschillende mobiliteitsregelingen naar gelang de benoemingsdatum van de magistraten.266 

Ze verwijten dat de artikelen 32, 147 en 152 van de Wet van 1 december 2013 een verschil in 

behandeling veroorzaken dat niet verenigbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

                                                      

264 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 55, overw. B.20.4.4 
265 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 56. 
266 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 56. 
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en dat ze geen rekening houden met het tijdstip of de juridische grondslag van de eerdere 

benoeming van de magistraten. 

246. Het Hof duidt eerst de geviseerde artikelen in het wettelijk kader.267 Volgens artikel 90 

Ger.W. mag de voorzitter van de rechtbank de magistraten over de afdelingen verdelen. Het 

gaat dus om interne mobiliteit in die zin dat het mobiliteit is van magistraten binnen een 

bepaald rechtscollege. Door de schaalvergroting zijn de territoriale rechtsgebieden van een 

aantal rechtscolleges uitgebreid. Artikel 147 van de Wet van 1 december werd geredigeerd 

om de overgang te regelen. Het bepaalt dat magistraten die benoemd waren in een rechtbank 

waarvan het rechtsgebied uitgebreid is, van rechtswege benoemd worden in de nieuwe 

rechtbank. Daarenboven bevat de Wet van 1 december 2013 meerdere bepalingen die 

rekening houden met het personeel statuut van de magistraten en het tijdstip waarop ze 

benoemd waren (bv. de artikelen 32 en 152). 

247. Een eerste verschil in behandeling dat aangevoerd wordt door de verzoekende partijen 

is de volgende.268 De verzoekers menen dat de magistraten die benoemd waren bij 

verschillende rechtbanken op grond van het oude artikel 100 Ger.W. en die geviseerd worden 

door artikel 152 van de Wet van 1 december 2013 verschillend behandeld worden ten aanzien 

van diegene die beoogd worden door artikel 147 van de Wet van 1 december 2013. Artikel 

152 heeft namelijk enkel de magistraten voor ogen die krachtens het oude artikel 100 Ger.W. 

benoemd waren in of bij verschillende rechtbanken van eerste aanleg, terwijl artikel 147 alle 

magistraten viseert. 

248. Het Hof volgt de redenering van de verzoekers echter niet en stelt dat de bepalingen 

op een verkeerde wijze werden gelezen. De artikelen 147 en 152 hebben immers een ander 

onderwerp en sluiten elkaar dan ook niet uit. In voorkomend geval kunnen ze zelfs worden 

gecombineerd. 

249. Het Hof bepaalde hierover het volgende: “Terwijl artikel 147 ertoe strekt, […], elke 

magistraat te verbinden aan één bepaalde rechtbank, niettegenstaande de uitbreiding van de 

territoriale basis van de rechtbank waarin of waarbij de magistraat oorspronkelijk werd 

                                                      

267 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 57, overw. B.23.1. 
268 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 59, overw. B.24.2. 
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benoemd, behoudt artikel 152 de band tussen de magistraten die vanaf het begin waren 

benoemd bij verschillende rechtbanken (het vroegere artikel 100 van het Gerechtelijk 

Wetboek) en de rechtbanken die daarop zijn gevolgd, als gevolg van de bestreden 

hervorming”.269 

250. En nog: “zo zal, hypothetisch gesproken, een magistraat die vanaf het begin bij twee 

rechtbanken is benoemd waarvan, wat beide rechtbanken betreft, de territoriale basis is 

uitgebreid, aan een gecombineerde toepassing van de artikelen 147 en 152 van de bestreden 

wet worden onderworpen”.270 

251. Het tweede verschil in behandeling dat werd aangevoerd gaat ook over magistraten 

die benoemd waren op grond van het oude artikel 100 Ger.W. en die beoogd worden door 

artikel 152 van de Wet van 1 december 2013. Volgens de verzoekers worden zij anders 

behandeld dan diegene die beoogd worden door het nieuwe artikel 100 Ger.W.271 

252. Ook hier ging het Hof niet mee in de redenering van de verzoekers. Volgens het 

Grondwettelijk Hof kan de wetgever immers niet worden verweten dat hij eerder gemaakte 

keuzen wijzigt in het kader van een gerechtelijke hervorming, teneinde nieuwe doelstellingen 

te verwezenlijken. 

253. De twee aangevoerde schendingen van het gelijkheidsbeginsel werden dus ongegrond 

bevonden door het Grondwettelijk Hof. 

E. Mobiliteitsregeling van de toegevoegde rechters benoemd vóór de inwerkingtreding van 

de Wet van 1 december 2013 

254. De vijfde en laatste grief die de verzoekers opwerpen in dit arrest, is de enige die door 

het Grondwettelijk Hof weerhouden werd. Artikel 152 dat bepaalt dat de magistraten die vóór 

de inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2013 waren benoemd in verschillende 

rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van eenzelfde hof van beroep, van 

rechtswege benoemd zijn in de nieuwe rechtbanken, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet en wordt aldus vernietigd door het Grondwettelijk Hof. 

                                                      

269 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 59, overw. B.24.2 
270 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 59, overw. B.24.2 
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255. De schending van het gelijkheidsbeginsel vloeit voort uit het ongeoorloofde verschil in 

behandeling van de toegevoegde magistraten die benoemd werden vóór de inwerkingtreding 

van de Wet van 1 december 2013 enerzijds en van de magistraten die vóór de 

inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2013 gelijktijdig benoemd waren in 

verschillende rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep 

anderzijds (oud art. 100 Ger.W.).272 

256. De Wet van 1 december 2013 heeft de categorie van de toegevoegde magistraten 

afgeschaft omdat het ambt dankzij de hervorming overbodig is geworden. De toegevoegde 

magistraten zijn nu van rechtswege in hoofdorde benoemd bij de rechtbank van eerste aanleg 

waar zij op het moment van de inwerkingtreding van de hervormingswet aangewezen waren 

en in subsidiaire orde in de andere rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van 

het hof van beroep (art. 150, § 1 wet 1 december 2013).273 

257. Voor rechters die op basis van het oude artikel 100 Ger.W. gelijktijdig benoemd waren 

in verschillende rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof is de situatie 

anders. Zij zijn sinds de inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2013 van rechtswege 

benoemd in diezelfde verschillende rechtbanken van eerste aanleg van het ressort. Ze worden 

dus niet in hoofdorde benoemd bij één rechtbank en in subsidiaire orde in de andere (art. 152 

wet 1 december 2013). 

258. Aangezien beide categorieën van magistraten voorheen konden worden ingezet in 

meerdere rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep, 

meende het Hof dat er geen reden voorhanden was om de verschillende regeling te 

verantwoorden.274 

259. Bovendien is het verschil in behandeling nog minder verantwoord omdat het tot gevolg 

heeft dat de waarborgen waarin het nieuwe art. 100, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek 

voorziet, zoals bijvoorbeeld het onderling overleg tussen de korpschefs, de hoorplicht, de 

                                                      

272 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 64, overw. B.29.1; I. VOGELAERE, Grondwettelijk Hof vernietigt nieuwe 
benoemingsregel voor in meerdere rechtbanken benoemde magistraten, 
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=kl1919993&state=changed. 
273 GwH, Informatieve nota betreffende het arrest nr. 139/2015, http://www.const-
court.be/public/n/2015/2015-139n-info.pdf.  
274 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 65, overw. B.29.2. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=kl1919993&state=changed
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-139n-info.pdf
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motivering van de aanwijzingsbeschikking en de beperking van de duur van de aanwijzing, wel 

gelden voor de vroegere toegevoegde magistraten, maar niet voor de magistraten die 

voorheen op grond van het oude artikel 100 Ger.W. gelijktijdig benoemd waren in 

verschillende rechtbanken. 

260. Tot slot bepaalt het Hof nog dat de handhaving van het verschil in behandeling tot 

gevolg zou hebben dat de korpschefs een onderscheid zouden moeten maken tussen de twee 

categorieën van magistraten terwijl beiden nochtans benoemd zijn op het niveau van het 

rechtsgebied van het hof van beroep en onderworpen zijn aan een mobiliteit die zich uitstrekt 

tot dat hele ressort.275 

261. Omwille van de rechtszekerheid en om aan de wetgever de kans te geven een nieuwe 

regeling uit te werken, heeft het Hof wel beslist om de gevolgen van het vernietigde artikel 

152 toch tijdelijk te handhaven tot de inwerkingtreding van de nieuwe regeling en uiterlijk tot 

31 augustus 2016.276 Tot op heden is er nog geen nieuwe regeling ingevoerd. 

Afdeling 3: GwH 15 oktober 2015, nr. 138/2015 

262. Het tweede arrest dat op 15 oktober 2015 door het Grondwettelijk Hof werd geveld, 

betreft het arrest nr. 138/2015. Dit arrest is net zoals het voorgaande bijzonder lijvig. Het telt 

108 pagina’s en ook hier heeft het Grondwettelijk Hof een informatieve nota verspreid.277 

Aangezien dit arrest zich voornamelijk richt op de wet van 18 februari 2014 betreffende de 

invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie en niet op de Wet 

van 1 december 2013, zal enkel het vijfde middel in de zaak nr. 6025 besproken worden.278 

263. Het middel is gericht tegen artikel 330quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, zoals 

het is ingevoegd bij artikel 37 van de wet van 18 februari 2014. In dat artikel wordt in een 

beroep voorzien dat de magistraten die opgedragen worden hun ambt uit te oefenen in een 

ander arrondissement dan dat waarin zij in hoofdorde waren benoemd of aangewezen, 

                                                      

275 I. VOGELAERE, Grondwettelijk Hof vernietigt nieuwe benoemingsregel voor in meerdere rechtbanken 
benoemde magistraten, http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=kl1919993&state=changed.  
276 GwH 15 oktober 2015, nr. 139/2015, 65, overw. B.29.3. 
277 GwH, Informatieve nota betreffende het arrest nr. 138/2015, http://www.const-
court.be/public/n/2015/2015-138n-info.pdf. 
278 Wet 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke 
organisatie, BS 4 maart 2014 (ed. 2) (hierna: wet van 18 februari 2015); GwH 15 oktober 2015, nr. 138/2015, 
97, overw. B.125 e.v. 
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kunnen aantekenen bij het directiecomité van het hof van beroep (of van het arbeidshof voor 

magistraten uit de arbeidsrechtbank). Het gaat dus om een beroep tegen de beslissingen die 

op grond van artikel 100 Ger.W. kunnen worden genomen. 

264. Het eerste deel van het middel bekritiseert het feit dat er wel een beroep is voorzien 

voor de mobiliteitsregeling naar een ander arrondissement, maar dat er geen gelijkwaardig 

beroep is voorzien voor de mobiliteitsregeling tussen de verschillende afdelingen van 

eenzelfde rechtbank of parket. Gezien de uitbreiding van de gerechtelijke arrondissementen 

kunnen de magistraten die verplicht worden hun ambt uit te voeren in een andere afdeling 

van dezelfde rechtbank hier nochtans hinder door ondervinden bij het uitoefenen van hun 

ambt. De betrokken magistraten moeten sinds de hervorming geografisch zeer flexibel zijn. 

265. Het Grondwettelijk Hof besliste dan ook de verzoekers hierin te volgen en vernietigde 

artikel 330quinquies Ger.W. Het verschil in behandeling is ongrondwettig. Elke magistraat 

moet in beroep kunnen gaan tegen ordemaatregelen die een ernstige wijziging van hun 

werkomstandigheden met zich meebrengen, wat zowel het geval is bij een 

mobiliteitsmaatregel binnen als buiten het arrondissement.279 

266. In het tweede deel van het middel bekritiseren de verzoekers bovendien dat het 

beroep geen jurisdictioneel karakter heeft, terwijl dit bij ambtenaren wel het geval is.280 Ook 

hier volgt het Hof de redenering van de verzoekers. 

267. Het Grondwettelijk Hof vangt aan met een verduidelijking van wat onder een 

jurisdictioneel beroep moet worden verstaan: “Een jurisdictioneel beroep veronderstelt de 

mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige 

rechtsinstantie”.281 

268. Het beroep zoals het voorzien is in artikel 330quinquies Ger.W. moet worden ingesteld 

bij het directiecomité van het hof van beroep (of van het arbeidshof). Art. 185/2, § 2, tweede 

lid Ger.W. bepaalt de samenstelling van dat comité. Een van de leden van het directiecomité 

                                                      

279 GwH 15 oktober 2015, nr. 138/2015, 105, overw. B.135; I. VOGELAERE, Beroepsregels bij externe 
overplaatsing van magistraten vernietigd, http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=kl1919994.  
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281 GwH 15 oktober 2015, nr. 138/2015, 105, overw. B.136.2. 
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dat het beroep moet beoordelen is de eerste voorzitter bij het hof van beroep. Dit is dezelfde 

persoon die moet beslissen over de mobiliteitsmaatregel in het geval de betrokken korpschefs 

niet overeenkomen.  

269. Logischerwijze kwam het Hof tot het besluit dat het directiecomité geen 

‘onafhankelijke en onpartijdige rechtsinstantie’ is. Ten eerste wordt het beroep gedeeltelijk 

beoordeeld door de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen. En ten tweede heeft 

diezelfde instantie, de eerste voorzitter van het hof van beroep, ook nog eens een 

doorslaggevende stem bij staking van stemmen. 

270. Het Hof kwam tot hetzelfde besluit wanneer de in artikel 100 Ger.W. bedoelde 

beslissingen genomen werden door de betrokken korpschefs in onderling overleg en dus niet 

door de eerste voorzitter van het hof van beroep. Door het ontbreken van de mogelijkheid 

om leden van het directiecomité te wraken of anders samen te stellen indien dit nodig blijkt, 

voldoet het directiecomité niet aan de vereisten die worden gesteld door het beginsel van de 

onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechtsinstanties.282 

271. Artikel 37 van de wet van 18 februari 2014, dat artikel 330quinquies in het Gerechtelijk 

Wetboek invoegde, werd aldus vernietigd. Aangezien de vernietiging van de wetsbepaling die 

het beroep regelt, een achteruitgang zou betekenen in de rechtsbescherming van de 

magistraten, heeft het Hof de gevolgen van die bepaling gehandhaafd tot de inwerkingtreding 

van de door de wetgever aan te nemen nieuwe bepalingen en uiterlijk tot 31 augustus 2016. 

Tot op heden is er echter nog geen nieuwe bepaling ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek. 

Afdeling 4: Besluit 

272. Wanneer de grondwettelijke rechtspraak omtrent de Wet van 1 december 2013 wordt 

geanalyseerd, kan er besloten worden dat het Grondwettelijk Hof terughoudend is met het 

nietig verklaren van de hervormingsbepalingen. De uitgesproken vernietigingen zijn slechts 

minimaal en zeer punctueel.283 In de uitgebreide motiveringen van het Grondwettelijk Hof 

wordt vaak verwezen naar de onderliggende filosofie van de hervorming. Er kan dan ook van 

                                                      

282 GwH 15 oktober 2015, nr. 138/2015, 106, overw. B.136.4. 
283 H. LAMON, “Gerechtelijke hervorming: magistraten bijna volledig teruggefloten door Grondwettelijk Hof”, 
Juristenkrant 2015, nr. 316, 9. 
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uitgegaan worden dat het Grondwettelijk Hof hiermee instemt. De grondwettelijke principes 

verhinderen niet dat de rechterlijke macht gemoderniseerd mag worden.284 

  

                                                      

284 H. LAMON, “Gerechtelijke hervorming: magistraten bijna volledig teruggefloten door Grondwettelijk Hof”, 
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Hoofdstuk 3: Magistraten en juristen aan het woord 

273. Aangezien de Wet van 1 december 2013 heel wat wijzigingen meebrengt voor de 

magistraten, is het dan ook meer dan logisch dat ook hun opmerkingen bestudeerd worden 

bij de evaluatie van de wet. Verschillende instanties, zoals de Adviesraad van de Magistratuur 

(ARM), de Hoge Raad voor Justitie (HRJ), het Koninklijk Verbond van de Vrede- en 

Politierechters (KVVP) en de Union Professionelle de la Magistrature (UPM), 

vertegenwoordigen de magistraten in ons land. De adviezen, rapporten en persberichten die 

zij uitbrengen zijn dan ook een goede weergave van de standpunten van de betrokken 

magistraten. Bepaalde van hun bekommernissen werden reeds aangehaald in het vorige 

hoofdstuk, aangezien het de magistraten zelf zijn die een verzoek tot vernietiging indienden 

bij het Grondwettelijk Hof. Toch zijn nog enkele opmerkingen niet aan bod gekomen. Zij 

worden hierna kort toegelicht. 

Als eerste kunnen er vragen gesteld worden bij de bekwaamheid van de magistraten die 

geconfronteerd worden met mobiliteitsmaatregelen. Daarna wordt er in de tweede afdeling 

kort ingegaan op het integraal management dat door de korpschefs zou moeten worden 

gevoerd. Verder kwam er uit de praktijk ook veel kritiek op de gewijzigde 

werkomstandigheden van de magistraten. Ook de specificiteit van de rechtbanken en de 

verhouding met de plaatsvervangende magistraten komt aan bod. Om te eindigen wordt ook 

de kostenbesparing die met de mobiliteit zou gepaard gaan in vraag gesteld. 

Afdeling 1: Competentie van de magistraten 

274. In de Wet van 1 december 2013 heeft de wetgever zowel in territoriale als in 

intellectuele mobiliteit voorzien.285 Dat wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat dat een 

magistraat zowel op een geografisch andere werkplek zal moeten functioneren, maar dat men 

daarnaast ook een ander juridisch vakdomein kan toegewezen krijgen. Bijvoorbeeld in het 

geval een vrederechter een opdracht krijgt in de politierechtbank of wanneer een rechter bij 

de rechtbank van eerste aanleg wordt aangewezen om tijdelijk in het hof van beroep zijn ambt 

uit te oefenen. 
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275. Dit laatste is niet evident. Ook de ARM wees hierop en stelde dat het in dergelijke 

context van groot belang is dat er overleg plaatsvindt met de betrokken magistraat, alvorens 

hij wordt aangesteld in een andere rechtbank dan diegene waarin hij in hoofdorde zijn ambt 

uitoefent.286 Indien de betrokken magistraat zich niet voldoende bekwaam acht om het 

nieuwe juridische vakdomein dat hem wordt toegewezen te beheersen, is het immers niet 

doeltreffend om hem te verplaatsen. De functies van vrede- en politierechter bijvoorbeeld zijn 

verschillende functies die elk een specifiek karakter hebben en een bijzondere expertise 

vereisen.287 Wanneer een dergelijke mobiliteitsmaatregel toch zou worden doorgevoerd, 

tegen de wil in van de betrokken magistraat, zou dit de beoogde efficiëntie zeker niet ten 

goede komen. 

276. De wetgever heeft dit probleem gelukkig ook ingezien. Bij de gelijktijdige benoemingen 

is er in principe geen sprake van intellectuele mobiliteit aangezien de benoemingen steeds 

plaatsvinden in rechtbanken van dezelfde categorie. Hierop zijn er twee uitzonderingen. De 

eerste uitzondering betreft de vrederechter die gelijktijdig als rechter in de politierechtbank 

wordt benoemd en de tweede uitzondering betreft de gelijktijdige benoeming van de rechters 

in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel in 

Eupen. Deze magistraten kunnen dus tegen hun wil in met intellectuele mobiliteit worden 

geconfronteerd. In de praktijk zal dit wellicht niet veel problemen geven aangezien de 

betrokken rechter hiervan reeds op de hoogte is bij zijn benoeming en we er dus van kunnen 

uitgaan dat de rechter zich hiertoe bekwaam acht. 

Het grootste deel van de intellectuele mobiliteit doet zich voor bij het systeem van de 

delegaties. Ook hier zal er zich in de praktijk geen probleemsituatie voordoen aangezien 

delegaties enkel kunnen gebeuren met instemming van de betrokkene. 

                                                      

286 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de tekst van het ontwerp van wet tot wijziging van het 
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Afdeling 2: Integraal management 

277. De vraag naar de competentie van de magistraten stelt zich nog scherper wanneer men 

de korpschefs voor ogen heeft. 

278. Door de schaalvergroting is het aantal rechtbanken sterk verminderd. Als gevolg 

hiervan is ook het aantal korpschefs noodgedwongen verminderd. Daar waar er vroeger nog 

van elk 27 waren, zijn er nu nog slechts dertien voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, 

acht voorzitters van de rechtbanken van koophandel en acht voorzitters van de 

arbeidsrechtbanken. Het aantal voorzitters van de vredegerechten en politierechtbanken is 

gevestigd op tien, namelijk één per arrondissement met uitzondering van de 

arrondissementen Brussel en Eupen.288 Het aantal verantwoordelijken is dus teruggebracht, 

en de structuur waarover zij verantwoordelijk zijn, is uitgebreid. De korpschefs zullen zich 

voortaan volledig aan het beheer van deze grotere eenheden moeten wenden en zullen dus 

geen zittingen meer voorzitten.289 

279. Op deze evolutie zijn er verschillende kritieken gekomen. Een eerste punt van kritiek 

betreft het feit dat de wetgever een zwaardere structuur heeft gecreëerd, maar met zeer 

weinig extra omkadering.290 De provinciale rechtbank heeft slechts één algemene voorzitter 

en één nieuwe hoofdgriffier. Zij zijn de enige twee die fulltime met het beleid van die grote 

structuur bezig zijn. Zij worden in principe ondersteund door de afdelingsvoorzitters, maar 

door het personeelsgebrek, moeten die afdelingsvoorzitters er ook nog verschillende zittingen 

bijnemen en hebben zij geen tijd om zich op het beleid van de rechtbank te concentreren.291 

Verder is er ook nog een indirecte ondersteuning door het College van hoven en 

rechtbanken.292 Dat college kan het management van de hoven en rechtbanken enigszins 

                                                      

288 FOD JUSTITIE, Het nieuw gerechtelijk landschap is een feit, 1 april 2014, 
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_pers_2014-04-01.  
289 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de voorlopige tekst van het wetsontwerp tot hervorming 
van de gerechtelijke arrondissementen (voorlopige tekst van het wetsontwerp dd. 06/09/2012), 26 november 
2012, http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-
%20Advies%20hervorming.pdf, 19. 
290 B. WILLOCX, “Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter”, Orde 
van de dag 2014, afl. 66, 98. 
291 R. BOONE, “We moeten naar een meer collectief rechterschap”, Juristenkrant 2014, nr. 294, 8. 
292 B. WILLOCX, “Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter”, Orde 
van de dag 2014, afl. 66, 98. 
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ondersteunen door (1) verbeteringsinitiatieven te ondernemen, te communiceren of te 

faciliteren, (2) aanbevelingen en richtlijnen te verschaffen en (3) voor de best mogelijke 

middelenverdeling te ijveren.293 

280. Bovendien werd er ook niet geïnvesteerd in de nodige opleiding van de korpschefs. 

Magistraten hebben in principe geen managementachtergrond.294 Nochtans wordt van hen 

verwacht dat zij de nieuwe provinciale rechtbanken op een meer professionele wijze zullen 

besturen en dat zij een integraal management voeren. Dit wil zeggen dat de korpschefs instaan 

voor zowel het juridisch beleid als voor het beheer van de middelen.295 Wie verantwoordelijk 

is voor de resultaten, moet immers ook de verantwoordelijkheid over de inzet van de 

middelen hebben.296 Het gebrek aan kennis en bekwaamheid van de korpschefs zou 

opgevangen kunnen worden door een beheersmanager aan te stellen naast de voorzitter.297 

Net zoals het geval is in Nederland, zouden de rechtbanken dan collegiaal bestuurd worden 

door een magistraat en een gerechtsbeheerder.298 Deze laatste zou de nodige kennis en 

ervaring in de organisatie kunnen binnenbrengen en de voorzitter kunnen bijstaan bij 

bijvoorbeeld het gebouwenbeheer, de financiële aspecten en het human resourcesbeheer.299  

281. Een tweede punt van kritiek is het feit dat het voor de korpschefs bijzonder moeilijk is 

om de aan hen toegewezen taak op een behoorlijke wijze uit te oefenen, aangezien zij telkens 

botsen op het principe van de onafhankelijkheid van de magistraat. 

                                                      

293 HOVEN EN RECHTBANKEN VAN BELGIË, College van de hoven en rechtbanken, http://www.rechtbanken-
tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/beheer-en-ondersteuning/college-van-de-hoven-en-rechtbanken.  
294 R. BOONE, “We moeten naar een meer collectief rechterschap”, Juristenkrant 2014, nr. 294, 8. 
295 R. DEPRÉ en A. HONDEGHEM, “Hervormingsvoorstellen voor justitie: verleden, heden en toekomst”, Ius & 
actores 2011, nr. 3, 22; Dit in tegenstelling tot een duaal systeem, waarbij de voorzitter-magistraat 
verantwoordelijk is voor het juridisch beleid en de administratieve manager voor het beheer van de middelen. 
296 R. DEPRÉ en A. HONDEGHEM, “Hervormingsvoorstellen voor justitie: verleden, heden en toekomst”, Ius & 
actores 2011, nr. 3, 17. 
297 R. BOONE, “We moeten naar een meer collectief rechterschap”, Juristenkrant 2014, nr. 294, 8. 
298 P.P.T. BOVEND’EERT, Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak, Deventer, Kluwer, 2014, 169; R. 
DEPRÉ en A. HONDEGHEM, “Hervormingsvoorstellen voor justitie: verleden, heden en toekomst”, Ius & actores 
2011, nr. 3, 22; B. WILLOCX, “Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een 
rechtbankvoorzitter”, Orde van de dag 2014, afl. 66, 98. 
299 B. WILLOCX, “Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter”, Orde 
van de dag 2014, afl. 66, 98. 
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282. Door middel van nota’s en vergaderingen kan de korpschef proceseconomische 

verbeteringen voorstellen in zijn korps. Hij kan bijvoorbeeld een beter zittingsbeheer 

nastreven en de nadruk leggen op een grondige voorbereiding van het dossier, zodat uitstel 

of heropening van debatten kan worden voorkomen.300 Hierbij wordt hij echter al snel 

geconfronteerd met de grenzen van zijn management. De magistraten genieten immers een 

grondwettelijk verankerde onafhankelijkheid. Zij zijn dus niet verplicht om de richtlijnen van 

de korpschef op te volgen. Dit maakt het zeer moeilijk voor de korpschef om zijn collega’s te 

overtuigen om van werkgewoonten te veranderen of om hen te motiveren om tot meer 

efficiëntie te komen.301 De heer Devroe verwoordt dit door te zeggen dat het pas mogelijk is 

om van Justitie een succesvolle onderneming te maken, wanneer er voldoende interne 

veranderingsbereidheid is.302 

283. Als laatste kan men zich ook vragen stellen bij het feit dat de hervorming enerzijds een 

responsabilisering voorziet voor de korpschef, maar anderzijds tegelijkertijd aan de voorzitter 

van het hof van beroep de mogelijkheid geeft om het beleid van de korpschef te ondermijnen 

door te voorzien in een mobiliteitsregeling buiten het arrondissement.303 Het ARM bepaalde 

hierover het volgende: “Het lijkt niet redelijk verantwoord om aan de eerste voorzitter […] 

dergelijke uitgebreide bevoegdheden inzake mobiliteit te geven, terwijl het de korpschef van 

de rechtbank […] [is] die de gevolgen hiervan moet dragen doorheen de toetsing van hun 

beleidsplan”.304 

                                                      

300 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 17. 
301 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 17. 
302 E. DEVROE en L. LAGAE, “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, 
Orde van de dag 2014, afl. 66, 9. 
303 Supra 60 en 61, nr. 161 en 163 e.v.; ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de voorlopige tekst 
van het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen (voorlopige tekst van het 
wetsontwerp dd. 06/09/2012), 26 november 2012, http://www.arm-
ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-
%20Advies%20hervorming.pdf, 22 en 24. 
304 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de voorlopige tekst van het wetsontwerp tot hervorming 
van de gerechtelijke arrondissementen (voorlopige tekst van het wetsontwerp dd. 06/09/2012), 26 november 
2012, http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-
%20Advies%20hervorming.pdf, 24. 

 

http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-%20Advies%20hervorming.pdf
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-%20Advies%20hervorming.pdf
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-%20Advies%20hervorming.pdf
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-%20Advies%20hervorming.pdf
http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-%20Advies%20hervorming.pdf


101 
 

Afdeling 3: Werkomstandigheden magistraten 

284. Een derde opmerking die vanuit de praktijk naar voren komt, betreft de 

werkomstandigheden van de magistraten. De overgrote meerderheid van de magistraten 

wenst mee te werken aan de modernisering van Justitie.305 Wanneer zij in motiverende 

werkomstandigheden hun ambt kunnen uitoefenen, zullen zij de verwezenlijking van de 

beoogde doelstellingen begunstigen.306 

285. Of de wetgever in die motiverende werkomstandigheden heeft voorzien, is echter 

minder duidelijk. Als eerste valt op te merken dat magistraten (nog steeds) niet beschikken 

over een sociaal statuut dat vergelijkbaar is met de andere beroepscategorieën.307 Er is geen 

verlofregeling, zwangerschaps- en vaderschapsverlof, loopbaanonderbreking en 

arbeidsduurvermindering, deeltijdse werkhervatting na een periode van 

arbeidsongeschiktheid, eindeloopbaanregeling, inhaalrust voor de wachtperiodes 

enzovoort.308 De hervorming van 2013-2014 heeft hieraan niets gewijzigd. Volgens het 

Justitieplan van huidig minister van Justitie Koen Geens wordt de mogelijkheid van een sociaal 

statuut voor de magistraten onderzocht.309 

286. Bovendien valt niet te ontkennen dat de mobiliteitsmaatregelen een grote impact 

kunnen hebben op het privé- en beroepsleven van de betrokken magistraat. De nieuwe 

mobiliteit vindt immers niet alleen plaats binnen de nieuwe arrondissementen, maar 

eveneens op het niveau van het volledige rechtsgebied van het hof van beroep. Dit kan veel 

                                                      

305 A. KEEREMAN, “Alarmdag bij justitie: een publieke ingebrekestelling”, Juristenkrant 2015, nr. 306, 1 en 16. 
306 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de tekst van het ontwerp van wet tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, 1 maart 
2013, http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2013/130301%20Avis%20mob%20-
%20Advies%20mob.pdf, 6. 
307 R. BOONE, “Magistraten vragen beter evaluatiesysteem en duidelijk sociaal statuut”, Juristenkrant 2011, nr. 
234, 8. 
308 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de tekst van het ontwerp van wet tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, 1 maart 
2013, http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2013/130301%20Avis%20mob%20-
%20Advies%20mob.pdf, 6. 
309 K. GEENS, Het Justitieplan: een efficiëntere Justitie voor meer rechtvaardigheid, 18 maart 2015, 
http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Plan%20justitie_18maart_NL.pdf.  
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tijdsverlies en transportkosten met zich meebrengen. En bovenal maakt een plotse wijziging 

van werkplek het moeilijk om het gezinsleven goed te organiseren. 

287. De wetgever was zich bewust van deze gevolgen en heeft dan ook getracht hieraan 

tegemoet te komen door het invoeren van een aantal preventieve en reactieve maatregelen. 

Zo is reeds benadrukt dat elke mobiliteitsmaatregel moet voorafgegaan worden door het 

horen van de magistraat. Tijdens dat gesprek kunnen de werkomstandigheden besproken 

worden en wordt ook de familiale situatie mee in acht genomen in de beslissing van de 

korpschef. Bovendien heeft de wetgever ook voorzien in een mogelijkheid voor de betrokken 

magistraat om in beroep te gaan tegen een onredelijke mobiliteitsmaatregel of een verdoken 

tuchtsanctie.310 

288. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven werd, heeft ook het Grondwettelijk Hof 

geoordeeld dat de gevolgen die de mobiliteitsmaatregelen met zich meebrengen inzake de 

arbeidsvoorwaarden, de impact op hun privé- en gezinsleven en de verplaatsingskosten, 

redelijk verantwoord zijn.311 Het ARM benadrukt verder nog dat een toename van de 

mobiliteit een toename van de verplaatsingstijd zal betekenen en dat deze tijd in de 

berekening van de werklast moet worden meegeteld.312 Ook dit werd door het Grondwettelijk 

Hof aan de kant geschoven. De korpschef kan hier immers rekening mee houden. 

Afdeling 4: Specificiteit van de rechtbank 

289. Een volgende bezorgdheid betreft het verlies van de specificiteit van de rechtbank. De 

Conferentie van de Voorzitters van de algemene vergaderingen van de vrederechters en de 

rechters in de politierechtbank waarschuwde voor het feit dat de gerechtelijke hervorming 

geen rekening houdt met het specifieke karakter van het vredegerecht.313 Zij stellen dat de 

goede werking van het vredegerecht te danken is aan de verankering van de vrederechter in 

                                                      

310 Supra 55, nr. 143. 
311 Supra 84, nr. 228. 
312 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de tekst van het ontwerp van wet tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, 1 maart 
2013, http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2013/130301%20Avis%20mob%20-
%20Advies%20mob.pdf, 23-24. 
313 CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VREDERECHTERS EN DE 
RECHTERS IN DE POLITIERECHTBANK, Hervorming van Justitie – Mobiliteit vrederechters, http://www.kvvp-
urjpp.be/pdf/NL/brief_aan_minister_ivm_mobiliteit_mei_2012.pdf, 2. 
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zijn kanton en aan zijn grote persoonlijke betrokkenheid ter plaatse. Dit is enkel mogelijk als 

gevolg van de benoeming van de vrederechter op het niveau van een specifiek kanton. De 

gerechtelijke hervorming voorziet nu in de subsidiaire benoeming van de vrederechters in de 

andere kantons van het gerechtelijk arrondissement. Niettegenstaande het slechts om een 

subsidiaire benoeming gaat, kan de verbondenheid van de vrederechter met zijn kanton 

hierdoor een deuk krijgen. 

Afdeling 5: Verhouding met plaatsvervangende rechters 

290. Naast het verlies van de specificiteit van de rechtbank, had de Conferentie van de 

voorzitters van de algemene vergaderingen van de vrederechters en de rechters in de 

politierechtbank ook een opmerking omtrent de verhouding van de mobiliteitsmaatregelen 

met de plaatsvervangende rechters.314 

291. Een plaatsvervangende rechter of raadsheer is een magistraat die kan verzocht worden 

zitting te nemen wanneer de bezetting niet volstaat of ter vervanging van verhinderde 

magistraten.315 Dit is mogelijk in het vredegerecht, de politierechtbank, de rechtbank van 

eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en in het hof van beroep.316 

Naast de mobiliteit van de magistraten is dit een tweede methode om de continuïteit van de 

dienst te garanderen. De plaatsvervangende magistraat is geen beroepsmagistraat, maar 

beoefent het ambt slechts occasioneel. Hij is dan ook aan andere benoemingsvoorwaarden 

onderworpen dan de beroepsmagistraat (art. 188, 192 of 207bis Ger.W.). 

292. Voor de hervorming kon een rechter-titularis makkelijk en rechtstreeks een beroep 

doen op een plaatsvervangend rechter van zijn kanton. Het ARM en de Conferentie voeren 

dan ook aan dat die mogelijkheid behouden moet worden en dat de tussenkomst van de 

korpschef tot de gevallen van langdurige afwezigheid moet worden beperkt.317 

                                                      

314 CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VREDERECHTERS EN DE 
RECHTERS IN DE POLITIERECHTBANK, Hervorming van Justitie – Mobiliteit vrederechters, http://www.kvvp-
urjpp.be/pdf/NL/brief_aan_minister_ivm_mobiliteit_mei_2012.pdf, 2. 
315 B. MAES, E. BREWAEYS, P. VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS en S. VAN SCHEL, Gerechtelijk privaatrecht:… na de 
hervormingen van 2013-2014, Brugge, die Keure, 2014, 32-36. 
316 Art. 64, 87 en 102 Ger.W. 
317 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de tekst van het ontwerp van wet tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, 1 maart 
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293. De wetgever was hierdoor echter niet overtuigd en was een andere mening 

toegedaan: “De doelstelling van het ontwerp bestaat tevens erin, aan de korpschef de meest 

flexibele hulpmiddelen te geven teneinde aan de justitiabelen te waarborgen dat eerst recht 

kan worden gesproken in het volledige arrondissement door professionele magistraten in de 

plaats van door plaatsvervangende rechters”.318 De plaatsvervangende rechters werden 

weliswaar behouden, maar aan de mobiliteit werd voorrang gegeven. De korpschef moet 

voortaan expliciet de redenen vermelden waarom hij geen andere keuze heeft dan een beroep 

te doen op een plaatsvervangende rechter (art. 71, 87 en 102 Ger.W.).319 

Afdeling 6: Kostenbesparing 

294. Een laatste opmerking uit de rechtspraktijk die hier zal worden belicht, betreft de 

hervorming in zijn geheel. De ARM stelt zich vragen bij de doelstellingen van de hervorming.320 

295. In de parlementaire voorbereiding wordt meermaals aangegeven dat de 

schaalvergroting en de toename van de mobiliteit en specialiteit tot een kostenbesparing zal 

leiden. Volgens de ARM is dit niet noodzakelijk zo. Er werd bijvoorbeeld wel een 

schaalvergroting doorgevoerd, maar het aantal zittingsplaatsen werd behouden. Hierdoor zijn 

er geen besparingen op onthaalpersoneel en veiligheidspersoneel. Verder zullen er ook kosten 

bijkomen die er voor de hervorming niet waren. Er kan hierbij gedacht worden aan de wedden 

van de nieuwe afdelingsvoorzitters en de verplaatsingskosten. Bovendien zal de 

informatisering ook moeten worden aangepast.321 Het is immers van groot belang dat het 

computersysteem adequaat is en goed werkt. Nu het systeem in een groter gebied moet 

                                                      

2013, 22-23; CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VREDERECHTERS 
EN DE RECHTERS IN DE POLITIERECHTBANK, Hervorming van Justitie – Mobiliteit vrederechters, 
http://www.kvvp-urjpp.be/pdf/NL/brief_aan_minister_ivm_mobiliteit_mei_2012.pdf, 2. 
318 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 23. 
319 MvT bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 53-2858/001, 26. 
320 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de voorlopige tekst van het wetsontwerp tot hervorming 
van de gerechtelijke arrondissementen (voorlopige tekst van het wetsontwerp dd. 06/09/2012), 26 november 
2012, http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-
%20Advies%20hervorming.pdf , 3, 4 en 7. 
321 ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Advies over de voorlopige tekst van het wetsontwerp tot hervorming 
van de gerechtelijke arrondissementen (voorlopige tekst van het wetsontwerp dd. 06/09/2012), 26 november 
2012, http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Adviezen/2012/261112%20Avis%20r%E9forme%20-
%20Advies%20hervorming.pdf, 9. 
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werken, kan het uitvallen van het systeem meer verloren werkuren met zich meebrengen dan 

vroeger het geval was. 
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Hoofdstuk 4: De keuze van de wetgever 

296. In het vorige deel zagen we dat de gerechtelijke hervorming zoals ze is doorgevoerd 

door toenmalig minister van Justitie Annemie Turtelboom niet van de ene dag op de andere 

is ontstaan. De plannen die de hervorming voorafgingen toonden aan dat er twee manieren 

waren die meer flexibiliteit en specialisatie in het personeelsbeheer van de magistraten 

konden teweegbrengen. De eerste mogelijkheid was de invoering van de eenheidsrechtbank. 

De tweede mogelijkheid bestond er enerzijds in om de bestaande rechtbankstructuur 

territoriaal aan te passen door een schaalvergroting en anderzijds door een toename van de 

mobiliteitsmaatregelen. De wetgever koos duidelijk voor dat laatste. 

297. In dit hoofdstuk zal de mogelijkheid van de eenheidsrechtbank toch nog eens worden 

toegelicht. Daarbij zullen vooral de voor- en nadelen van het systeem worden belicht en 

worden nagegaan waarom de wetgever beslist heeft niet de weg van de eenheidsrechtbank 

te kiezen. 

Afdeling 1: De eenheidsrechtbank 

298. Vooraleer de voor- en nadelen van de eenheidsrechtbank besproken kunnen worden, 

moet er eerst verduidelijkt worden wat precies bedoeld wordt met een ‘eenheidsrechtbank’, 

een ‘overkoepelende rechtbank’, een ‘arrondissementsrechtbank’ of nog een ‘horizontale of 

functionele schaalvergroting’. 

299. De eerste keer dat het idee van de eenheidsrechtbank ter sprake kwam, was rond 1960 

door Charles Van Reepinghen.322 Daarna is het idee regelmatig teruggekomen, zij het onder 

andere benamingen en met andere modaliteiten. Het ene plan ging al wat verder dan het 

andere, maar het algemeen onderliggend idee is min of meer hetzelfde. R. de Corte omschrijft 

het als volgt: “In elke provincie worden alle gerechtelijke diensten ondergebracht onder een 

eenheidsrechtbank. Deze eenheidsrechtbank dient zelf te beschikken over haar 

werkingsmiddelen. Deze eenheidsrechtbank omvat als één geheel alle rechtscolleges van de 

provincie: gaande van de vrederechter, over de politierechter en de drie rechtbanken. De 

                                                      

322 Verslag van de heer Van Reepinghen bij het wetsontwerp tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, 
Parl.St. Senaat 1963-64, nr. 60, 68. 
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werkwijze binnen de rechtbank – m.a.w. hoe dat rechtscollege zich van zijn taak kwijt – hoort 

ook tot haar bevoegdheid en niet tot die van de wetgever.”323 

Afdeling 2: Voordelen 

300. De integratie van de verschillende rechtbanken in één eenheidsrechtbank (al dan niet 

beperkt tot de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en de 

arbeidsrechtbank) op het niveau van het arrondissement kan verschillende voordelen hebben. 

De Hoge Raad voor Justitie vatte die mooi samen: “Deze integratie zou overigens bijdragen tot 

inzetbaarheid en mobiliteit van de staf, rationalisatie, transparantie, eenvormigheid en 

vereenvoudiging. Organieke integratie van de eerstelijnsrechtspraak staat niet haaks op 

specialisatie van de rechters.”324 

301. Als eerste zou de integratie ertoe leiden dat een uniform en goedwerkend geheel tot 

stand komt dat eenvoudig en transparant is voor de rechtszoekende.325 Er zouden niet langer 

aparte regeltjes zijn per rechtbank en de meeste bevoegdheidsconflicten zouden kunnen 

worden vermeden. Tegenwoordig zit de bevoegdheidsverdeling immers onpraktisch in elkaar 

omdat de verschillende rechtsinstanties onafhankelijk van elkaar werken en omdat het 

verwijzen van een zaak van het ene naar het andere rechtscollege zeer omslachtig is.326 De 

integratie van de rechtbanken in een eenheidsrechtbank zou al deze bevoegdheidsperikelen 

van de baan schuiven. De eenheidsrechtbank zou voortaan zelf de werkverdeling intern 

regelen volgens de zich aandienende behoeftes.327 

                                                      

323 R. DE CORTE, “De eenheidsrechtbank” in H. BOCKEN (ed.), De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 
2012, 171-180. 
324 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke 
rechter in een aantal materies, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3076/001, 6-7 en 9 zoals vermeld in B. 
ALLEMEERSCH en T. REINGRABER, “De bevoegdheids(her)verdeling” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. VAN 
ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 48. 
325 NVA, Hervorming gerechtelijk landschap is gemiste kans, 19 juni 2013, https://www.n-
va.be/persbericht/hervorming-gerechtelijk-landschap-is-gemiste-kans. 
326 B. ALLEMEERSCH en T. REINGRABER, “De bevoegdheids(her)verdeling” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. 
VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 48. 
327 R. DE CORTE, “De eenheidsrechtbank” in H. BOCKEN (ed.), De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 
2012, 179. 
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302. Daarnaast zou de integratie ook bijdragen tot een betere inzetbaarheid en mobiliteit 

van het personeel. De schaalvergroting zoals deze nu werd doorgevoerd, heeft reeds een 

versterking van de interne mobiliteit met zich meegebracht. Het is dus logisch dat die interne 

mobiliteit nog meer versterkt zou worden wanneer er één grote overkoepelende rechtbank 

zou worden gecreëerd. 

303. In tegenstelling tot wat veel tegenstanders van de eenheidsrechtbank beweren, zou 

hierdoor de specialisatie van de magistraten niet op de helling komen te staan. Omdat alle 

eerstelijnsmagistraten gepoold zouden worden op het niveau van het arrondissement, zouden 

er binnen de rechtbank gespecialiseerde afdelingen en kamers kunnen worden ingericht. Door 

die specialisatie zou zowel de inhoudelijke als procedurele kwaliteit van de rechtspraak 

verbeterd worden.328 

304. Tot slot zou de integratie van de rechtbanken ook leiden tot beheersefficiëntie. Het 

heeft immers niet veel zin het beheer van de rechtbanken en hoven te decentraliseren, indien 

deze versnipperd zullen worden over de verschillende rechtbanken op het niveau van eerste 

aanleg en over de hoven. 

Afdeling 3: Nadelen 

305. Volgens de tegenstanders van de eenheidsrechtbank moeten de voordelen die 

hierboven opgesomd werden, genuanceerd worden. Er zijn immers ook bepaalde nadelen 

verbonden aan de creatie van een dergelijke grote rechtbank. Hierna worden de zes 

belangrijkste tegenargumenten opgesomd. 

306. Het eerste argument tegen de eenheidsrechtbank dat vaak naar voren wordt 

geschoven, betreft de zogenaamde ‘mastodontangst’. Een eenheidsrechtbank zou te groot en 

lomp zijn om efficiënt te kunnen werken.329 “Big is not always beautiful”.330 

                                                      

328 K. CLAEYÉ, Noodzakelijke hervorming van Justitie: schaalvergroting als Deus Ex Machina?, onuitg. 
masterproef Rechten Ugent, 2009, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/247/RUG01-
001458247_2011_0001_AC.pdf, 70-71. 
329 F. ERDMAN en G. DE LEVAL, Justitiedialogen, Brussel, FOD Justitie, 2004, 89; R. DE CORTE, 
“Eenheidsrechtbank, terug naar af?”, Juristenkrant 2000, nr. 5, 2. 
330 KVVP, Big is not always beautiful, 23 juni 2009, http://www.kvvp-
urjpp.be/pdf/NL/Big%20is%20not%20always%20beautiful%2023%20juni%202009.pdf. 
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307. Dit argument kan echter eenvoudig worden weerlegd. Enkel in zoverre de grote 

rechtbanken slecht georganiseerd zijn, kan de creatie van een eenheidsrechtbank aanleiding 

geven tot een te logge mastodont. Rogier de Corte maakte de vergelijking met een grote 

wereldbank: “Klanten van een grote wereldbank kunnen bediend worden in een gezellig klein 

kantoor waar ze als individu worden ontvangen ongeacht de omvang van de bankinstelling. 

Vertrouwen gaat niet zozeer over de instelling, maar eerder over de wijze waarop een instelling 

werkt en georganiseerd is.”331 

308. Het tweede tegenargument is het feit dat de exceptie van bevoegdheid vandaag de 

dag geen belangrijke bron van vertraging meer is bij de behandeling van de zaak. Aldus kan 

het ook niet gebruikt worden als argument om de eenheidsrechtbank te verantwoorden.332 

309. Ook dit argument kan gekenterd worden. Het wegwerken van de 

bevoegdheidsconflicten is slechts één van de doelstellingen van de eenheidsrechtbank. Het 

minimaliseren van dit voordeel doet geen afbreuk aan de andere voordelen die de 

eenheidsrechtbank met zich meebrengt. Bovendien maakt het niet uit of de 

bevoegdheidsconflicten vaak of minder vaak voorkomen, het herleiden van 

bevoegdheidsconflicten is sowieso een goede zaak. 

310. Verder wordt de eenheidsrechtbank ook verweten dat de oriëntatie van het dossier 

meer tijd kost.333 Tegenwoordig worden de verschillende zaken onmiddellijk ingediend bij de 

bevoegde rechtbank. Wanneer de eenheidsrechtbank gecombineerd wordt met de invoering 

van een centraal loket zouden alle inleidingen verplicht via dat eenheidsloket moeten 

doorstromen, wat een aanzienlijke vertraging met zich kan meebrengen. Dit betekent ook een 

toename van de werklast van de eenheidsrechtbank.334 Tegenwoordig zijn het immers de 

partijen zelf die bepalen bij welke entiteit hun zaak hoort. Indien zij hun zaak voor de 

                                                      

331 R. DE CORTE, “De eenheidsrechtbank” in H. BOCKEN (ed.), De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 
2012, 173. 
332 F. ERDMAN en G. DE LEVAL, Justitiedialogen, Brussel, FOD Justitie, 2004, 90; L. LENAERTS, 
“Eenheidsrechtbank: een antwoord op de witte mars?”, Juristenkrant 2000, nr. 4, 2. 
333 KVVP, Big is not always beautiful, 23 juni 2009, http://www.kvvp-
urjpp.be/pdf/NL/Big%20is%20not%20always%20beautiful%2023%20juni%202009.pdf, 3; F. ERDMAN en G. DE 
LEVAL, Justitiedialogen, Brussel, FOD Justitie, 2004, 89. 
334 B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. BOCKEN (ed.), 
De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 92. 
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verkeerde rechtbank hebben ingeleid, zal de tegenpartij (of de rechter indien het een 

bevoegdheidsregel van openbare orde betreft) hun daar dan op wijzen. Met de invoering van 

een eenheidsrechtbank, zal de rechtbank alle bevoegdheden moeten nagaan. 

311. Ook op deze kritieken kan een repliek worden gevoerd. Tegenover de vertraging door 

het centraal loket staat de transparantie voor de rechtszoekende. Deze zal niet langer 

geconfronteerd worden met lange bevoegdheidsdiscussies335, aangezien dit een aspect wordt 

van onderlinge taakverdeling.336 Bovendien kan er in het Gerechtelijk Wetboek voorzien 

worden dat de partijen in hun gedinginleidende akte reeds standpunt moeten in nemen 

omtrent de kamer waaraan de zaak moet worden toegewezen. Op die manier zal ook de extra 

werklast voor de rechtbank tot een minimum worden beperkt. Tot slot is het ook nog mogelijk 

dat de wetgever niet kiest voor een centraal loket, maar beslist dat de zaken rechtstreeks 

kunnen worden ingeleid bij de betrokken kamer. 

312. Een volgend tegenargument is het feit dat de eenheidsrechtbank de nabijheid van het 

gerecht bij de burger in gevaar dreigt te brengen.337 

313. Dit is echter niet noodzakelijk zo. In Nederland bijvoorbeeld heeft er zich een 

gelijkaardige integratie van de eerstelijnsrechtscolleges voorgedaan.338 De nood aan een 

toegankelijke nabijheidsrechter heeft men daar opgevuld door het behoud van de 

rechtspraaklocaties, net zoals in België de zittingsplaatsen behouden werden na de territoriale 

schaalvergroting. 

314. Het vijfde argument tegen de eenheidsrechtbanken betreft de specificiteit van 

bepaalde rechtsdomeinen en het verlies van specialisatie.339 Vooral de integratie van het 

vredegerecht en de arbeidsrechtbank stuitte op luid protest. Deze rechtbanken hebben een 

                                                      

335 Art. 639-644, 660-663 en 854-856 Ger.W. 
336 Art. 88 Ger.W.; B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. 
BOCKEN (ed.), De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 92. 
337 Structuur overgenomen uit R. DE CORTE, “Eenheidsrechtbank, terug naar af?”, Juristenkrant 2000, nr. 5, 2. 
338 P.P.T. BOVEND’EERT, Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak, Deventer, Kluwer, 2014, 58 e.v.;  
K. DEVOLDER, De bevoegdheidsverdeling in familiezaken: voor en na de familierechtbank, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 283. 
339 F. ERDMAN en G. DE LEVAL, Justitiedialogen, Brussel, FOD Justitie, 2004, 89; M. VERRYCKEN, “Moge de 
vrederechter zijn specificiteit behouden”, T.Vred. 2009, nr. 11, 529. 
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specifieke eigenheid en willen die niet verliezen in de grote eenheidsrechtbank. Voor de 

vrederechters wordt vooral de rolopvatting van de rechters, de informele aanpak van de 

dossiers en hun gebondenheid aan het kanton benadrukt.340 Bij de arbeidsrechtbanken gaat 

het veeleer om de specialisatie van de magistraten, de praktijk van de lekenrechters (een 

vertegenwoordiger van de werknemers en een vertegenwoordiger van de werkgevers) en de 

specifieke procedureregels. 

Bovendien wordt er ook gepleit dat deze rechtbanken geen hervorming nodig hebben 

aangezien zij geen gerechtelijke achterstand ondervinden.341 “Never change a winning 

team.”342 Een justitiële hervorming moet de rechtszoekende ten goede komen. Dit is niet het 

geval, wanneer daarbij geraakt wordt aan goedwerkende systemen zonder de garantie dat dit 

effectief een verbetering uitmaakt. 

315. Deze bekommernis hoeft de functionele integratie echter niet in de weg te staan.343 

Het is niet omdat rechtsdomeinen van elkaar verschillen, dat daarom per se een afzonderlijke 

rechtbank vereist is. Zoals bij de voordelen van de eenheidsrechtbank reeds werd besproken 

betekent de integratie niet het einde van de specialisatie, integendeel. Binnen de 

geïntegreerde rechtbank kunnen er afzonderlijke kamers bestaan waarbinnen de specifieke 

kenmerken van de geïntegreerde rechtbanken kunnen worden behouden. Wanneer er wordt 

gekeken naar de Nederlandse eenheidsrechtbank blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse 

rechtspraak zeker niet inferieur is aan de Belgische.344 Het is dus geenszins juist om te stellen 

dat de specialisatie in deze rechtsdomeinen verloren zou gaan. 

Ook het argument dat de goede werking van de vredegerechten en de arbeidsgerechten niet 

mag worden doorbroken, gaat niet helemaal op. Wanneer de specifieke procedureregels in 

de nieuwe gespecialiseerde kamers van de eenheidsrechtbank worden behouden, is er geen 

                                                      

340 KVVP, Big is not always beautiful, 23 juni 2009, http://www.kvvp-
urjpp.be/pdf/NL/Big%20is%20not%20always%20beautiful%2023%20juni%202009.pdf, 1. 
341 KVVP, Big is not always beautiful, 23 juni 2009, http://www.kvvp-
urjpp.be/pdf/NL/Big%20is%20not%20always%20beautiful%2023%20juni%202009.pdf, 1-2. 
342 K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 277. 
343 B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. BOCKEN (ed.), 
De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 89. 
344 B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van justitie en de privaatrechtelijke rechtsbedeling” in H. BOCKEN (ed.), 
De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 2012, 90. 
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reden waarom de arbeidsrechtbank en de vredegerechten plots minder goed zouden 

functioneren wanneer ze geïntegreerd zijn binnen de eenheidsrechtbank. 

316. Het zesde en laatste argument dat tegen de eenheidsrechtbank wordt ingebracht 

behelst het hoger beroep tegen de uitspraken van de vredegerechten en de 

politierechtbanken.345 Momenteel worden deze door de rechtbank van eerste aanleg 

behandeld. Wanneer er een functionele schaalvergroting zou worden doorgevoerd zouden 

het vredegerecht, de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg allemaal onder 

dezelfde overkoepelende rechtbank worden gestructureerd. De hogere beroepen zouden dan 

behandeld worden door een afzonderlijke ‘beroepsafdeling’ binnen de eenheidsrechtbank en 

dat is strijdig met artikel 2 van het toegevoegd protocol nr. 7 bij het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens en met artikel 14, § 5 van het verdrag van 19 december 1966 inzake 

de burgerlijke en politieke rechten.346 Volgens deze artikelen moet de beoordeling 

noodzakelijkerwijs gebeuren door een hoger rechtscollege. Een andere afdeling van dezelfde 

rechtbank valt hier dus niet onder. 

317. Dit is een terecht argument, maar het kan eenvoudig worden opgelost. Het hoger 

beroep tegen uitspraken van het vredegerecht en de politierechtbank zou kunnen worden 

overgeheveld naar het hof van beroep. Op die manier zouden de vredegerechten en de 

politierechtbanken als een volwaardige en evenwichtige afdeling van de eenheidsrechtbank 

kunnen worden aanzien. 

Afdeling 4: Besluit 

318. In de vorige afdelingen werden de voor- en nadelen van de eenheidsrechtbank 

uiteengezet. Er bleek duidelijk dat de invoering van dergelijke functionele schaalvergroting 

heel wat positieve effecten teweeg kan brengen. Bovendien konden de meeste 

tegenargumenten eenvoudig worden weerlegd. De vraag is dan ook waarom de wetgever bij 

                                                      

345 KVVP, Big is not always beautiful, 23 juni 2009, http://www.kvvp-
urjpp.be/pdf/NL/Big%20is%20not%20always%20beautiful%2023%20juni%202009.pdf, 2-3. 
346 Internationaal verdrag 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, BS 6 juli 1983; Protocol 
nr. 7 22 november 1984 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, BS 22 juni 2006. 
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de recente hervorming van de rechterlijke orde uiteindelijk niet voor een eenheidsrechtbank 

heeft gekozen. 

319. Het antwoord op deze vraag is niet zo duidelijk. Des te meer omdat er in de memories 

van toelichting van de wetsontwerpen van de gerechtelijke hervorming nauwelijks wordt op 

ingegaan.347 In het commissieverslag bij het wetsontwerp van de Wet van 1 december 2013 

wordt de keuze om af te stappen van de eenheidsrechtbank als volgt beargumenteerd: 

“Volgens de minister bestond er niet de minste eensgezindheid over de eenheidsrechtbank die 

de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en de arbeidsrechtbank zou 

groeperen. Overigens had de Nationale Arbeidsraad op 15 december 2009 het unanieme 

advies nr. 1716 uitgebracht, waarin hij aangaf tegen het idee voor een dergelijke rechtbank 

gekant te zijn: “De Raad roept de politieke wereld op om niet te raken aan de onafhankelijkheid 

van de arbeidsgerechten en arbeidsauditoraten, zodat niet in gevaar wordt gebracht wat in 

het verleden zijn deugdelijkheid heeft bewezen. De onafhankelijke arbeidsgerechten en 

arbeidsauditoraten moeten daarentegen ondersteund worden met de middelen om hun 

belangrijke maatschappelijke rol in de 21ste eeuw te kunnen blijven vervullen.” 348 Verder 

wordt verduidelijkt dat “het voorliggende ontwerp de latere invoering van een 

eenheidsrechtbank niet hypothekeert”.349 

320. Het advies van de Nationale Arbeidsraad was dus doorslaggevend voor de wetgever. 

B. Allemeersch betreurt dit ten zeerste aangezien het desbetreffende advies weinig 

onderbouwd is.350 De invulling van de rechterlijke onafhankelijkheid was foutief en er werden 

geen redenen aangegeven om te verklaren waarom het onmogelijk is een eenheidsrechtbank 

                                                      

347 B. ALLEMEERSCH en T. REINGRABER, “De bevoegdheids(her)verdeling” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. 
VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 49. 
348 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Stefaan Van Hecke en mevrouw 
Özlem Özen bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer, 2012-13, nr. 53-2858/007, 35. 
349 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Stefaan Van Hecke en mevrouw 
Özlem Özen bij het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. 
Kamer, 2012-13, nr. 53-2858/007, 40. 
350 B. ALLEMEERSCH en T. REINGRABER, “De bevoegdheids(her)verdeling” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. 
VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 50. 
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in te stellen zonder de efficiëntie van de rechtspleging in sociale zaken te compromitteren. 

Bovendien is het opvallend dat de wetgever in het arrondissement Eupen wél afwijkt van het 

advies van de Nationale Arbeidsraad door aldaar toch een eenheidsrechtbank in te voeren. 

321. Een en ander laat toe te besluiten dat de keuze van de wetgever louter gebaseerd is 

op de onwil van bepaalde politieke partijen, die daarvoor geen objectieve of 

wetenschappelijke elementen inroepen.351 Vooral de vakbonden van de arbeidsrechtbanken 

in het zuiden van het land haalden hiermee hun slag binnen.352 R. de Corte oppert dan ook dat 

grondige hervormingen van Justitie voortaan niet meer het voorwerp mogen uitmaken van 

regeringsonderhandelingen. De partijpolitieke legislatuurbenadering verhindert de 

langetermijnvisie die Justitie zo dringend nodig heeft.353 Het creëren van een 

eenheidsrechtbank is een werk van lange adem en moet dus toevertrouwd worden aan een 

koninklijk commissaris.354 

 

  

                                                      

351 B. ALLEMEERSCH en T. REINGRABER, “De bevoegdheids(her)verdeling” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. 
VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 49. 
352 P. VANORSHOVEN, “De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, P. TAELMAN, P. 
VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Nieuwe justitie, Mortsel, Intersentia, 2014, 13. 
353 R. DE CORTE, “De eenheidsrechtbank” in H. BOCKEN (ed.), De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 
2012, 175. 
354 R. DE CORTE, “De eenheidsrechtbank” in H. BOCKEN (ed.), De gerechtelijke hervorming, Brugge, die Keure, 
2012, 180. 
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Hoofdstuk 5: Conclusie 

322. In deze masterproef werd getracht een duidelijk beeld te geven van hoe het anno 2016 

gesteld is met de mobiliteit van de magistraten. Dat er regels zijn omtrent deze mobiliteit is 

noodzakelijk. Waar er recht wordt gesproken en hoeveel rechters daar werken is bij wet 

vastgelegd. Toch kan een rechtbank structureel of occasioneel onderbezet zijn, zowel op 

kwantitatief als op kwalitatief vlak, zodat de medewerking van een rechter uit een andere 

rechtbank gewenst is. Dit is in principe echter niet mogelijk, want door het grondwettelijke 

onoverplaatsbaarheidsbeginsel kunnen ze zonder nieuwe benoeming en zonder hun 

toestemming niet worden overgeplaatst. Hierdoor ontstaat een star systeem waarbij er 

slechts moeilijk kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en een efficiënte 

inzet van personele middelen onmogelijk is. De regels omtrent de mobiliteit van de 

magistraten hebben tot doel enige flexibiliteit in dit systeem te brengen. 

323.  In 2012-2013 werd er onder leiding van minister van Justitie Annemie Turtelboom een 

grote gerechtelijk hervorming doorgevoerd. Naast het uitvoeren van een schaalvergroting en 

een verzelfstandiging van het beheer, stond ook de versterking van de mobiliteit van de 

magistraten en het gerechtspersoneel op het programma. 

324. Om de wijzigingen goed te bevatten, dienden de tekortkomingen van de voormalige 

mobiliteitsregels in kaart te worden gebracht. Vooreerst kenden de drie manieren waarop de 

mobiliteit tot stand werd gebracht (de gelijktijdige benoeming, de delegatie en de 

toegevoegde magistraten) enkele wettelijke beperkingen. Zo was een delegatie enkel mogelijk 

in de horizontale zin en niet in de verticale en bestond er geen systeem van gelijktijdige 

benoemingen bij de hoven van beroep, de arbeidshoven, de arrondissementsrechtbank, het 

Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. 

Verder moest er ook geconstateerd worden dat de bestaande mogelijkheden niet altijd benut 

werden. Het systeem van de gelijktijdige benoemingen kwam eerder neer op een 

schijnmobiliteit aangezien een overplaatsing naar een rechtbank waarbij de rechter gelijktijdig 

was benoemd, enkel mogelijk was wanneer de rechter solliciteerde voor een vacante plaats 

in dat arrondissement. 

Een laatste pijnpunt ten slotte was het feit dat het merendeel van de mobiliteitsmaatregelen 

afhankelijk was van de toestemming van de betrokken magistraat. 
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325. Om deze problemen op te lossen en om het starre systeem te flexibiliseren werd er in 

de aanloop naar de hervorming herhaaldelijk voorgesteld om een eenheidsrechtbank te 

creëren. Deze rechtbank zou alle eerstelijnsrechtbanken overkoepelen en op die manier een 

gemeenschappelijk personeels- en beheerbeleid mogelijk maken. Ondanks de vele voordelen 

werd er omwille van politieke redenen van dat idee afgestapt. 

326. Minister van Justitie Annemie Turtelboom kwam uiteindelijk naar voren met een 

voorstel dat dezelfde doelstellingen zou kunnen waarmaken, maar op een andere manier. Zij 

voorzag een territoriale schaalvergroting die gepaard zou gaan met een toename van het 

aantal mobiliteitsmogelijkheden en een decentralisatie van het beheer. 

327. De Wet van 1 december 2013 had inderdaad tot gevolg dat de mobiliteit van de 

magistraten versterkt werd. Het ambt van de toegevoegde magistraten werd dan wel 

afgeschaft, maar dat heeft zeker geen vermindering van mobiliteit tot gevolg gehad. 

Door de schaalvergroting enerzijds en door de uitbreiding van het systeem van de gelijktijdige 

benoemingen bij de vredegerechten en (zij het slechts beperkt) bij de politierechtbanken 

anderzijds, is de interne mobiliteit uitgebreider dan voorheen. Bovendien is de vroegere 

schijnmobiliteit een echte mobiliteit geworden.355 Het systeem van de gelijktijdige 

benoemingen blijft echter wel beperkt tot de eerstelijnsrechtbanken. In de appelgerechten is 

het niet voorzien. 

Daarnaast is ook de externe mobiliteit toegenomen. De delegaties zijn niet langer beperkt tot 

de horizontale zin, maar kunnen nu ook in de verticale zin plaatsvinden. 

328. De mobiliteit van de magistraten zoals ze bestaat na de hervormingen, betekent een 

grote stap voorwaarts voor de inzetbaarheid van de magistraten. De vooropgestelde 

kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen werden bereikt en de grondwettelijkheidstoets 

werd al bij al goed doorstaan. De wetgever heeft bovendien ook rekening gehouden met de 

bezorgdheden die vanuit de praktijk werden verwoord. Enkel op het vlak van het integraal 

                                                      

355 K. DEVOLDER, De bevoegdheidsverdeling in familiezaken: voor en na de familierechtbank, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 238. 
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management en het kostenbesparend karakter van de hervorming blijven de bezwaren 

gegrond. 

329.  Hiermee is het laatste woord echter nog niet gezegd. De mobiliteit van de magistraten, 

vormt ook in het Justitieplan356 van huidig minister van Justitie Koen Geens een werkpunt. De 

interne mobiliteit zou worden uitgebreid door alle rechters bij de politierechtbank subsidiair 

te benoemen in de andere politierechtbanken van het ressort. Verder zouden de 

plaatsvervangende rechters voortaan benoemd worden in alle afdelingen van het 

rechtscollege, binnen het arrondissement. En tot slot zou ook de externe mobiliteit maximaal 

worden uitgebreid. In het Justitieplan werd aangegeven dat de uitbreiding van de mobiliteit 

deel zou uitmaken van het derde wetsontwerp (Potpourri III)357, maar dit is vooralsnog niet 

het geval.358 De legislatuur van minister Koen Geens is echter nog niet ten einde, dus misschien 

mogen we ons in Potpourri IV of in een autonoom wetsontwerp nog aan iets verwachten. 

 

 

 

                                                      

356 K. GEENS, Het justitieplan: een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 18 maart 2015, 
http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Plan%20justitie_18maart_NL.pdf, 103-104. 
357 K. GEENS, Het justitieplan: een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 18 maart 2015, 
http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Plan%20justitie_18maart_NL.pdf, 132-133. 
358 Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, 54-
1590/001. 

http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Plan%20justitie_18maart_NL.pdf
http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Plan%20justitie_18maart_NL.pdf
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Overzicht mobiliteit voor het Vlinderakkoord 

Wie Naar Instemming/ 
hoorplicht 

Waar Wat en door wie Referentie Mobiliteit 

Rechter 
rechtbank van 
eerste aanleg 

Rechtbank van 
eerste aanleg 
 

/ Ressort hof van 
beroep 

Gelijktijdige benoeming – 
Aanwijzing door de 
betrokken korpschefs 

Art. 100, eerste 
lid Ger.W. 

Interne 
mobiliteit 

Rechter 
arbeidsrechtbank 

Arbeidsrechtbank / Ressort hof van 
beroep 

Gelijktijdige benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, 
tweede lid 
Ger.W. 

Interne 
mobiliteit 

Rechter 
rechtbank van 
koophandel 

Rechtbank van 
koophandel 

/ Ressort hof van 
beroep 

Gelijktijdige benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, 
tweede lid 
Ger.W. 

Interne 
mobiliteit 

Rechter 
rechtbank van 
eerste aanleg 

Rechter in de 
rechtbank van 
koophandel 

/ Ressort hof van 
beroep 

Gelijktijdige benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, derde 
lid Ger.W. 

Interne 
mobiliteit 

Vrederechter Politierechtbank / Arrondissement Gelijktijdige benoeming – 
aanwijzing door de voorzitter 
rechtbank van eerste aanleg 

Art. 60 Ger.W. Interne 
mobiliteit 

Toegevoegde 
rechter 

Vredegerecht of 
politierechtbank 

/ Verschillende 
kantons 
naargelang 
benoeming 

Benoemd door Koning Art. 69 Ger.W. Interne 
mobiliteit 

Vrederechter  Toegevoegd 
rechter bij 
vredegerecht of 
politierechtbank 

/ Verschillende 
kantons 
naargelang 
benoeming  

Benoemd door Koning Art. 69 Ger.W. Interne 
mobiliteit 
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Toegevoegde 
rechter 

Rechtbank van 
eerste aanleg, 
rechtbank van 
koophandel of 
arbeidsrechtbank 

/ Rechtsgebied 
hof van beroep 

Benoemd door Koning Art. 86bis 
Ger.W. 

Interne 
mobiliteit 

Vrederechter Politierechtbank 
of vredegerecht 

Instemming Arrondissement Opdracht door eerste 
voorzitter van het hof van 
beroep 

Art. 65 Ger.W. Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter in 
politierechtbank 

Politierechtbank 
of vredegerecht 

Instemming Arrondissement Opdracht door eerste 
voorzitter van het hof van 
beroep 

Art. 65 Ger.W. Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter in 
rechtbank van 
eerste aanleg 

Rechtbank van 
eerste aanleg of 
rechtbank van 
koophandel 

Instemming Rechtsgebied 
hof van beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter van het hof van 
beroep 

Art. 98, eerste 
lid Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter uit 
rechtbank van 
koophandel 

Rechtbank van 
eerste aanleg of 
rechtbank van 
koophandel 

Instemming Rechtsgebied 
hof van beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter van het hof van 
beroep 

Art. 98, eerste 
lid Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter uit 
rechtsgebied hof 
van beroep 

Rechtbank van 
eerste aanleg of 
rechtbank van 
koophandel 

Instemming Rechtsgebied 
hof van beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter van hof van beroep 
- bijkomend 

Art. 98, tweede 
lid Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter uit 
arbeidsrechtbank 
 

Arbeidsrechtbank Instemming Rechtsgebied 
hof van beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter van het arbeidshof 

Art. 98, vierde 
lid Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Toegevoegde 
rechters 

Rechtbank van 
eerste aanleg of 
rechtbank van 
koophandel 

/ Rechtsgebied 
hof van beroep 

Eerste voorzitter van het hof 
van beroep of van het 
arbeidshof 

Art. 98, derde 
lid Ger.W. 

Interne 
mobiliteit 
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Rechter uit 
arbeidsrechtbank 

Gespecialiseerde 
correctionele 
kamer 

Instemming In elk 
arrondissement 
van het 
rechtsgebied 
van het 
arbeidshof 

Opdracht door eerste 
voorzitter van het arbeidshof 

Art. 99bis 
Ger.W. 

Externe 
mobiliteit 

Raadsheer uit 
een hof van 
beroep 

Hof van beroep Instemming Gehele 
grondgebied 

Opdracht door de Koning Art. 113bis 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Raadsheer uit 
arbeidshof 

Arbeidshof Instemming Gehele 
grondgebied 

Opdracht door de Koning Art. 113bis 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Raadsheer uit 
het arbeidshof 

Gespecialiseerde 
correctionele 
kamer 

Instemming Rechtsgebied 
arbeidshof 

Opdracht door eerste 
voorzitter van het arbeidshof 

Art. 113ter 
Ger.W. 

Externe 
mobiliteit 

Raadsheer uit 
het hof van 
beroep of in rust 
gesteld lid van 
het hof van 
beroep die de 
leeftijd van 70 
jaar nog net 
heeft bereikt 

Voorzitter hof van 
assisen 

/ Rechtsgebied 
hof van beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter van het hof van 
beroep 

Art. 120, eerste 
lid Ger.W. 

Externe 
mobiliteit 

Magistraten van 
de hoven en 
rechtbanken 

Dienst voor 
documentatie en 
overeenstemming 
der teksten bij 
het Hof van 
Cassatie 

/ Gehele 
grondgebied 

Opdracht door minister van 
Justitie 

Art. 326, § 5 
Ger.W. 

Externe, 
verticale 
mobiliteit 
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Bijlage 2: Overzicht mobiliteit na het Vlinderakkoord 

Wie Naar Instemming/ 
hoorplicht 

Waar Wat en door wie Referentie Mobiliteit 

Vrederechter Vredegerecht Horen van de 
rechter 

Arrondissement Subsidiaire benoeming – 
Aanwijzing door de voorzitter 
van de vrederechters en 
rechters in de politierechtbank 
of door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel of Eupen 

Art. 59, 
tweede en 
derde lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Vrederechter Politierechtbank Horen van de 
rechter 

Arrondissement Gelijktijdige benoeming Art. 60, eerste 
lid Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
politierechtbank 
te Halle, 
Vilvoorde of 
Brussel-Ndl 

Politierechtbank 
te Halle, 
Vilvoorde of 
Brussel-Ndl 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Brussel 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door voorzitter 
Nederlandstalige rechtbank 
van eerste aanleg 

Art. 60, 
tweede lid en 
art. 65, § 1, 
tweede lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
rechtbank van 
eerste aanleg 

Rechtbank van 
eerste aanleg 

Horen van de 
rechter 

Ressort hof van 
beroep 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs  

Art. 100, § 1, 
eerste lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
Franstalige 
rechtbank van 
eerste aanleg te 
Brussel 

Rechtbank van 
eerste aanleg te 
Waals-Brabant 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Waals-Brabant 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
eerste lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 
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Rechter bij de 
rechtbank van 
eerste aanleg te 
Waals-Brabant 

Franstalige 
rechtbank van 
eerste aanleg te 
Brussel 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Brussel 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
eerste lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
Nederlandstalige 
rechtbank van 
eerste aanleg te 
Brussel 

Rechtbank van 
eerste aanleg te 
Leuven 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Leuven 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
eerste lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
rechtbank van 
eerste aanleg te 
Leuven 

Nederlandstalige 
rechtbank van 
eerste aanleg te 
Brussel 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Brussel 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
eerste lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
Nederlandstalige 
rechtbank van 
koophandel te 
Brussel 

Rechtbank van 
koophandel te 
Leuven 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Leuven 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
derde lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
rechtbank van 
koophandel te 
Leuven 

Nederlandstalige 
rechtbank van 
koophandel te 
Brussel 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Brussel 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
derde lid 
Ger.W. 
 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
Franstalige 
rechtbank van 
koophandel te 
Brussel 
 

Rechtbank van 
koophandel te 
Waals-Brabant 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Waals-Brabant 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
derde lid 
Ger.W. 
 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 
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Rechter bij de 
rechtbank van 
koophandel te 
Waals-Brabant 

Franstalige 
rechtbank van 
koophandel te 
Brussel 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Brussel 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
derde lid 
Ger.W. 
 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
Nederlandstalige 
arbeidsrechtbank 
te Brussel 

Arbeidsrechtbank 
te Leuven 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Leuven 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
vierde lid 
Ger.W. 
 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
arbeidsrechtbank 
te Leuven 

Nederlandstalige 
arbeidsrechtbank 
te Brussel 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Brussel 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
vierde lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
Franstalige 
arbeidsrechtbank 
te Brussel 

Arbeidsrechtbank 
te Waals-Brabant 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Waals-Brabant  
 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
vierde lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
arbeidsrechtbank 
te Waals-Brabant 

Franstalige 
arbeidsrechtbank 
te Brussel 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Brussel 

Subsidiaire benoeming – 
aanwijzing door de betrokken 
korpschefs 

Art. 100, § 4, 
vierde lid 
Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechters bij de 
rechtbank van 
eerste aanleg, de 
rechtbank van 
koophandel en de 
arbeidsrechtbank 
te Eupen 

Rechtbank van 
eerste aanleg, de 
rechtbank van 
koophandel en de 
arbeidsrechtbank 
te Eupen 

Horen van de 
rechter 

Arrondissement 
Eupen 

Subsidiaire benoeming – 
Aanwijzing door korpschef 

Art. 100/1 en 
100/2 Ger.W. 

Interne, 
horizontale 
mobiliteit 

Vrederechter Politierechtbank Instemming Arrondissement  Opdracht door voorzitter 
vrederechters en rechters in 
politierechtbank 

Art. 65, § 1, 
eerste lid 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 
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Rechter bij de 
politierechtbank 

Vredegerecht Instemming Arrondissement  Opdracht door voorzitter 
vrederechters en rechters in 
politierechtbank 

Art. 65, § 1, 
eerste lid 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
politierechtbank 

Politierechtbank Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter hof van beroep op 
advies voorzitter 
vrederechters en rechters in 
de politierechtbank 

Art. 65, § 1, 
derde lid 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Vrederechter Vredegerecht Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter hof van beroep op 
advies voorzitter 
vrederechters en rechters in 
de politierechtbank 

Art. 65, § 1, 
derde lid 
Ger.W. 
 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
rechtbank van 
koophandel 

Rechtbank van 
eerste aanleg 

Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter hof van beroep 

Art. 98, eerste 
lid Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter bij de 
rechtbank van 
eerste aanleg 

Rechtbank van 
koophandel 

Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter hof van beroep 

Art. 98, 
tweede lid 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter uit het 
ressort van het 
hof van beroep 

Rechtbank van 
eerste aanleg of 
rechtbank van 
koophandel 

Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter hof van beroep – 
bijkomend  

Art. 98, derde 
lid Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter in de 
rechtbank van 
eerste aanleg, de 
rechtbank van 
koophandel of de 
arbeidsrechtbank 
te Luik 

Rechtbank van 
eerste aanleg, 
rechtbank van 
koophandel en 
arbeidsrechtbank 
te Eupen 

Instemming Arrondissement 
Eupen 

Opdracht door eerste 
voorzitter 

Art. 98, vierde 
lid Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 
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Rechter in de 
arbeidsrechtbank 
of rechtbank van 
koophandel te 
Eupen 

Rechtbank van 
eerste aanleg, 
rechtbank van 
koophandel en 
arbeidsrechtbank 
te Luik 

Instemming Arrondissement 
Luik 

Opdracht door eerste 
voorzitter 

Art. 98, vierde 
lid Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter in de 
rechtbank van 
eerste aanleg of 
rechtbank van 
koophandel 

Hof van beroep Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter hof van beroep 

Art. 99ter 
Ger.W. 

Externe, 
verticale 
mobiliteit 

Rechter in de 
arbeidsrechtbank 

Arbeidshof Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter arbeidshof 

Art. 99ter 
Ger.W. 

Externe, 
verticale 
mobiliteit 

Raadsheer in het 
hof van beroep 

Hof van beroep Instemming Gehele 
grondgebied 

Opdracht door de Koning Art. 113bis, 
eerste lid 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Raadsheer in het 
arbeidshof 

Arbeidshof Instemming Gehele 
grondgebied 

Opdracht door de Koning Art. 113bis, 
tweede lid 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Raadsheer in het 
hof van beroep 

Hof van beroep Instemming Gehele 
grondgebied 

Opdracht door eerste 
voorzitters hoven van beroep 

Art. 113bis, 
vierde lid 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Raadsheer in het 
arbeidshof 

Arbeidshof Instemming Gehele 
grondgebied 

Opdracht door eerste 
voorzitters arbeidshoven 

Art. 113bis, 
vierde lid 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Raadsheer in het 
hof van beroep 

Rechtbank van 
eerste aanleg of 
rechtbank van 
koophandel 

Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter hof van beroep 

Art. 113bis, 
vijfde lid 
Ger.W. 

Externe, 
verticale 
mobiliteit 
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Raadsheer in het 
arbeidshof 

Arbeidsrechtbank Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter arbeidshof 

Art. 113bis, 
vijfde lid 
Ger.W. 

Externe, 
verticale 
mobiliteit 

Onderzoeksrecht
er, rechter in de 
familie- en 
jeugdrechtbank 
of een 
beslagrechter in 
de rechtbank van 
eerste aanleg 

Rechtbank van 
eerste aanleg 

Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door de eerste 
voorzitter van het hof van 
beroep 

Art. 
259septies, 
zesde lid 
Ger.W. 

Externe, 
horizontale 
mobiliteit 

Rechter in de 
arbeidsrechtbank 

Gespecialiseerde 
correctionele 
kamer 

Instemming Elk 
arrondissement 
van het ressort 
van het hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter van het arbeidshof 

Art. 99bis 
Ger.W. 
(Ondertussen 
opgeheven) 

Externe 
mobiliteit 

Raadsheer in het 
arbeidshof 

Gespecialiseerde 
correctionele 
kamer 

Instemming Ressort hof van 
beroep 

Opdracht door eerste 
voorzitter van het arbeidshof 

Art. 113ter 
Ger.W. 

Externe 
mobiliteit 

Raadsheer in het 
hof van beroep 

Voorzitter hof 
van assisen 

Instemming Gehele 
grondgebied 

Opdracht door eerste 
voorzitter van het hof van 
beroep 

Art. 120, 
eerste lid 
Ger.W. 

Externe 
mobiliteit 

Rechters in de 
hoven en 
rechtbanken 

Dienst voor 
documentatie en 
overeenstemmin
g der teksten bij 
het Hof van 
Cassatie 

Instemming Gehele 
grondgebied 

Opdracht door de minister van 
justitie 

Art. 326, § 5 
Ger.W. 

Externe 
mobiliteit 
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Bijlage 3: Territoriale bevoegdheden359 

- Territoriale bevoegdheid van de vredegerechten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

359 http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm 

http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm
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- Territoriale bevoegdheid politierechtbanken: 

 

- Territoriale bevoegdheid rechtbank van eerste aanleg: 
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- Territoriale bevoegdheid arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel: 

 

- Territoriale bevoegdheid hoven van beroep en arbeidshoven:
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