
 

Procureur-generaal J. Delmulle 

Directiecomité 

Burgerlijke zaken M. PALUMBO - eerste 
advocaat-generaal  

Eedafleggingen 

Controle artikelen 140 et 770 Ger.W. 

Contacten met de eerste voorzitter van 
het arbeidshof 

Coördinatiecomité BHV 

Adviezen van raadsheren en sociale 
rechters en handelsrechters 

Documentatie 

Coördinatie van de statistieken van de 
mercuriale 

Werkingsverslag 

Controleverslag 

 

Zittingen van het arbeidshof: 

- 1e kamer (NL): N. Van den Brande 

- 2e kamer (FR): H. Funck 

- 3e kamer (NL): N/ Van den Brande 

- 4e kamer (FR): H. Funck 

- 5e kamer (NL): M. Van den Bossche 

- 6e kamer (FR): H. Funck 

- 6e kamer (buitengewoon): H. Funck 

- 7e kamer (NL): N .Van den Brande 

- 8e kamer (FR): M. Palumbo en H. 
Funck 

- 9e kamer (NL): N. Van den Brande 

- 10e kamer (FR): N. Meunier 

- 11e kamer (NL): N. Van den Brande 

- 12e kamer (FR): M. Palumbo 

Strafzaken N. MEUNIER - dd. advocaat-  

generaal 

Zittingen van de kamers van sociaal 
strafrecht (NL en FR) van het hof van 

beroep:  

- 11e -16e kamer (FR): N. Meunier 

- 13e kamer (NL): M. Van den Bossche 

Kamer van inbeschuldigingstelling 

FR: N. Meunier 

NL: M. Van den Bossche 

Met het parket-generaal: 

verruimde minnelijke schikking 

voorafgaande erkenning van schuld 

voorrecht van 
rechtsmacht/parlementairen/leden van 

de federale regering en van de 
gemeenschaps- en gewestregeringen 

Pool sociale fraude contactmagistraten (2)  

- N. Meunier 

- M. Van den Bossche Ressortelijk overleg met de auditeurs 
(met N. Van den Brande) 

Provinciaal veiligheidsoverleg en 
contacten met  het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

Extremisme, radicalisme en terrorisme 
(plan kanaal, Belfi, LTF) 

Basisoverlegcomité 

Interne cel "budget en zelfstandig 
beheer" 

Expertisenetwerken: Mensenhandel en 
sociaal strafrecht 

College voor de bestrijding tegen de 
fiscale en sociale fraude 

SUO 

 

Verlofregeling 

Thuiswerk 

College PG 

College OM 

Parlementaire vragen 

Met het parket-generaal: 
genadeverzoeken, 

algemeen beheer van de 
gerechtskosten, 

administratieve dossiers magistraten 
en personeelsleden, 

administratieve dossiers van de 
deskundigen, vertalers en andere 

medewerkers van Justitie, 

directie en coördinatie van het 
functioneren van de statistisch 

analisten, de juristen en de 
criminologen, 

Justitiepaleis, 

contacten met de media 

Hoofdsecretaris 


