
 
 

 
 

 

Arbeidshof Antwerpen 
 

De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug 

door op de volgende titels te drukken:  

 

• Data Inleidingszittingen Antwerpen 

 

• Data Inleidingszittingen Hasselt 

 

• Data vroegste vaststellingen  



Data inleidingszittingen Antwerpen 

Eerste kamer (hoedanigheid arbeider-bediende) 
de eerste woensdag van de maand om 9u30 in zaal G 

Eerste kamer (kort geding) 
de eerste, tweede, derde en vierde woensdag van de maand om 9u00 in zaal G 

Tweede kamer (art. 578 Ger.W. bedienden en art. 582, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12°, 14° en 15° 
Ger. W. behalve wanneer het een geschil betreft dat behoort tot de bevoegdheid van de 
vierde kamer) 
de eerste woensdag van de maand om 9u30 in zaal G 
 
Derde kamer (arbeiders art. 578 Ger. W.) 
de eerste dinsdag van de maand om 9u30 in zaal G 
 
Vierde kamer ( ZIV en werkloosheid, art. 580, 2°, 3°, 4°, 6°a, 6°d en 7° Ger. W., art. 582, 3°, 
5°, 7°, 10°, 11° en 14° Ger. W., 583, vierde lid Ger. W., art. 52, §3 KB 14 juli 1994, handvest 
werkzoekende, art. 29 wet van 18 juli 2017) 

de eerste donderdag van de maand om 9u30 in zaal H 

Vijfde kamer (zelfstandigen art. 578bis, 578, 12°, b Ger. W.), 581 Ger. W., 583 Ger. W., 
sociaal statuut zelfstandigen, Commissie kunstenaars) 
de derde maandag van de maand om 9u30 in zaal G. 

Zesde kamer (mindervaliden art. 582, 1° en 2° Ger. W.) 
de tweede donderdag van de maand om 9u30 in zaal G 

Er zijn geen inleidingen voor de zesde kamer in april 2023 maar wel op 11 mei 2023 

Zevende kamer (arbeidsongevallen en beroepsziekten, art. 579 Ger. W.) 
de tweede maandag van de maand om 9u30 in zaal H 

Achtste kamer (collectieve schuldenregeling, art. 578, 14°Ger. W.) 
de tweede dinsdag van de maand om 9u30 in zaal H 

Er zijn geen inleidingen voor de achtste kamer in april 2023 maar wel op 9 mei 2023 

Negende kamer (bijdragen RSZ en sluiting van ondernemingen, art.578, 27° Ger. W. art. 
580, 1° en 2° en aanverwante geschillen art. 580, 13°, 14°, 15°; 16° 17° en 19° Ger. W., 
administratieve geldboetes, art. 583 Ger. W. uitgezonderd 583 Ger. W., vierde lid en 
decreet van 30 april 2004) 
de eerste maandag van de maand om 9u30 in zaal H 

Er zijn geen inleidingen voor de negende kamer in april 2023 maar wel op 15 mei 2023 



Tiende kamer (OCMW, pensioenen werknemers, jaarlijkse vakantie, juridische bijstand, 
(gewaarborgde) gezinsbijslag, inkomensgarantie voor ouderen art. 580 Ger. W. en 582, 7°, 10° en 
11° Ger. W.,) 
de eerste donderdag van de maand om 9u30 in zaal G 

  



Data inleidingszittingen Hasselt 

Eerste kamer (hoedanigheid arbeider-bediende) 
de eerste woensdag van de maand om 14u00 zaal 4/1 

Eerste kamer (kort geding) 
de eerste en derde woensdag van de maand om 13u30 zaal 4/13 

Tweede kamer (art. 578 Ger. W. bedienden en art. 582, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12°, 14° en 15° 
Ger. W. behalve wanneer het een geschil betreft dat behoort tot de bevoegdheid van de 
vierde kamer) 
de eerste woensdag van de maand om 14u00 zaal 4/13 

Derde kamer (arbeiders art. 578 Ger. W.) 
de vierde donderdag van de maand om 14u00 zaal 4/13 

Vierde kamer ( ZIV en werkloosheid, art. 580, 2°, 3°, 4°, 6°a, 6°d en 7° Ger. W., art. 582, 3°, 
5°, 7°, 10°, 11° en 14° Ger. W., 583, vierde lid Ger. W., art. 52, §3 KB 14 juli 1994, handvest 
werkzoekende, art. 29 wet van 18 juli 2017) 
de eerste dinsdag van de maand om 14u00 zaal 4/13 

Vijfde kamer (zelfstandigen art. 578bis, 578, 12°, b Ger. W.), 581 Ger. W., 583 Ger. W., 
sociaal statuut zelfstandigen, Commissie kunstenaars) 
de eerste dinsdag van de maand om 14u00 zaal 4/12 

Er zijn geen inleidingen voor de vijfde kamer in april 2023 maar wel op 6 juni 2023. 

Zesde kamer (mindervaliden art. 582, 1° en 2° Ger. W.) 
de derde maandag van de maand om 14u00 zaal 4/13 

Zevende kamer (arbeidsongevallen en beroepsziekten, art. 579 Ger. W.) 
de eerste maandag van de maand om 14u00 zaal 4/13 

Achtste kamer (collectieve schuldenregeling, art. 578, 14° Ger. W.) 
de eerste vrijdag van de maand om 14u00 zaal 4/13 

Er zijn geen inleidingen voor de achtste kamer in april 2023 maar wel op 5 mei 2023. 

Negende kamer (bijdragen RSZ en sluiting van ondernemingen, art.578, 27° Ger. W., art. 
580, 1° en 2° Ger. W. en aanverwante geschillen art. 580, 13°, 14°, 15°; 16° 17° en 19° Ger. 
W., administratieve geldboetes, art. 583 Ger. W. uitgezonderd 583, vierde lid en decreet 
van 30 april 2004) 
de tweede vrijdag van de maand om 10u00 zaal 4/13 

Er zijn geen inleidingen voor de negende kamer in april 2023 maar wel op 12 mei 2023. 



Tiende kamer (OCMW, pensioenen werknemers, jaarlijkse vakantie, juridische bijstand, 
(gewaarborgde) gezinsbijslag inkomensgarantie voor ouderen art. 580 Ger. W. en 582, 7°, 
10° en 11° Ger. W.,) 
de eerste vrijdag van de maand om 10u00 zaal 4/13 

Er zijn geen inleidingen voor de tiende kamer in april 2023 maar wel op 5 mei 2023. 

  



Data vroegste vaststellingen 
 

Stand van zaken op 26 april 2023 betreffende de data tot het bekomen van een vaststelling 

kamer afdeling Antwerpen afdeling Hasselt 

eerste   

Hoedanigheid werknemer  mei 2023 mei 2023 

tweede   

Arbeidsovereenkomsten bedienden mei 2023 mei 2023 

derde   

Arbeidsovereenkomsten arbeiders mei 2023 juni 2023 

vierde   

RVA mei 2023 september 2023 

ZIV mei 2023 september 2023 

vijfde   

Bijdragen en andere mei 2023 mei 2023 

zesde   

Personen met handicap mei 2023 mei 2023 

zevende   

Arbeidsongevallen/beroepsziekten mei 2023 mei 2023 

achtste   

collectieve schuldenregeling mei 2023 mei 2023 

negende   

RSZ – sluiting ondernemingen - Adm. 

Geldboeten 
mei 2023 mei 2023 

tiende   

OCMW/FDP/Gezinsbijslag/IGO/Leefloon mei 2023 juni 2023 

 


