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ArbeidsrechtbankGent._Beschikkingbijzonderreglementl0augustus2015

Geletopartikel38$1'vanhetSelechteliikwetboek,.zo.a|sgewijzigfloordewetvanldecember2013tot
hervormins'van de gerechteliike arrondiss-em"ttt"" ""-tot 

*i;zlginf 
"ari 

hEt gerechtelilk wetboek met het oog oP een

Li.i#'*"Brtt"ii"# a" leden van de rechterliike orde'

Gelet op de ondertussen bekomen adviezen;

Is door de voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent, bijgestaan door de hoofdgriffier, de volgende beschikking

verleend :

Artikell'.HetbijzonderreglementvandearbeidsrechtbankGentwordtmetingansvanl.september2015
vastgesteld als in biilage.

Art. 2. AlIe vloegere biizondere reglementen van de afdelingen verliezen hierdoor met ingang van 1 septem-

ber 2015 uitwerking.

AldusopgemaaktindearbeidsrechtbankGent,inonskabinetopmaandagl0augustus2015

Carine Saelaert 
ennis De Vriese'

voorzitter arbeidsrechtbank Gmt hoofdgriffier

Arbeidsrechtbank Gent

Beschikking tot oaststelling rii-iit aiiro"aer reglement oan-de arbeidsrechtbank Gent

Carine Saelaert, voorzitt"er van de arbeidsrechtbank Gent, biigestaan door Dennis De Vriese' hoofdgriffier'

Gelet op artikel 88 $ 1 van het gerechteliik wetboek'

Gelet op het KoninKiik Besluit van 14 maart.20]'4 beheffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken

van eerste a-anleg, de uru"'ii."J""#irti,", ,it-i"n6"ii"";;r"".pd;I;i en"de poritierechtbanken in afdelingen'

Gelet op dJeschikking van 25 augustus- 
''l $:Or.*fiffifi| 

in het Belgiscft Staatsblad van 4 september 2014 tot

vasts"teiiin{rvan-r,"i-ui;^"aE'treglementlandearbt
Gelet op de schriftelijke adiezen van de eerste voorzitter van h9t arbeidshof Gent' van de Procureur€en"#i'3t

het hof vai.r beroep G""i, ;;;;;'uiU.i[tu"ait";b'ii';; arbeidsrechtbank Gent' van de-hoofdgri

arbeidsrechtbank Gent .,.,'li;l; ;;ufil;-;d"ir "i" a" u"L.i """-tr"i.".rrttg"bi"a 
van het arbeidshof cent'

Algemene organisatie

Artikel 1. De zetel van de arbeidsrechtbank Gent is gevestigd te 9000 Gent, opgedistenlaan 401-C'

De arbeidsrechtbank Gent oefent haar rechtsmacht uit over de gerechtelijke arrondissementen oost-vlaanderen en

Wesi-Vlaanderen en bestaat uit 10 afdelingen :

- De afdeling Aalst, met adres te 9300 Aalst, Dokter Andr6 sierensstraat 16 bus 34' tel' 053-82'08'13'

-DeafdelingBrugge,metadreste8000Brugge'Kazemevest3'tet'050-47'37'00'

- De afdeling Dendermonde, met adres te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31' lel' 052-25'96'30'

.DeafdelingGent,metadresteg000Gent,opge€istenlaan401.C,tel.09-234.50.00.

-DeafdelingIeper,metadreste8900Ieper,KorteMeersstraat18,tel.057.22.40,40.

-DeafdelingKortrijk,metadreste3500Kortrijk,Beheerstraat4l,tel.05c26.9S.00.
. De afdeting Oudenaarde, met adres te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 1'4, tell.055-23.11,20.

-DeafdelingRoeselare,metadreste8300Roeselare,Rondekomsfiaal22,lel.05l-26.92.25.

- De afdeling sint-Niklaas, met adres te 9100 sint-Niklaas, Kazemestraat 14' tel' 03-760'94'01'

-DeafdelingVeume,metadreste8630Veume,PeterBenoitlaan2,tel,.058.29.64.55.

Art. 2. De afdeling Aalst oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Aalst en van het

kanton Ninove.

DeafdelineBruggeoefentrechtsmachtuitoverhetgrondgebiedvandevierkantonsBrugge,vandetweekantons
O"stende en vin deaintons Tielt en Torhout'

De afdeling Dendermonde oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Dendermonde-Hamme en

Wetteren-Zele.

De afdelins Gent oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Deinze, Eeklo, van de vijf kantons

C""t ""-"i" 
a""kunto* Merelbeke, Zelzate en Zomergem'

Deafdelingleperoefentrechtsmachtuitoverhetgrondgebiedvanheteerstekantonleper,vanhettweedekanton
Ieper--FoperingE eri van het kanton Wervik'

DeafdelingKortriikoefentrechtsmachtuitoverhetgrondgebiedvandetweekantonsKortriikenvandekantons
Harelbeke, Meien en Waregem'

voor de kantons Hnrelbekt, Izegem, .de twee. ka.ntons Kortriik, de kantons Menen, Roeselare en waregem, worden de

aorderinsen betreffende de coyectiere ichuldenregeling iiiiiitiirli:a'iii'i, iiiitiig Kor'triii en dit inget:olge het koninkliik besluit

oan 77 j"anuari zbts ts's 24-01-20'1il'
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De aldeling Oudenaarde oefent rechtsmacht uit.over het grondgebied van de kantons Geraardsbergen-Brakel'

Oudmiarde-Kfirishoutem, Ronse en Zottegem-Herzele'

De afdeling Roeselare oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Izegem en Roeselare, behalve

wat betreft de vorderinge;6;;;k;;; ie .ott".tieul-;4""ft#;t"ti"g die worden toev6rtrouwd aan de afdeling

Kortrijk.

De afdeling Sint-Niklaas oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Sint-Niklaas en van de

kantons Beveren en Lokeren.

De afdeling Veume oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Diksmuide en Veume-

Nieuwpoort.

Art. 3. De territoriale bevoegdheid van de afdeling(en) kan Yiq eq zaakverdelingsreglement worden uitgebreid

tot een deel of het geheel van he[ grondgebied van de alberdsrechtbaru< uent.

Met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling tussen de afdelingen of met betrekkins tot het zaakverdelings-

reelement van de ,.u"ra-rr!iiiu"i.,f'c;;ak;;-g%"i"i,i.iigh.ia,-o-#egelmatigheid of on"ontvankelijkheid van de

v#dering worden ingeroePen'

Art. 4. voor dit biizonder reglement dient onder voorzitter te worden verstaan :

- De voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent,

- Een afdelingsvoorzitter van de arbeidsrechtbank Gent

-EenbijbeschikkingaangeduidemagistraatvandearbeidsrechtbankGent.

De vermeldins ,,orde van advocaten" duidt in dit bijzonder reglement op alle balies binnen de gerechtelijke

,...,ndirr"me.ten bost-Vlaanderen en West-Vlaanderen'

Hetzelfde geldt voor de vermelding "staftrouder"'

De kamers en de zittingen

Art. 5. Met uitzondering van de afdeling Roeselare bestaat iedere afdeling uit 7 kamers'

Gelet op artikel 2 bestaat de afdeling Roeselare uit 6 kamers'

De kamers worden aangeduid door de beginletter van iedere afdeling gevolgd door een iluluner'

Art. 6. Met uitzondering van de zevende kamer, waarvan de zitting aanvangt om 9u30, vangen de zittingen in alle

afdelingen aan om '14u30.

Zii vinden plaats op de volgende dagen van de maand :

Voor de afdeling Aalst :

- Kamer A1 : de eerste vriidag,

- Kamer ,{2 : de derde maandag,

- Kamer ,{3 : de tweede dinsdag,

- Kamer A4 : de eerste donderdag,

- Kamer A5 : de tweede maandag,

- Kamer ,4'6 : de derde woensdag,

- Kamer A7 : deeerste maandag, de vierde dinsdag, de tweede woensdag en de derde woensdag'

Voor de afdeling Brugge :

- Kamer 81 : de eerste en de derde dinsdag,

- Kamer B2 : de eerste, tweede en derde maandag,

- Kamer 83 : de tweede en de vierde maandag,

- Kamer Bl : de eerste, tweede, derde en vierde woensdag'

- Kamer 85 : de eerste en de derde maandag en de eerste en de derde donderdag,

- Kamer 86 : de tweede en de vierde dinsdag en de eerste en de derde woensdag,

- Kamer 87 : de eerste, tweede, derde en vierde maandag en de eerste, tweede, derde en vierde donderdag'

Voor de afdeling Dendermonde :

- Kamer D1 : de derde woensdag,

- Kamer D2 : de eerste dinsdag,

- Kamer D3 : de eerste maandag,

- Kamer D4 : de tweede woensdag,

- Kamer D5 : de tweede donderdag,

- Kamer D5 : de tweede dinsdag,

- Kamer D7 : de eerste, de tweede, de derde en de vierde woensdag'

Voor de afdeling Gent :

- Kamer G1 : de eerste, tweede, derde en vierde maandag'

- Kamer G2 : de eerste, tweede, derde en vierde donderdag'

- Kamer G3 : de eerste, tweede, derde en vierde maandag en de eelste en derde woensdag,
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- Kamer G4 : de eerste, tweede, derde en vierde maandag en de eerste, tweede, derde en vierde donderdag,

- Kamer G5 : de tweede en vierde dinsdag,

- Kamer G6 : de eerste, tweede, derde en vierde vrijdag,

- Kamer G7 : deeerste, tweede, derde en vierde dinsdag en de eerste, tweede, derde en vierde donderdag'

Voor de afdeling lePer

- Kamer It : de eerste en de derde vrijdag,

- Kamer 12 : de tweede en vierde vrijdag,

- Kamer 13 : de eerste en de derde vrijdag,

- Kamer 14 : de tweede en de vierde vriidag,

- Kamer I5 : de tweede dinsdag,

- Kamer 16 : naargelang de noodwendigheden van de dienst,

- Kamer 17 : de eerste en de derde dinsdag'

Voor de afdeling Kortuiik:

- Kamer K1 : de eerste woensdaS/

- Kamer K2 : de tweede dinsdag, de vierde dinsdag en de tweede donderdag,

- Kamer K3 : de eerste dinsdag en de eerste donderdag,

- Kamer K4 : de eerste dinsdag,

- Kamer K5 : de eerste vrijdag,

- Kamer K6 : de eerste, tweede, derde en vierde woensdag'

- Kamer K7 ; de eerste, tweede, derde en vierde vriidag'

Voor de afdeling Oudenaarde :

- Kamer 01 : de tweede dinsdag en de tweede donderdag,

- Kamer 02 : de eerste dinsdag en de eerste donderdag,

- Kamer 03 : de tweede dinsdag en de tweede donderdag,

- Kamer 04 : de eerste dinsdag en de eerste donderdag,

- Kamer 05 : de vierde dinsdag en de vierde donderdag,

- Kamer 05 : de derde dinsdag en de derde donderdag,

- Kamer 07 : de eerste, tweede, derde en vierde woensdag van de maand'

Voor de afdeling Roeselare :

- Kamer Rl : de eerste en de derde maandag,

- Kamer R2 : de tweede woensdag,

- Kamer R3 : de eerste en de derde maandag,

- Kamer R4 : de eerste en de derde maandag,

- Kamer R5 : de tweede vrijdag,

- Kamer R6 : de eerste en de derde woensdag'

Voor de afdeling Sint-Niklaas I

- Kamer 51 : de eerste donderdag,

- Kamer 52 : de eerste woensdag en aanvu-Ilend voor 1 pleitzaak de eerste donderdag, de eerste

t*;;a; al*aug, de vierde woens?ag en de derde vriidag,

- Kamer 53 : de eerste en de derde dinsdag,

- Kamer 54 : de tweede en de vierde dinsdag,

- Kamer 55 : de vierde woensdag,

- Kamer 56 : de derde vrijdag,

- Kamer s7 : de tweede en de vierde woensdag, de derde donderdag en de eerste vriidag'

Voor de afdeling Veume :

- Kamer V1 : de eerste donderdag,

- Kamer V2 : de vierde donderdag,

- Kamer V3 : de eerste en de vierde donderdag,

- Kamer V4 : de vierde donderdag,

- Kamer V5 : de tweede woensdag.

- Kamer V6 : naargelang de noodwendigheden van de dienst,

- Kamer V7 : de eerste en de derde maandag'

of de
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Art. 7. De zittingen in kort geding en die waarop de P^rocedureregels zoals inzake kort geding van toepassing ziin

vangen aan om 14 uir en gaan door oP de volSencle dagen:

- Voor de afdeling Aalst : iedere maandag'

- Voor de afdeling Brugge : iedere dinsdag'

- Voor de afdeling Dendermonde : iedere donderdag'

- Voor de afdeling Gent : iedere woensdag'

- Voor de afdeling leper : iedere vriidag'

- Voor de afdeling Kortriik : iedere dinsdag'

- Voor de afdeling Oudenaarde : iedere donderdag'

- Voor de afdeling Roeselare : iedere maandag'

- Voor de afdeling Sint-Niklaas : iedere woensdag'

- Voor de afdeling Veurne : iedere donderdag'

De rechtsdagen waarvan sprake in de artikelen 5.en 5 van de wet van.19 maart 1991 houdende bijzondere

ontslagregeling voor de dlt#;"lt;G;"*rei;J{ t" 
.d; 

;,i"*"t"itgttud"" en in de comitds voor veiligheid'

eezondheid en vertraa,ng'va'i;;;;;fi,i;;i;"f;, uft-"ai""iot at [*aftu't-personeelsafgevaardigden' worden in

rffi?;:,'i;d;;;h;;;";;;iJ*ii",r,iti!-a" noodwendigheden van deze procedure.

Art.8.Erisiniedereafdelingeenbureauvoorrechtsbijstanddatzittinghoudtvolgensdenoodwendigheden'
f"a"i"'tudt.. katt het burea, vooi rechtsbiistand voorzitten'

De bevoegdheden van de kamers

Art. g. De kamers A1-B1-D1-G1-I1-K1-O1-R1-S1 en v1 nemen kermis van de geschillen bedoeld in :

-artikel5T8vanhetSerechtelijkwetboekwanneerdebetrokkenwerknemereenarbeideris,metuitzonderingvan
de eeschillen bedoeld in artii<el 578, 1.4" arc i"-iliii"fi.tg;AaiU^n*gge, Dendermonde' Gent' Ieper' Kortrilk'

Hrilila".a;; sirit:Nil.r"rt "" 
v""^" behandeld worden-door de 7o kamer'

- artikel 582,3",4",6o,8o,9o en12 o van het gerechteliik wetboek'

- artikel 583 van het gerechtelijk wetboek,

- artikel \724 vanhet gerechteliik wetboek wat de arbeiders betref!

De kamers A2-82-D2-G2-12-y2-o2-R2-S2en v2 nemen kennis van de geschillen bedoeld in :

- artikel 57g van het gerechtelilk wetboek wanneer de betrokken w-erknemer een bediende is, met uitzondering van

de eeschillen bedoetd in artiicel 578, 74' ,-dieir"t"A"-;fd;iil;;Aalst Brugge' Dendermonde' Gent' Ieper' Kortriik'

Hre:5;;il;d;t_Niii.il';v"-"r,i" udr,u"deld worden -door de 7" kamer,

- artikel 582, 3", 4o , 6o , 8o ,9o en 12o van het gerechtelijk wetboek'

- artikel 583 van het Serechtelijk wetboek'

- artikel \724 vanhet gerechteliik wetboek wat de bedienden betreft'

De kamers A3-83-D3-G3-I3-K3-o3-R3-S3 en V3 nemen kennis van de geschillen bedoeld in :

- artikel 579 van het gerechtelijk wetboek'

- artikel 580, 2 ' tot en met l'8o van het gerechtelijk wetboek'

- artikel 582, 5o , 7", LO' 11" en l'4o van het gerechtelijk wetboek'

- artikel 583 van het gerechtelijk wetboek'

De kamers A4-84-D4-G4-I4-K4-O4-R4-g en v4 nemen kennis van de geschillen bedoeld in :

- artikel 580 van het gerechteliik wetboek'

- artikel 582, 5",7" , 70" 11o en 14o van het gerechtelijk wetboek'

- artikel 583 van het gerechteliik wetboek '
-artikel52$3vandewetbetreffendedeverplichteverzekeringvoorgeneeskrrndigeverzorgingenuitkeringen,
gecoordineerd .p i+';ilfi r"eoi, t";n'g*;it'"i1iuf a" kamer uYt een alleenzetelend voorzitter'

- titel XilI - aard van de arbeidsrelaties - van de programmawet (I) van 27 december 2005'

De kamers A5-85-D5-G5-I5-K5-O5-R5-S5 en v5 nemen kennis van de geschillen bedoeld in :

- artikel 578bis van het gerechteliik wetboek'

- artikel 581 van het gerechtelijk wetboek'

- artikel 582, 1o en 2'van het gerechieliik wetboek'

- artikel 583 van het gerechteliik wetboek'

Iniedereafdelingneemtdezekamerookkennisvandegeschillenbetreffendebetwistingenvanbeslissingenvan
de commissie voor vrilstelling van biidrage" d;#; il 

"";"ik"l 
s9 uur, d" *"t van 25 apri"l 2014 houdende diverse

bepalingen inzake sociale zekerheid'

De kamers A6-86-D6-G6-16-K6-O6-RGS6 en v6 nemen kermis van de geschillen bedoeld in :

- artikel 580, 2' tot en met 18o van het gerechtelijk wetboek'

- artikel 582, 5' , 7", 10o , Llo en 14o van het gerechtelijk wetboek'

- artikel 583 van het gerechteliik wetboek'

- artikel52 $ 3wan de wet betreffende de verP"lichtei""fi#'Jffi,:'"f^$[:"#I5*f";ffii'rg:8 en uitkeringen'

["."OtJi.a".a op 14 juli L994, in dit geval b

De kamers AZ-87-DZ-GZ-K247-57 en V7 nemen kennis van de geschillen bedoeld in :

- artikel s7g, 14" van het gerechteliik wetboek, in dit geval bestaat de kamer uit een alleenzetelend voorzitter'
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De inleidingen

Art. 10. De geschillenbedoeld in artikel 580, 1'van het gerechtelijk.wetbo.ek kurmen enkel ingeleid worden op de

uotg".d" ,itti"i?". de bevoegde kamer (A4-B&D4-64-I4-K4-O4-R4-S4 en V4) :

- voor de afdeling Aalst : de eerste donderdag,

- voor de afdeling Brugge : de eerste woensdag,

- voor de afdeling Dendermonde : de tweede woensdag'

- voor de afdeling Gent : de eerste maandag,

- voor de afdeling Ieper : de tweede vrijdag,

- voor de afdeling Kortrijk : de eerste dinsdag,

- voor de afdeling Oudenaarde : de eerste donderdag'

- voor de afdeling Roeselare : de derde maandag,

- voor de afdeling Sint-Niklaas : de tweede dinsdag,

- voor de afdeling Veume : de vierde donderdag,

De andere geschillen kunnen op iedere zitting van de bevoegde kamer worden ingeleid'

SlotbePalingen

Art. 11. Overeenkomstig de verdeling door de voorzitter neemt iedere kamer daarenboven kennis van de

eeschillen die krachtens *"iiaiit";i;"g1.fr""t;it"Lp"'fittg;tot a" U""o"gdheid van de rechtbank behoren en die

Hierboven niet ziln vermeld.

Art. 12. Ingeval van dringende noodzaak of wanneer de dienst dit vereist, kan de voorzitter van de rechtbank' na

advies van de arbeidsaudT#i,rf:,r"r"il'il;fGifr"r'i" rt"ru"" ingewonnen, een voorlopige wiiziging brengen aan het

aantal kamers en hun bevoegdheid.

Indien de behoeften van de dienst dit vereisen, kan cle voorzitter y9" de rechtbank, na het advies van de

arbeidsauditeur en de r,ooif,grfr"r t"'tr"uu"r, iog;;;;rt beslissen dat 66n of meer kamers biikomende zittingen

houden, op de dagen en uren die hil bepaalt'

Art. j.3. De voorzitter van de rechtbank bepaalt, na_het advies van de arbeidsauditeur en van de hoofdgriffier te

hebben insewonnen, d" ;;;;';;;"il a" "'"t*tiEiliing"" 
in overeenstemming met de artikelen 334 en 339 van

het gerechleliik wetboek.

Hijmaaktdedienstregelingopvandemagistratendieerzittinghouderr.
Devoorzittervanderechtbankkandezedienstregelingwijzigenmethetoogopdebehoeftenvandedierrst.

Art. 14. De beschikkingen die de voorzitter van de rechtbank n9e3t op grond van de artikelen 89 en 90 van het

serechtetiik wetboek 
"f #ff;n;;ffiil *gffi;",t,';;.d;;a"Pi"tt t.i g"riffie van de afdelingen'

Deze beschikkingen worden onmiddelliik ter kennisgebracht van d9e,91te voorzitter van het arbeidshof' van de

arbeidsaucliteur, van de tiiifiJira"i"i" de'orde.van ad-vocaten, van de-hoofderifEer van de rechtbank en van de

gerechtsdeurwaarders "rffi:i;:;;;hiJii['ri.""aiti"-""t"" 
ijolt-Vfuu"aerett ei West-Vlaanderen'

Art. 15. Dit biizonder reglement wordt in iedere afdeling bekendgemaakt door aanplakking ter griffie' Het zal ook

worden gepubliceerd in het Eelgiscft Staatsblad'

Art. 16. Dit bijzonder reglement treedt in werking op 1 september 2015'

Hetvervangtvanafdiedafumhetbijzonderreglementvan25augustus2014.
Aldus beslist te Gent op 10 augustus 2015' 

C. Saelaert
D. De Vriese,

Hoofdgriffier Voorzitter

SERVICE PUBLIC FEDERAL IUSTICE
lc - 2ot5/oe418l

Ordre judiciaire. - Places vacantes

Laolacesuivantedesecr6taireenchefestd6clar6evacantePoul
d6;igr{;i;-tun mandat, aucune 6preuve compl6mentaire ne sera

organis6e :

Secr6taire en chef du parquet de Flandre orientale: 1'

Peuventpostulerlescanclidatssatisfaisantauxconditionsdel'atl'265
6 ;-A;:;;tIi;; l,tt"f) a, coa" iudiciaire et en Possession d'une
Xttesiation de r6ussite de la s6lection comParative Pour deslgnatlon,a

un mandat de secrdtaire en chef du parquet de Flandre orlentate

(BNE15005).

Ces conditions et les conditions de nomination reprises dans le Code

i"d-i;iui;; A;i;ent 6tre t"-pli"t au moment de la cl-6ture du d6p6t des

candidatures.

Le secr6taire en chef sera d6sign6 Pour un mandat de cinq ans'

renouvelable.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST IUSTITIE
lc - 2ots/w4181

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Voleende plaats van hoofdsecretaris wordt vacant verklaard voor
;;f;idii;en-mandaat, er wordt geen bijkomende proef georgani-

seerd :

Hoofdsecretaris van het parket Oost-Vlaanderen: 1'

Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer

** 
"oia""t 

aan de voo'rwaarden van art.265 $ 3 (hoofdsecretaris) Ger.

vi;A;;I ;;;; t" het bezit is van een att-est van slagen voor de

veiseliikende selectie tot aanwiizing in een mandaat van hootdsecreta-

ris Van' het parket Oost-Vlaand'eren (8NE15005)'

Aan deze vereisten en de benoemingsvoorwaarden opgenomen in
het Gerechteliik Wetboek moet worden voldaan oP het ogenbltK van net

ifitrrit"" van he termiin voor kandidatuurstelling'

De hoofdsecretaris wordt aangewezen voor een mandaat van viif
jaar, verlengbaar.


