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ARBEIDSGERECHTEN VAN HET RECHTSGEBIED BRUSSEL
PROTOCOL BALIE – VAKBONDEN – MAGISTRATUUR

A.
B.
Het Arbeidshof te Brussel,
De Arbeidsrechtbank te Brussel,
De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel,
De Arbeidsrechtbank te Nijvel,
De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel,
De Arbeidsrechtbank te Leuven,
De Orde van advocaten bij de balie te Nijvel,
Het Openbaar Ministerie en de Griffies bij deze rechtbanken, De Orde van advocaten bij de balie te Leuven,
C.
Het Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.),
Het Algemeen Belgisch Vakverbond (A.B.V.V.),
De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (A.C.L.V.B.),

Bovengenoemde instanties zijn zich bewust van de noodzaak dat, met inachtneming van het gerechtelijk
wetboek, alles in het werk dient te worden gesteld om de werking van de arbeidsgerechten van het rechtsgebied
van het Hof zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Ten einde de rechtsplegingen zo vlot mogelijk te laten verlopen en de gerechtelijke achterstand te vermijden,
werd overeengekomen volgende aanbevelingen van algemene aard te formuleren :
In de zin van het onderhavige protocol worden met “raadslieden” of “pleiters” zowel de advocaten als de
vakbondsafgevaardigden bedoeld, en dit in overeenstemming met artikel 728, § 3, van het gerechtelijk wetboek.
1.

Het principe van de « syntheseconclusies”

Onder « syntheseconclusies » verstaat men de conclusies waarin de middelen en argumenten worden
samengevat, en die derhalve, wat deze middelen en argumenten betreft, de voorafgaande conclusies vervangen.
In principe worden alle aanvullende conclusies in syntheseconclusies verwerkt. Het is in ieder geval wenselijk
dat minstens vanaf de derde reeks conclusies syntheseconclusies worden opgesteld.
De rechtsgevolgen van de voorafgaande conclusies worden echter niet opgeheven, tenzij hiervan uitdrukkelijk
afstand wordt gedaan. De andere partij behoudt bovendien steeds het recht om naar de voorafgaande conclusies
van de tegenpartij te verwijzen die door deze laatste niet in haar syntheseconclusies worden verwerkt.
In de gevallen waarin slechts een zeer korte repliek is vereist, kan echter meer duidelijkheid worden geschapen
door de bijkomende conclusies waarin slechts één specifiek punt wordt beantwoord, te behouden.

2
2.

De neerlegging van de dossiers vόόr de zitting

2.1.
In alle materies wordt de raadslieden van de partijen aangeraden hun dossiers minstens vijftien dagen
vόόr de datum van de pleidooien samen met een inventaris ter griffie neer te leggen, teneinde de magistraten in
de gelegenheid te stellen ervan kennis te nemen bij de voorbereiding van de zitting.
De griffie zal deze aanbeveling in herinnering brengen in het schrijven waarin hij aan de raadslieden van de
partijen de zittingsdatum meedeelt.
2.2.

Onverminderd de bepalingen van het voorafgaande punt 2.1, worden voor alle dossiers waarin het
openbaar ministerie tussenkomt, volgende aanbevelingen geformuleerd :
-

3.

De raadslieden die in naam van natuurlijke personen optreden, leggen hun stukken zo spoedig mogelijk
over, eventueel zelfs samen met het inleidende verzoekschrift,
De raadslieden die in naam van administratieve instellingen optreden, leggen hun administratief dossier
dat eventueel nog niet werd ingediend, neer binnen de maand volgend op de datum van het door het
auditoraat geformuleerde verzoek.
De vaststellingen

3.1.
De pleiters worden verzocht om in hun verzoek tot vaststelling de gewenste tijdsduur voor de pleidooien
zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
De door de pleiters voor pleidooien aangevraagde tijdsduur zal hen door de magistraat worden toegekend, tenzij
deze meent dat deze pleittijd inadequaat voorkomt. Behoudens uitzonderingen, mag deze duur niet worden
overschreden, en zal hij gelijkmatig worden verdeeld onder de verschillende partijen, tenzij tussen de pleiters
een andersluidend akkoord werd gesloten of zij andere aanwijzingen hebben gegeven.
3.2.
Wat de dossiers inzake arbeidsovereenkomsten betreft, zullen de arbeidsrechtbanken zoveel mogelijk de
vaststelling van de zaak op een vast uur mogelijk maken, op voorwaarde dat de pleiters zich ertoe verbinden
om :
- De voor de pleidooien vastgestelde tijdsduur strikt na te leven,
- De griffie te verwittigen in de gevallen waarin uit de studie van het dossier vόόr de zitting zou blijken
dat de voor de pleidooien bepaalde tijdsduur onmogelijk kan worden nageleefd, en
- De pleidooien af te ronden zodra zij door de magistraat ervan worden verwittigd dat de voor de
pleidooien voorziene tijd ten einde loopt.
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4.

De vaststelling van de termijnen om conclusie te nemen en van een pleitdatum

4.1.

Het in der minne bepalen van termijnen om conclusie te nemen met vaststelling van een
pleitdatum wordt aangemoedigd.

4.2.

De aanvraag tot vaststelling op grond van artikel 747 § 2 van het gerechtelijk wetboek wordt
ingediend d.m.v. een verzoekschrift op basis van de volgende vormvoorschriften :

- Het gezamenlijk verzoek tot vaststelling van termijnen om conclusie te nemen en van een pleitdatum
De partijen kunnen gezamenlijk de toepassing van artikel 747 § 2 van het gerechtelijk wetboek aanvragen,
d.m.v. een verzoekschrift of d.m.v. een aan de griffie gericht schrijven.
Dit verzoekschrift wordt in één exemplaar opgemaakt en op de inleidende zitting of op iedere navolgende
zitting neergelegd. Het dient de volgende gegevens te bevatten :
- Het rolnummer van de zaak ;
- De naam van de partijen en hun raadslieden ;
- De overeengekomen einddata voor de neerlegging en de mededeling van de conclusies ;
- De volledige duur van de pleidooien ;
- De datum van het verzoekschrift ;
- De ondertekening door de partijen of hun raadslieden.
Het gebruik van een formulier dat beschikbaar is ter griffie, wordt ten zeerste aangeraden,.
Op basis van artikel 747, § 2, van het gerechtelijk wetboek, wordt binnen de termijn van 15 dagen na de
neerlegging van het verzoekschrift een beschikking gewezen. Deze wordt opgemaakt in een vereenvoudigde
vorm en verwijst naar de door partijen in hun verzoekschrift vermelde data voor het indienen van de conclusies.
Deze beschikking houdt bij het bepalen van de zittingsdatum rekening met artikel 748, § 2, van het gerechtelijk
wetboek. Zij wordt bij gewone brief aan de partijen en aan hun raadslieden betekend. Indien één van de partijen
geen raadsman heeft, wordt de beschikking haar bij gerechtsbrief betekend.
- Het eenzijdig verzoek
Indien tussen de partijen geen enkel akkoord over de neerlegging van een gezamenlijk verzoek tot vaststelling
werd gesloten, wordt het verzoek tot vaststelling bij wijze van een verzoekschrift volgens de in artikelen 747, §
2, en 750, § 2, van het gerechtelijk wetboek voorziene vormvoorschriften ter griffie neergelegd.
5.

De toepassing van artikel 751 van het gerechtelijk wetboek

Indien de partij die de toepassing van artikel 751 van het gerechtelijk wetboek aanvroeg, geen verwijzing naar
de rol heeft aangevraagd, kan de in toepassing van dit artikel vastgestelde zaak worden gepleit op de datum
waarop zij is vastgesteld indien de zittingsrol het toelaat. De partijen wordt echter aangeraden de griffie te
contacteren ten einde te achterhalen of de zaak op de voorziene datum kan worden gepleit, en de griffie en het
openbaar ministerie ervan op de hoogte te brengen zodra zij weten dat de zaak niet op deze datum zal worden
gepleit.
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6.

De zitting en de voorbereiding

De pleiters dienen op het vastgestelde uur aanwezig te zijn. In geval van onvermijdelijk verlet zijn zij ertoe
gehouden de griffie hiervan te verwittigen.
De raadslieden van partijen wordt ten stelligste aangeraden vόόr de zitting contact met elkaar op te nemen ten
einde hun aanwezigheid op de zitting te bevestigen. Zij verwittigen zo spoedig mogelijk de griffie en het
openbaar ministerie indien de zaak niet kan worden behandeld op het vastgestelde uur.
In de mate van het mogelijke verwittigt de griffie de raadslieden en het openbaar ministerie indien het voor de
organisatie van een zitting onmogelijk is om een zaak op het vastgestelde uur te behandelen.

7.

Het uitstel van zaken

In principe wordt een voor pleidooien vastgestelde zaak op de aangegeven datum gepleit.
Indien een voor pleidooien of voor uitspraak vastgestelde zaak dient te worden uitgesteld, of naar de rol te
worden verwezen omwille van redenen die eigen zijn aan het hof of de rechtbank (bijvoorbeeld omwille van de
samenstelling van de rechtbank), worden de raadslieden (of eventueel de partijen) en het openbaar ministerie
hiervan, behoudens overmacht, onmiddellijk op de hoogte gebracht per brief, e-mail, faxbericht of telefoon.
Indien in een voor pleidooien vastgestelde zaak een uitstel of een verwijzing naar de rol wordt aangevraagd
omwille van redenen die eigen zijn aan de partijen of hun raadslieden, brengen zij hiervan de andere partijen, en
het hof of de rechtbank, alsook het openbaar ministerie, behoudens overmacht, onmiddellijk, en voor zover
mogelijk, ten laatste 15 dagen vόόr de zitting op de hoogte per brief, e-mail, faxbericht of telefoon.
In geval van verzoek tot uitstel, dienen de raadslieden ter zitting aanwezig te zijn of te worden
vertegenwoordigd ten einde de instaatstelling van het dossier te vergemakkelijken.
8.

De evaluatie van het protocol

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van een commissie balie-vakbonden-magistratuur, die met name zal
worden belast met de regelmatige evaluatie van dit protocol. Ze komt minstens éénmaal per gerechtelijk jaar
samen. Zij kan worden samengeroepen op verzoek van één de partijen die het protocol hebben ondertekend.
9.

De inwerkingtreding

Het onderhavige protocol treedt in werking op 1 januari 2007.
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Gedaan te Brussel, op 14 december 2006
Voor het Arbeidshof te Brussel,
Denise DOCQUIR,
Eerste Voorzitter

Jacques DE LENTDECKER,
Procureur Generaal

Jean-Marie MICHIELS,
Hoofdgriffier

Voor de Arbeidsrechtbank te Brussel,
Henri FUNCK,
Voorzitter

Jan GEYSEN,
Arbeidsauditeur

Joël KEPPENS,
Hoofdgriffier

Tony DE COCK,
Arbeidsauditeur

Franz HUBERT,
Hoofdgriffier

Philip BERBEN,
Arbeidsauditeur

Serge DOBBELAERE,
Hoofdgriffier

Voor de Arbeidsrechtbank te Nijvel,
Annick STEIMES,
Voorzitter
Voor de Arbeidsrechtbank te Leuven,
Yves DECLERCQ,
Voorzitter

Voor de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel,
Robert DE BAERDEMAEKER,
Stafhouder
Voor de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel,
Jozef SLOOTMANS,
Stafhouder
Voor de Orde van advocaten bij de balie te Nijvel,
Xavier IBARRONDO-LASA,
Stafhouder
Voor de Orde van advocaten bij de balie te Leuven,
Vincent COIGNIEZ,
Stafhouder
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Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.):
De Heer Gerrit JAPPENS,

Adjunct-diensthoofd

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond (A.B.V.V.):
De Heer Christian BOUCHAT,
Gewestelijk Secretaris

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (A.C.L.V.B.):
De Heer Mario COPPENS,
Hoofd van de rechtskundige dienst

