Seminarie 14 februari 2014

Het arbeidsauditoraat: hoeksteen van autonome
arbeidsgerechten?
VOORSTELLING
Het arbeidsauditoraat is met zijn oprichting in de vroege jaren ’70 één van
de jongste afdelingen van het openbaar ministerie.
Zijn specifieke bevoegdheden kenden een sterke uitbreiding, zowel op het
burgerlijke als op het strafrechtelijke gebied. Oorspronkelijk verleende het
auditoraat als autonoom parket bij de arbeidsrechtbank voornamelijk advies
in burgerlijke betwistingen inzake socialezekerheidsrecht en, in mindere
mate, inzake arbeidsrecht. Het stelde toen slechts strafrechtelijke vervolging in voor ‘de aangelegenheden die behoorden tot de bevoegdheid van
de arbeidsrechtbank’.
De toename en de techniciteit van de bijzondere wetgeving ter zake verliep nagenoeg parallel met de uitbreiding van zijn bevoegdheden. Slechts
schoorvoetend en soms zelfs na een juridische strijd voor het Hof van Cassatie, kreeg het arbeidsauditoraat bijkomende penale bevoegdheden toegewezen.
Na veertig jaar is het auditoraat aldus uitgegroeid tot een volwaardig parket
binnen het openbaar ministerie, rustend op twee evenwaardige pijlers.

van het auditoraat, met name in de civiele werking, of nog, dat de oorspronkelijke penale werking veeleer de klemtoon probeerde te leggen op de regularisatie van de wederrechtelijke situatie van de betrokken werknemers.
Veertig jaar en een hele ontwikkeling later, zou men zich kunnen afvragen
of het arbeidsauditoraat vandaag op zijn juiste koers vaart, dan wel welke
andere richting het best inslaat.
Deze en vele andere vragen worden tijdens de studiedag voorgelegd aan
een panel van betrokken actoren, magistraten van de arbeidsgerechten,
professoren, externe partners en belanghebbenden: leidinggevenden van

De laatste tijd komt de penale werking, voornamelijk het aspect van de be-

de sociale inspectiediensten en de sociale partners. Zij maken een stand

strijding van de sociale fraude, geregeld in het nieuws. Zodanig zelfs, dat

van zaken op en delen hun verwachtingen en aanbevelingen mee.

men tegenwoordig zou vergeten waar de wortels lagen voor het ontstaan

PROGRAMMA
Voorzitter voormiddagsessie: Marie-Anne Franquinet, Eerste Advocaat-generaal, Auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Luik
8u30

Onthaal

9u00

Inleiding en probleemstelling door Pierre-Paul Maeter,
Voorzitter Directiecomité, FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

9u20

De hervorming van de arbeidsgerechten vanuit een organisatiemanagementperspectief door Nathalie Vallet, hoogleraar Universiteit Antwerpen

9u40

Het arbeidsauditoraat: Competentie, functionering en toekomst, door Griet Provoost, bedrijfsjurist, auteur van het
boek “Het Arbeidsauditoraat. De werking getoetst aan de
praktijk van het arbeidsauditoraat te Antwerpen.”

10u10

Het optreden van het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken, door Stephanie Steylemans, Arbeidsauditeur, Arbeidsauditoraat Antwerpen

10u40

Koffiepauze

11u10

Panel samengesteld uit een magistraat (Dirk Torfs, Raadsheer Arbeidshof Antwerpen) een lid van een syndicale
organisatie (Jean-François Macours) en een lid van een
patronale organisatie (Monica De Jonghe)

11u40

V&A

12u10

Lunch

Voorzitter namiddagsessie: Lola Boeykens, Eerste Voorzitter van het
Arbeidshof te Antwerpen
13u15

14u15

Het optreden van het arbeidsauditoraat in strafzaken, door
Marie-Anne Franquinet, Eerste Advocaat-generaal, Auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Luik en Charles-Eric
Clesse, Arbeidsauditeur Charlerloi, “maître de conférences
à l’ULB”
Panel samengesteld uit een magistraat (Stephanie Steylemans, Arbeidsauditeur, Arbeidsauditoraat Antwerpen), een
lid van de arbeidsinspectie (Jean-C laude Heirman, Directeur-generaal, Sociale Inspectie, Directeur SIOD) en een
lid van een sociale organisatie (Alexandre Lesiw, DirecteurFederale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

generaal van de OCMW’s, POD Maatschappelijke Integratie)
14u45

V&A

15u00

Koffiepauze

15u15

Naar een eenheidsrechtbank? Het voorbeeld van de rechtbank (van eerste aanleg) van Eupen, door Andrea Tilgenkamp, Procureur des Konings, Parket Eupen

15u35

Panel samengesteld uit een vertegenwoordiger van een
syndicale organisatie (Paul Palsterman) en een professor
van de universiteit (Marc Rigaux, hoogleraar Universiteit
Antwerpen)

16u15

V&A

16u35

Afronding van de dag met een synthese door Marc Rigaux,
gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van UAntwerpen

17u15

Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wanneer: vrijdag 14 februari, van 9u tot 17u15.
Waar:
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel
http://werk.belgie.be/toegangsplan
Inschrijving: Deelname aan deze studiedag is gratis.
Verplichte voorafgaande inschrijving voor uiterlijk 10 februari.
Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk omwille van het aantal beperkte
plaatsen.
De inschrijving is enkel mogelijk via dit e-mailadres:
events@werk.belgie.be
Om de registratie van de inschrijvingen vlot te laten verlopen wordt elke
deelnemer gevraagd volgende gegevens te vermelden: naam en voornaam, functie en organisatie, email.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, met het oog op het opstellen van de deelnemerslijst en het verzenden van alle nuttige
informatie met betrekking tot de opvolging van de studiedag.

Simultaanvertaling Nederlands en Frans wordt voorzien.

