
 

WETGEVING 19 september - 4 oktober 2018 

  
  

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken 

 

Aanpassingen Provinciedecreet 

 

Statuut van de lokale mandataris 

 

Opvang van asielzoekers – huishoudelijk reglement inzake leefregels 

bewoners 

 

Vreemdelingenrecht - Machtiging tot verblijf - Inspanningen tot integratie – 

Criteria – gedeeltelijke vernietiging Arrest GwH 4 oktober 2018, 2018/126  

 

Afschaffing van de verplichting voor de rechter om het verval van het recht 

tot sturen uit te spreken - Overtreding begaan door een voetganger – 

schending GwH 4 oktober 2018, 2018/129 

 

Gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken: 

vaststelling van de samenstelling en de werking van de 

aanvaardingscommissie en de bijdrage in de kosten tot opname register 

 

Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - 

Oproep tot de kandidaten 

 

Collectieve schuldenregeling - Procedure - Herroeping of einde van de 

procedure - Wettelijke of conventionele redenen van voorrang – wel of geen 

schending – GwH 4 oktober 2018, 2018/118 

 

Benoemingen probatiecommissies 

 

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Centrale 

Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen 

 

Wijziging artikel 458bis Sw – toevoeging gebruiken geweld omwille 

cultuur/religie e.d. – genitale verminking 

 

Wijzigingen bepalingen samenstelling van de commissies van toezicht bij de 

gevangenissen 

 

Omzendbrief gerechtskosten in strafzaken 

 

Verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen  

 

Ouderschapsverlof, invoering pleegouderverlof en andere thematische 

verloven 
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Fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de 

beroepsziekten 

PUBLIEK RECHT 

 

GEMEENTE EN PROVINCIE 

 

Statuut van de lokale mandataris 

6 JULI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale 

mandataris, BS 19/09/2018, bl. 72603 

 

Veiligheid - model toestemming van burgemeester voor het uitoefenen van 

activiteiten  

25 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de toestemming 

van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 24 van de wet tot regeling van de private 

en bijzondere veiligheid, BS 21/09/2018, bl. 73206 

 

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken 

15 JULI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 

24/09/2018, bl. 73520 

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling 

HOOFDSTUK 2. - Civiele veiligheid 

HOOFDSTUK 3. - Veiligheid en preventie 

HOOFDSTUK 4. – Crisiscentrum 

HOOFDSTUK 5. - Begroting en beheerscontrole 

 

Wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet  

6 JULI 2018. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het 

Provinciedecreet van 9 december 2005, BS 27/09/2018, bl. 74062 

 

Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de 

provincie 

7 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekendmaking 

en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de provincie, BS 03/10/2018, bl. 

75269 

 

Communicatie tussen provincieoverheid, indiener klacht en toezichthoudende 

overheid 

7 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze 

van communicatie tussen de provincieoverheid, de indiener van de klacht en de 

toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op de 

provincieoverheid, BS 04/10/2018, bl. 75376 

 

VERKIEZINGEN 

 

Bericht aan de kiezers over de verkiezingen van 14 oktober 2018 

Bericht aan de kiezers over de verkiezingen van 14 oktober 2018, BS 19/09/2018, bl. 

72789 

 

Verkiezingsuitgaven en financiering van politieke partijen - sponsoring 

15 JULI 2018. - Wet tot wijziging van verscheidene wetten betreffende 

verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft, 

BS 23/09/2018, bl. 73390. 

 

Verkiezingen – uitbetalingen vergoedingen 

23 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de wijze 
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waarop de leden van de hoofdbureaus en de magistraten de uitbetaling van de 

vergoedingen aanvragen, en van de formulieren waarmee ze de uitbetaling van de 

vergoedingen aanvragen,BS 01/10/2018,  bl. 74713 

 

ONDERWIJS 

 

Modernisering secundair onderwijs 

1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen 

betreffende de modernisering van het secundair onderwijs, BS 28/09/2018, bl. 74219 

 

VREEMDELINGEN 

 

Opvang van asielzoekers – huishoudelijk reglement inzake leefregels 

bewoners 

2 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het stelsel en de 

werkingsregels van toepassing op de opvangstructuren en de modaliteiten betreffende 

de kamercontroles, BS 01/10/2018, bl. 74648 

21 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het huishoudelijk 

reglement van de opvangstructuren, BS 02/10/2018, bl. 74874 

GERECHTELIJK RECHT 

 

Gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken 

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de 

werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor 

beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot 

opname, BS 28/09/2018, bl. 74197 

 

Voorwaarden toevertrouwing archieven opgeheven vredegerechten aan 

andere vredegerechten 

25 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 

april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de 

opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten, BS 

28/09/2018, bl. 74200 

 

Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - 

Oproep tot de kandidaten 

Bericht. - Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - 

Oproep tot de kandidaten, BS 01/10/2018, bl. 74796 

 

Zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Limburg 

27 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het 

zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Limburg 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 04/10/2018, bl. 75359 

 

  

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 

Indexcijfer van de consumptieprijzen september 2018 

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2018, BS 28/09/2018, 

bl. 74574 

 

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

01/10/2018, bl. 74797 

  

FINANCIEEL RECHT 

 

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 20/09/2018, bl. 72820 

  

STRAFRECHT 

 

Benoemingen probatiecommissies 

Benoemingen probatiecommissies bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 

rechtbank van eerste aanleg Limburg, Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van 

eerste aanleg te Brussel, rechtbank van eerste aanleg te Leuven, rechtbank van eerste 

aanleg Oost-Vlaanderen en rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen 

 

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Centrale 

Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen 

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Centrale Toezichtsraad voor 

het Gevangeniswezen, BS 26/09/2018, bl. 73857 

 

Wijziging artikel 458bis Sw – toevoeging gebruiken geweld omwille 

cultuur/religie e.d. 

18 JUNI 2018. - Wet betreffende de aanpak van geweld omwille van cultuur, 

gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde "eer", met inbegrip van de genitale 

verminking, BS 27/09/2018, bl. 74180 

 

Wijzigingen bepalingen samenstelling van de commissies van toezicht bij de 

gevangenissen 

27 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen 

betreffende de samenstelling van de commissies van toezicht bij de gevangenissen, BS 

02/10/2018, bl. 74883 

 

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites 

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 03/10/2018, bl. 75295 

 

Omzendbrief 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, BS 04/10/2018, bl. 75495 

 

VERKEERSRECHT 

 

Verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen  

2 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de 
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politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van 

voertuigen betreft, BS 02/10/2018, bl. 74872 
  

FISCAAL RECHT 

Voorafbetalingen aanslagjaar 2019 

Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe 

belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en 

vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde 

belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen 

bekomen. - Aanslagjaar 2019, BS 28/09/2018, bl. 74569 

  

SOCIAAL RECHT 

 

Ouderschapsverlof, invoering pleegouderverlof en andere thematische 

verloven 

2 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende 

sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, BS 26/09/2018, bl. 73773 

6 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de 

versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, BS 

26/09/2018, bl. 73774 

2 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 

houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van 

thematische verloven, BS 26/09/2018,  bl. 73776 

 

Fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de 

beroepsziekten 

6 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse wettelijke en 

reglementaire bepalingen ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 

2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds 

voor de beroepsziekten, BS 26/09/2018, bl. 73782 

 

  

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 

  

2018-131 
 

 
04-10-
2018 

 
Vordering 

tot 
schorsing 

Decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 
2018 tot wijziging van het Wetboek van de 
Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met 
het oog op een sterker bestuur en een sterkere 
transparantie in de uitvoering van de openbare 
mandaten in de lokale en bovenlokale structuren 
en hun filialen (art. 7) 
 
Verwerping van de vordering tot schorsing 
 
Rolnummer(s): 6985 

Administratief recht - Waals 
Gewest - Gemeenten - Organen 
van de gemeenten - Voorzitter 
van de gemeenteraad of lid van 
het gemeentecollege - 
Onverenigbaarheden en 
belangenconflicten - Titularis van 
een directiefunctie in een 
autonoom gemeentebedrijf 

2018-130 
 

 
04-10-
2018 

 
Vordering 

tot 
schorsing 

Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de 
verkeersveiligheid (art. 11 en 26: wijzigingen van 
art. 38 van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijke 
besluit van 16 maart 1968) 
 
Verwerping van de vordering tot schorsing 
 
Rolnummer(s): 6954 

Strafrecht - Politie over het 
wegverkeer - Verkeersmisdrijven 
- Zware overtredingen - 
Recidiverende beklaagde - Verval 
van het recht tot sturen - Verval 
uitgesproken als straf - 
Verplichting voor de rechter om 
het verval uit te spreken voor een 
bepaalde duur en het herstel van 
het recht tot sturen afhankelijk te 
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maken van het slagen voor vier 
examens en onderzoeken - 
Uitsluiting van de 
beoordelingsvrijheid van de 
rechter en omstandigheden van 
toepassing - Klaarblijkelijke niet-
ontvankelijkheid van de vordering 
tot schorsing wegens 
laattijdigheid 

2018-129 
 

 
04-10-
2018 

 

Prejudiciële 
vraag 

Wet betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij het koninklijke besluit van 16 
maart 1968 (art. 29, § 1, en 38, § 6, eerste lid, en 
§ 7) 
 
Schending 
 
Rolnummer(s): 6855 

Strafrecht - Politie over het 
wegverkeer - Recidiverende 
beklaagde - Afschaffing van de 
verplichting voor de rechter om 
het verval van het recht tot 
sturen uit te spreken - 
Overtreding begaan door een 
voetganger 

2018-128 
 

 
04-10-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 19 april 2017 tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk 
Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging 
van verschillende bepalingen met het oog op de 
oprichting van een nationaal register voor 
gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een 
nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en 
vertalers-tolken (art. 3 en 8, a) en Gerechtelijk 
Wetboek (art. 991ter, eerste, vierde en vijfde lid, 
en 991octies, eerste lid, 1°, zoals gewijzigd bij de 
bestreden bepalingen van de wet van 19 april 
2017) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6745 

Gerechtelijk recht - 
Deskundigenonderzoek - 
Gerechtsdeskundigen - 
Machtigingsvoorwaarden - 
Inschrijving in het nationaal 
register - Voorwaarden - 
Landmeter-expert 

2018-127 
 

 
04-10-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 6 november 
2008 houdende rationalisatie van de 
adviesverlenende functie (art. 2/2, § 2, 5°, 
ingevoegd bij art. 5 van het decreet van 16 
februari 2017) 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6725 

Waals Gewest - Adviesverlenende 
functie - Samenstelling van de 
beleidsgroep «Wetenschappelijk 
beleid» - Aanwijzing van de 
vertegenwoordiger van de 
milieuverenigingen 

2018-126 
 

 
04-10-
2018 

 

Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 18 december 2016 tot invoering van een 
algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen (art. 4) 
 
Vernietiging (de in art. 1/2, § 3, derde lid, zesde 
streepje, van de wet van 15 december 1980, 
ingevoegd bij art. 4 van de wet van 18 december 
2016, vervatte woorden « het strafrechtelijk 
verleden ») - Verwerping van het beroep voor het 
overige onder voorbehoud van de interpretaties 
vermeld in B.19.1, B.19.2, B.40.6 en B.53) 
 
Rolnummer(s): 6717 

Vreemdelingenrecht - Machtiging 
tot verblijf - Inspanningen tot 
integratie - Criteria 

2018-125 
 

 
04-10-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Wet van 25 december 2016 houdende diverse 
bepalingen inzake sociale zaken (art. 21 en 22 : 
niet-toepasbaarheid van de wet van 3 juli 1967 

betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en 
voor beroepsziekten in de overheidssector op de 
personeelsleden van HR Rail) 
 
Verwerping van het beroep 

Arbeidsongevallen, ongevallen op 
de weg naar en van het werk en 
beroepsziekten in de 

overheidssector - HR Rail - Stelsel 
van toepassing op statutaire 
personeelsleden 
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Rolnummer(s): 6701 

2018-124 
 

 
04-10-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Programmawet van 25 december 2016 (hoofdstuk 
3 van titel 3, art. 51 tot 58 betreffende de 

verbetering van de invordering van douane- en 
accijnsschulden en penale boeten) 
 
Vernietiging (art. 51 tot 58, in zoverre zij de 
ambtenaren van de Algemene Administratie van 
de Douane en Accijnzen toestaan tot 
inbeslagneming over te gaan van een voertuig 
waarvan de kentekenhouder niet de eigenaar is) 
 
Rolnummer(s): 6696 

Fiscaal recht - Invordering van 
douane- en accijnsschulden en 

penale boeten - Vaststelling van 
de niet-betaling van geldsommen 
- Verplichting voor de bestuurder 
van de wagen om geldsommen te 
betalen in handen van 
ambtenaren op straffe van 
inbeslagneming van het voertuig - 
Beginsel, voorwaarden en 
uitvoeringsmodaliteiten 

2018-123 
 

 
04-10-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 
219) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6691 

Vennootschapsbelasting - 
Afzonderlijke aanslag - Verdoken 
meerwinsten - Toepassingsgebied 

2018-122 
 

 
04-10-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Programmawet van 22 juni 2012 (art. 117 en 118, 
die de art. 3 en 75 van de wet van 27 oktober 
2006 betreffende het toezicht op de instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening respectievelijk 
wijzigen en opheffen) 
 
Schending (art. 117 en 118, in zoverre zij niet van 
toepassing zijn op de intern gevormde aanvullende 
pensioenvoorzieningen van de vennootschappen 
die hun eerste boekjaar afsluiten tussen 1 januari 
en 28 juli 2012) 
 
Rolnummer(s): 6679 

Fiscaliteit - Aanvullend pensioen - 
Voorzieningen gevormd door een 
interne toezegging binnen een 
onderneming - Overgangsregeling 

2018-121 
 

 
04-10-
2018 

 
Beroepen 

tot 
vernietiging 

Vlaams decreet van 2 december 2016 tot wijziging 
van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van 

de regels inzake de dotatie en de verdeling van 
het Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van 
het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling 
van de regels inzake de dotatie en de verdeling 
van het Vlaams Stedenfonds 
 
Verwerping van de beroepen 
 
Rolnummer(s): 6650 • 6687 

Openbare financiën - Vlaams 
Gewest - Financiering van de 

gemeenten - Vlaams Stedenfonds 
- Criteria voor de verdeling van 
de middelen tussen de 
gemeenten 

2018-120 
 

 
04-10-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Vlaams decreet van 23 december 2016 tot 
vaststelling van de regels inzake de werking en de 
verdeling van een Vlaams fonds voor de 
stimulering van (groot)stedelijke en 
plattelandsinvesteringen 
 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6649 

Openbare financiën - Vlaams 
Gewest - Financiering van de 
gemeenten - Vlaams fonds voor 
de stimulering van 
(groot)stedelijke en 
plattelandsinvesteringen - Criteria 
voor de verdeling van de 
middelen tussen de gemeenten 

2018-119 
 

 
04-10-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Burgerlijk Wetboek (art. 350, 356-1, tweede lid, 
en 356-4) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6638 

Burgerlijk recht - Personen - 
Afstamming - Volle adoptie - 
Gevolgen van de afstamming van 
vaderszijde - Vergelijking met de 
afstamming van vaderszijde van 
niet-geadopteerde kinderen 

2018-118 
 

 
04-10-

Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/15, § 3, zoals 
gewijzigd bij art. 82 van de wet van 14 januari 
2013 houdende diverse bepalingen inzake 
werklastvermindering binnen justitie) 

Gerechtelijk recht - Collectieve 
schuldenregeling - Procedure - 
Herroeping of einde van de 
procedure - Wettelijke of 
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2018 
 

Prejudiciële 
vraag 

 
Schending of geen schending, afhankelijk van de 
interpretatie 
 
Rolnummer(s): 6627 

conventionele redenen van 
voorrang 

2018-117 
 

 
04-10-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse 
aangelegenheden inzake de pensioenen van de 
overheidssector (art. 68) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6622 

Pensioenen - Pensioenen van de 
openbare sector - Personeel van 
de hulpverleningszones - Subsidie 
ten laste van de Staatskas - 
Verschil in behandeling tussen 
«pool 1» en «pool 3» 

2018-116 
 

 
04-10-
2018 

 
Prejudiciële 

vraag 

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken (art. 4, § 1) 
 
Geen schending 
 
Rolnummer(s): 6573 

Gerechtelijk recht - Gebruik der 
talen in gerechtszaken - Taal van 
de rechtspleging - Sociale 
geschillenregeling - Willekeurig 
gebruik in de sociale betrekkingen 
van een andere taal dan die van 
het taalgebied waar de 
werknemer woonachtig is 

2018-115 
 

 
20-09-
2018 

 
Beroep tot 
vernietiging 

Decreet van het Waalse Gewest van 9 maart 2017 
houdende wijziging van bepaalde bepalingen van 
het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de 
Decentralisatie (art. 45) 

 
Verwerping van het beroep 
 
Rolnummer(s): 6720 

Grondwettelijk recht - 
Verkiezingen - Waals Gewest - 
Lokale en provinciale verkiezingen 
- Afschaffing van het 

geautomatiseerde stemsysteem - 
Situatie van de gemeenten van 
het Franse 

 

RECHTERLIJKE ORDE 

 

BS 20/09/2018 

Benoemingen probatiecommissies bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 

rechtbank van eerste aanleg Limburg, Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van 

eerste aanleg te Brussel, rechtbank van eerste aanleg te Leuven, rechtbank van eerste 

aanleg Oost-Vlaanderen en rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen 

 

BS 21/09/2018 

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 

Griffiers en parketsecretaris – ontslag/pensioneringen 

Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten 

Hof van beroep te Gent - Arbeidsrechtbank te Gent - Rechtbank van koophandel te 

Gent 

 

BS 24/09/2018 

Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter in de Franse taalgroep 

 

BS 26/09/2018 

Benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende 

leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de 

magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale 

raden van de Orde der geneesheren 

 

BS 27/09/2018 

Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor werving van griffiers en 

secretarissen voor de Rechterlijke Orde  

Vacante betrekking Jurist bij de directie infrastructuur directoraat generaal Rechterlijke 

Organisatie: 1 (Nederlandstalig). 
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BS 28/09/2018 

Raad van State. - Afwijking 

Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten 

 

BS 01/10/2018 

Bericht. - Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - 

Oproep tot de kandidaten, BS 01/10/2018, bl. 74796 

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het arbeidshof Antwerpen 

 

BS 02/10/2018 

Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel 

Arbeidshof van Antwerpen  

Arbeidshof van Brussel 

Arbeidshof van Brussel 

Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg 

Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg 

Arbeidshof van Brussel 

Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg 

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 

Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten  
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Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website 
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www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be 
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