
 

WETGEVING 19 oktober - 8 november 2018 

  
  

Cumulatie publieke vergoedingen overheidsbestuurders en parlementairen 

 

Gerechtelijke beslissingen over bestuursbevoegdheden echtgenoot ook in 

CRH 

 

Boekhoudkundige verplichtingen ondernemingen en verenigingen voortaan in 

één KB 

 

Nieuwe deontologische code voor vastgoedmakelaars   

 

Wet vrijwillige zwangerschapsafbreking  

 

Maximum 39 werkzondagen per werknemer in toeristische centra  

 

Onbelast bijverdienen (‘Bijkluswet’) - model standaardovereenkomst 

verenigingswerk – aangifte bijklussen 

PUBLIEK RECHT 

 

Cumulatie publieke vergoedingen overheidsbestuurders en parlementairen 

14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende 

vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, 

gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de 

wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft, BS 26/10/2018, bl. 

81872 

 

14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot 

hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van 

mandaten betreft, BS 26/10/2018, bl. 81873 

 

14 OKTOBER 2018. - Bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten 

betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 

de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, 

BS 26/10/2018, bl. 81874 

 

14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende 

vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, 

gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de 

wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft, BS 

26/10/2018, bl. 81876 

 

14 OKTOBER 2018. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 

augustus 1980 tot hervorming der Instellingen, wat de cumulatie van publieke 

vergoedingen betreft, BS 26/10/2018, bl. 81877 

 

14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot 
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hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van 

publieke vergoedingen betreft, BS 26/10/2018, bl. 81879 

 

14 OKTOBER 2018. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake 

mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de 

uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle 

betreft, BS 26/10/2018, bl. 81880 

 

14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en 

vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar 

overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft, BS 

26/10/2018, bl. 81885 

 

Identiteitskaarten 

17 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 

maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, BS 31/10/2018, bl. 82709 

 

OMGEVINGSRECHT 

 

Dreigend energietekort - afwijking op de gewestelijke vergunningsplicht 

vanaf 22 oktober 2018 

17 OKTOBER 2018. - Decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke 

vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie, BS 19/10/2018, bl. 79629 

19 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de startdatum van 

een civiele noodsituatie, BS 25/10/2018, bl. 81747 

 

Wijziging diverse formulieren behorend bij het 

omgevingsvergunningenbesluit 

5 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren 

behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit, BS 19/10/2018, bl. 79862 

 

Wet houdende diverse bepalingen inzake het leefmilieu 

23 MEI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake het leefmilieu, BS 

29/10/2018, bl. 82139 

 

Grond- en pandenbeleid en vrijwillige samenvoeging gemeenten 

12 OKTOBER 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 

betreffende het grond- en pandenbeleid, wat betreft de afstemming op de vrijwillige 

samenvoeging van gemeenten, BS 31/10/2018; bl. 82780 

 

ONDERWIJS 

 

Duaal leren 

14 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende 

uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse 

andere maatregelen, BS 19/10/2018, bl. 79631 

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE 

 

Gerechtelijke beslissingen over bestuursbevoegdheden echtgenoot ook in 

CRH 

21 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 

september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en 

het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de rechterlijke 

beslissingen overeenkomstig artikel 1426, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, BS 

30/11/2018, bl. 82543 
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Inwerkingtreding 1 januari 2019 

  

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg  

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg 

(ongeregeld vervoer), BS 25/10/2018, bl. 81818 

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg 

(ongeregeld vervoer), BS 29/10/2018, bl. 82431 

 

Boekhoudkundige verplichtingen ondernemingen en verenigingen voortaan in 

één KB 

21 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met 

III.95 van het wetboek van Economisch recht, BS 29/10/2018, bl. 82144 

 

Nieuwe deontologische code voor vastgoedmakelaars   

29 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer 

van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, BS 31/10/2018, bl. 82749 

 

Indexcijfer van de consumptieprijzen oktober 2018 

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2018, BS 31/10/2018, bl. 

82888 

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2018. - Erratum, BS 

31/10/2018, bl. 82892 

 

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg 

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 

08/11/2018, bl. 86404 

  

FINANCIEEL RECHT 

 

Anti-terrorisme - bevriezing tegoeden en financiële middelen 

17 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere 

financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de 

tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de 

Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida 

en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten, BS 

19/10/2018, bl. 79505 

 

Instellingen van collectieve belegging – beheer liquiditeitsrisico 

15 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 

maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor 

collectieve belegging, van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de 

boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare 

instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van 

deelneming, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de 

beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 

voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het koninklijk besluit van 12 november 

2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 

voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 

2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve 

belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, BS 

05/11/2018, bl. 85497 
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Prijscourant 

OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE 

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 

16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER 

OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN  DE PRIJSCOURANT WORDT 

MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE 

WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET 

STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER 

DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, 

BS 19/10/2018, bl. 79402 

  

STRAFRECHT 

 

Wet vrijwillige zwangerschapsafbreking in Staatsblad van 29 oktober 

15 OKTOBER 2018. - Wet betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot 

opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de 

artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse 

wetsbepalingen, BS 29/10/2018, bl. 82140 

 

Reglementering kansspelinrichtingen 

11 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 

december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen 

klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C, BS 

31/10/2018, bl. 82736 

25 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de 

kansspelinrichtingen klasse III, BS 31/10/2018, bl. 82742 

25 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten 

van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten, BS 

31/10/2018, bl. 82744 

 

Erratum gerechtskosten in strafzaken 

25 SEPTEMBER 2018. - Omzendbrief 131/5 over de indexering van de bedragen die 

mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden 

worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die 

gerechtskosten in strafzaken genereert. - Erratum, BS 31/10/2018, bl. 82887 

  

FISCAAL RECHT 

 

Rapporteringsverplichting Belgische groepsentiteit van een multinational – 

vastlegging modelformulier 

15 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier te 

gebruiken door elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep, die een 

landenrapport moet indienen, voor de voldoening van de meldingsplicht als bedoeld in 

artikel 321/3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 24/10/2018, 

bl. 81177 

 

BTW - Optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende 

goederen  

14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde wat de optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard 

onroerende goederen betreft en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20, van 20 

juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde 

waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het 
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verlaagde btw-tarief inzake de belaste verhuur van uit hun aard onroerende goederen 

betreft, BS 25/10/2018, bl. 81448 

  

SOCIAAL RECHT 

 

Werkloosheidsreglementering 

15 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 124 en 130bis 

van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering, BS 29/10/2018, bl. 82305 

 

Maximum 39 werkzondagen per werknemer in toeristische centra  

11 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat 

het zondagswerk betreft, BS 31/10/2018, bl. 82710 

 

Scholingsbeding en knelpuntberoepen 

14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de 

invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, BS 31/10/2018, bl. 82711 

 

Onbelast bijverdienen (‘Bijkluswet’) - model standaardovereenkomst 

verenigingswerk 

15 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de 

standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet 

van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale 

cohesie, BS 07/11/2018,  bl. 85865 

 

Onbelast bijverdienen (‘Bijkluswet’)  - aangifte klussen 

15 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de 

wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de 

sociale cohesie, BS 07/11/2018, bl. 85868 

 

  

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 

  

2018-155 
 

 
08-11-
2018 

 
Vordering 

tot 
uitlegging 

Arrest nr. 34/2018 van 22 maart 2018 
 
Uitlegging van de draagwijde van de handhaving 
van de gevolgen 
 
Rolnummer(s): 6981 

Fiscaal recht - Belasting over de 
toegevoegde waarde - Vrijstelling - 
Online kans- en geldspelen - 
Afschaffing - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde 
bepalingen 

2018-154 
 

 
08-11-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 1, 
2 en 46) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6792 

Sociaal recht - Sociale zekerheid - 
Arbeidsongevallen - Burgerlijke 
aansprakelijkheid - Lasthebbers en 
aangestelden van de werkgever - 
Stelsel van burgerrechtelijke 
immuniteit - Uitsluiting wanneer het 
slachtoffer een persoon is die een 
individuele beroepsopleiding volgt 

2018-153 
 

 
08-11-
2018 

Wet van 14 juni 2017 tot wijziging van artikel 
36bis van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens 
 

Verwerking van persoonsgegevens 
- Sectorale comités - Vrijstelling 
van voorafgaande machtiging - 
Politiediensten bij de uitoefening 
van hun opdrachten van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie 
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Beroepen 

tot 
vernietiging 

Vernietiging (art. 3) - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde bepaling - 
Verwerping van de beroepen voor het overige 
 
Rolnummer(s): 6762 • 6768 

2018-152 
 

 
08-11-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 
juni 2017 betreffende het onderwijs XXVII (art. 
V.8) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6748 

Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap 
- Organisatie - 
Volwassenenonderwijs - Centrum 
voor Volwassenenonderwijs - 
Subsidiëring en 
rationalisatienormen 

2018-151 
 

 
08-11-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/13, § 3, en 
1675/13bis, § 2) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6740 

Gerechtelijk recht - Collectieve 
schuldenregeling - Gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling - 
Kwijtschelding van de schulden - 
Schuldvorderingen van de 
socialezekerheidsinstellingen die 
het slachtoffer van sociale fraude 
zijn 

2018-150 
 

 
08-11-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de 
rechtspositie van de gedetineerden en van het 
toezicht op de gevangenissen en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie (art. 120 tot 

125, 127 tot 132 en 146) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6702 

Strafrecht - Gevangeniswezen en 
rechtspositie van de gedetineerden 
- Centrale Toezichtsraad voor het 
Gevangeniswezen en Commissies 

van toezicht - Onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid 

2018-149 
 

 
08-11-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Programmawet van 25 december 2016 (art. 122 
en 123 : wijziging van de art. 120 en 126² van 
het Wetboek diverse rechten en taksen) 
 
Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van 
de Europese Unie 
 
Rolnummer(s): 6681 

Wetboek diverse rechten en taksen 
- Diverse taksen - Taks op de 
beursverrichtingen - Uitbreiding van 
het toepassingsgebied - 
Tussenpersoon die in het buitenland 
gevestigd is 

2018-148 
 

 
08-11-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 2244) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 6640 

Burgerlijk recht - Vordering tot 
schadevergoeding - Verjaring - 
Stuiting - Beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van 
State - Ontstentenis van stuitende 
werking wanneer het beroep niet 
tot een vernietigingsarrest leidt 

2018-147 
 

 
25-10-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Arrest van het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6978 

Voorafgaande rechtspleging - 
Beroep tot vernietiging - Getoetste 
normen - Klaarblijkelijke 
onbevoegdheid 

2018-146 
 

 
25-10-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Vonnissen 
 
Verwerping van het beroep 

 
Rolnummer(s): 6975 

Voorafgaande rechtspleging - 
Beroep tot vernietiging - Getoetste 
normen - Klaarblijkelijke 

onbevoegdheid 

2018-145 
 

Gerechtelijk Wetboek (art. 747, § 2, 803 en 806) 
 

Gerechtelijk recht - Verstekvonnis - 
Omvang van de bevoegdheden van 
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18-10-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6959 

de rechter die uitspraak doet bij 
verstek 

2018-144 
 

 
18-10-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Vlaamse Gewest van 8 
december 2017 houdende wijziging van diverse 
bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en 
omgeving (art. 68 en 69) 
 
Vernietiging 
 
Rolnummer(s): 6873 

Ruimtelijke ordening - Vlaams 
Gewest - Omgevingsvergunning - 
Ontginningsgebieden of gebieden 
voor de winning van 
oppervlaktedelfstoffen 

2018-143 
 

 
18-10-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Vlaams decreet van 24 februari 2017 betreffende 
onteigening voor het algemeen nut (art. 9, 24, 
§§ 1, 2 en 3, 62 en 63) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6757 

Administratief recht - Onteigening 
voor het algemeen nut - Vlaams 
Gewest - Zelfrealisatie voor een 
onroerend goed opgenomen in een 
voorlopig onteigeningsbesluit, 
machtiging tot onteigening aan zelf 
opgerichte instanties, modaliteiten 
van waardebepaling van het 
onteigende onroerend goed en 
beperking van planneutraliteit 

2018-142 

 

 
18-10-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 

veiligheid (art. 207) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6729 

Civiele veiligheid - Personeel - 

Berekening van het loon - 
Overgangsregeling 

2018-141 
 

 
18-10-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
(art. 39/82, § 1, en § 4, tweede lid) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6690 

Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht 
- Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen - 
Rechtspleging - Vordering tot 
schorsing bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid - Inreisverbod 

2018-140 
 

 
18-10-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Wet van 26 december 2013 betreffende de 
invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de 
opzeggingstermijnen en de carenzdag en 
begeleidende maatregelen (art. 68) 
 

Schending 
 
Rolnummer(s): 6668 

Sociaal recht - Arbeidsrecht - 
Arbeidsovereenkomsten - 
Opzeggingstermijn - 
Overgangsregeling - Hogere 
bedienden - Opzeggingsclausule 

 

RECHTERLIJKE ORDE 

BS 19/10/2018 

Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State  

Benoemingen magistraten verschillende rechtbanken van koophandel – hof van beroep 

te Gent – parket Brussel en hof van beroep te Brussel – hof van beroep te Gent – 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - parket Antwerpen – rechtbank van eerste 

aanleg Limburg - parket Halle-Vilvoorde -  rechtbank van eerste aanleg te Leuven – 

rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen- parket Oost-Vlaanderen 

-  politierechtbank te Antwerpen 

Erratum benoeming leden in de probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg 

te Antwerpen BS 20/09/2018 

Oproep tot kandidaten magistraten, griffiers en parketsecretarissen met het oog op de 
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vaststelling van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en 

voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken 

Vacante betrekkingen voorzitter rechtbank van eerste aanleg Limburg – procureur des 

Konings parket Antwerpen – voorzitter arbeidsrechtbank te Leuven – voorzitter van de 

vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk 

arrondissement West-Vlaanderen 

Vacante betrekkingen advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie - substituut 

procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel en  Gent - substituut-generaal bij 

het arbeidshof te Gent  - substituten-procureur des Konings bij het parket  te 

Antwerpen, Brussel, Halle-Vilvoorde, Leuven, Oost-Vlaanderen, substituut-

arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel en Gent 

Vacante betrekkingen raadsheren in het hof van beroep Antwerpen, Brussel en Gent 

-  raadsheren in het arbeidshof te Antwerpen, Brussel, Gent -  rechters in de rechtbank 

van eerste aanleg te Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen – 

rechters in de arbeidsrechtbank te Antwerpen en Gent - rechters in de rechtbank van 

koophandel te Brussel en Gent – rechtes in de politierechtbank te Antwerpen en 

Brussel – vrederechters eerste kanton Anderlecht en  tweede kanton Gent 

Hof van beroep te Brussel - Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - 

Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Franstalige rechtbank van koophandel te 

Brussel 

Erratum BS 07/09/2018: plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank 

van koophandel te Gent 

 

BS 23/10/2018 

Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen griffiers en parketsecretarissen 

Benoeming gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie – aanwijzing parket Leuven 

 

BS 29/10/2018 

Vacante betrekkingen griffies en parketten 

Erratum BS 19/10/2018 vacante betrekkingen van advocaat-generaal bij het Hof van 

Cassatie  

 

BS 30/10/2018 

27 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement 

betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan de 

voorzitters, rechters, referendarissen, griffiers en aan de personeelsleden van het 

grondwettelijk hof 

 

BS 05/11/2018 

Benoeming Franstalig effectief lid (magistraat) van de Hoge Raad voor de Justitie 

Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten 

Vacante betrekkingen rechterlijke orde 

Vacante betrekkingen griffies /parketsecretariaten/arbeidsauditoraten 

 

BS 06/11/2018 

Benoeming griffier bij het arbeidshof Antwerpen 
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