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Arbeidsrechtbank Gent. - Bijzonder reglement. - Update augustus 2020

 Algemene organisatie
 Artikel 1. De zetel van de arbeidsrechtbank Gent is gevestigd te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 De arbeidsrechtbank Gent oefent haar rechtsmacht uit over de gerechtelijke arrondissementen Oost-
Vlaanderen en West-Vlaanderen en bestaat uit 10 afdelingen :

 - De afdeling Aalst, met adres te 9300 Aalst, Dr. André Sierensstraat 16 bus 3A - tel. 053/82.08.13.
 - De afdeling Brugge, met adres te 8000 Brugge, Kazernevest 3 - tel. 050/47.37.00.

 - De afdeling Dendermonde, met adres te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5 - tel. 052/25.96.30.
 - De afdeling Gent, met adres te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C - tel. 09/234.50.00.

 - De afdeling Ieper, met adres te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18 - tel. 057/22.40.40.
 - De afdeling Kortrijk, met adres te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41- tel. 056/26.98.00.
 - De afdeling Oudenaarde, met adres te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14 - tel. 055/23.11.20.

 - De afdeling Roeselare, met adres te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41- tel. 056/26.98.00.
 - De afdeling Sint-Niklaas, met adres te 9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 6 - tel. 03/760.94.01.

 - De afdeling Veurne, met adres te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2 - 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,
 De afdeling Brugge oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge, van de twee

kantons Oostende en van de kantons Tielt en Torhout,
 De afdeling Dendermonde oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Dendermonde,

Hamme en Wetteren,
 De afdeling Gent oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Deinze, Eeklo, van de vijf

kantons Gent, en van de kantons Merelbeke en Zelzate,
 De afdeling Ieper oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Ieper en van het kanton

Poperinge,
 De afdeling Kortrijk oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Kortrijk en van de

kantons Menen en Waregem,
 De vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling worden toevertrouwd aan de afdeling Kortrijk

voor het kanton Izegem, de twee kantons Kortrijk en de kantons Menen, Roeselare en Waregem, ingevolge
het Koninklijk Besluit van 17 januari 2013 (B.S. 24/01/2013).

 De afdeling Oudenaarde oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Oudenaarde, Herzele en
Geraardsbergen,

 De afdeling Roeselare oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Izegem en Roeselare,
behalve wat betreft de vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling die worden toevertrouwd aan
de afdeling Kortrijk,

 De afdeling Sint-Niklaas oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Sint-Niklaas, Beveren
en Lokeren,

 De afdeling Veurne oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Veurne.
 Art. 3. De territoriale bevoegdheid van de afdeling(en) kan via een zaakverdelingsreglement worden

uitgebreid tot een deel of het geheel van het grondgebied van de arbeidsrechtbank Gent.
 Met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling tussen de afdelingen of met betrekking tot het

zaakverdelingsreglement van de arbeidsrechtbank Gent kan geen nietigheid, onregelmatigheid of
onontvankelijkheid van de vordering worden ingeroepen.

 Art. 4. Voor dit bijzonder reglement dient onder voorzitter te worden verstaan:
 - De voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent,

 - Een afdelingsvoorzitter van de arbeidsrechtbank Gent,
 - Een bij beschikking aangeduide magistraat van de arbeidsrechtbank Gent.



De vermelding "orde van advocaten" duidt in dit bijzonder reglement op alle balies binnen de gerechtelijke
arrondissementen Oost- Vlaanderen en West-Vlaanderen.

 Hetzelfde geldt voor de vermelding "stafhouder".
 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 nummer.
 Art. 6. Met uitzondering van de zevende kamer, waarvan de zitting aanvangt om 9u30, vangen de zittingen in

alle afdelingen aan om 14u30.
 Zij vinden plaats op de volgende dagen van de maand:

 Voor de afdeling Aalst:
 - Kamer A1: de eerste maandag,

 - Kamer A2: de derde maandag,
 - Kamer A3: de eerste maandag,
 - Kamer A4: de derde donderdag,
 - Kamer A5: de vierde donderdag,
 - Kamer A6: de eerste donderdag,
 - Kamer A7: de eerste, tweede, derde en vierde woensdag.

 Voor de afdeling Brugge:
 - Kamer B1: de eerste en de derde dinsdag,

 - Kamer B2: de eerste en de derde maandag,
 - Kamer B3: de tweede en de vierde maandag,

 - Kamer B4: de eerste, tweede, derde en vierde woensdag,
 - Kamer B5: de eerste en de derde maandag,

 - Kamer B6: de vierde dinsdag en de derde woensdag,
 - Kamer B7: de tweede, derde en vierde maandag en de eerste, tweede en derde donderdag

 Voor de afdeling Dendermonde:
 - Kamer D1: de derde donderdag,

 - Kamer D2: de tweede donderdag,
 - Kamer D3: de eerste donderdag,

 - Kamer D4: de tweede dinsdag,
 - Kamer D5: de eerste dinsdag,

 - Kamer D6: de derde dinsdag,
 - Kamer D7: de eerste, de tweede, de derde en de vierde woensdag.

 Voor de afdeling Gent:
 - Kamer G1: de eerste en de derde maandag,

 - Kamer G2: de eerste, tweede, derde en vierde donderdag,
 - Kamer G3: de tweede en de vierde maandag en de eerste en derde woensdag,

 - Kamer G4: de eerste maandag en de tweede en vierde donderdag,
 - Kamer G5: de tweede dinsdag,

 - Kamer G6: de eerste, tweede, derde en vierde vrijdag
 - Kamer G7: de eerste, tweede, derde en vierde dinsdag en de eerste, tweede, derde en vierde donderdag.

 Voor de afdeling Ieper
 - Kamer I1: de eerste vrijdag plus de derde vrijdag tijdens de onpare maanden,

 - Kamer I2: de tweede vrijdag plus de vierde vrijdag tijdens de onpare maanden,
 - Kamer I3: de eerste vrijdag plus de derde vrijdag tijdens de onpare maanden

 - Kamer I4: de tweede vrijdag plus de vierde vrijdag tijdens de onpare maanden
 - Kamer I5: de tweede dinsdag,

 - Kamer I6: naargelang de noodwendigheden van de dienst,
 - Kamer I7: de eerste en de derde dinsdag

 Voor de afdeling Kortrijk:
 - Kamer K1: de eerste en de derde woensdag,

 - Kamer K2: de tweede dinsdag en de vierde dinsdag,
 - Kamer K3: de eerste dinsdag en de eerste donderdag,
 - Kamer K4: de derde dinsdag

 - Kamer K5: de eerste vrijdag plus de derde vrijdag tijdens de onpare maanden
 - Kamer K6: de tweede en de vierde woensdag.

 - Kamer K7: de eerste, tweede, derde en vierde vrijdag.



Voor de afdeling Oudenaarde:
 - Kamer O1: de tweede donderdag,

 - Kamer O2: de eerste donderdag,
 - Kamer O3: de tweede donderdag,
 - Kamer O4: de eerste donderdag,

 - Kamer O5: de vierde donderdag,
 - Kamer O6: de derde dinsdag en de derde donderdag,

 - Kamer O7: de eerste, tweede, derde en vierde woensdag.
 Voor de afdeling Roeselare:

 - Kamer R1: de eerste en de derde woensdag,
 - Kamer R2: de tweede en de vierde dinsdag,
 - Kamer R3: de eerste dinsdag en de eerste donderdag,

 - Kamer R4: de derde dinsdag,
 - Kamer R5: de eerste vrijdag plus de derde vrijdag van de onpare maanden,

 - Kamer R6: de tweede en de vierde woensdag.
 Voor de afdeling Sint-Niklaas:

 - Kamer S1: de derde maandag,
 - Kamer S2: de eerste maandag,
 - Kamer S3: de tweede maandag,
 - Kamer S4: de eerste woensdag,
 - Kamer S5: de derde woensdag

 - Kamer S6: de tweede woensdag,
 - Kamer S7: eerste, tweede, derde en vierde dinsdag.

 Voor de afdeling Veurne:
 - 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.
 Art. 7. De zittingen in kort geding en die waarop de procedureregels zoals inzake kort geding van toepassing

zijn vangen aan om 14 uur en gaan door op de volgende dagen van de maand:
 - Voor de afdeling Aalst: iedere woensdag,

 - Voor de afdeling Brugge: iedere dinsdag,
 - Voor de afdeling Dendermonde: iedere woensdag,

 - Voor de afdeling Gent: iedere donderdag,
 - Voor de afdeling Ieper: iedere vrijdag,

 - Voor de afdeling Kortrijk: iedere dinsdag,
 - Voor de afdeling Oudenaarde: iedere woensdag,

 - Voor de afdeling Roeselare: iedere maandag,
 - Voor de afdeling Sint-Niklaas: iedere dinsdag,

 - Voor de afdeling Veurne: iedere donderdag.
 De rechtsdagen waarvan sprake in de artikelen 5 en 6 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere

ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden en in
de artikelen 27 en 28 van de Wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van de wet van 23 juli 1926
betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen en aan het Gerechtelijk Wetboek
inzake de sociale verkiezingen voor bepaalde organen van sociale dialoog van de Belgische Spoorwegen,
worden in alle afdelingen gehouden overeenkomstig de noodwendigheden van deze procedure.

 Art. 8. Er is in iedere afdeling een bureau voor rechtsbijstand dat zitting houdt volgens de noodwendigheden.
Iedere rechter kan het bureau voor rechtsbijstand voorzitten.

 De bevoegdheden van de kamers
 Art. 9. De kamers A1-B1-D1-G1-I1-K1-O1-R1-S1 en V1 nemen kennis van de geschillen bedoeld in:

 - artikel 578 van het gerechtelijk wetboek wanneer de betrokken werknemer een arbeider is, met
uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 578, 14°, die in de afdelingen Aalst, Brugge, Dendermonde,
Gent, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Veurne behandeld worden door de 7° kamer,

 - artikel 580, 18 ° van het gerechtelijk wetboek,



- artikel 582, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12° en 15° (Federale tekst) van het gerechtelijk wetboek,
 - artikel 583 van het gerechtelijk wetboek,

 - artikel 1724 van het gerechtelijk wetboek wat de arbeiders betreft.
 De kamers A2-B2-D2-G2-I2-K2-O2-R2-S2 en V2 nemen kennis van de geschillen bedoeld in:

 - artikel 578 van het gerechtelijk wetboek wanneer de betrokken werknemer een bediende is, met
uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 578, 14°, die in de afdelingen Aalst, Brugge, Dendermonde,
Gent, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Veurne behandeld worden door de 7° kamer,

 - artikel 582, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12° en 15° (Federale tekst) van het gerechtelijk wetboek,
 - artikel 583 van het gerechtelijk wetboek,

 - artikel 1724 van het gerechtelijk wetboek wat de bedienden betreft.
 De kamers A3-B3-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 18° van het gerechtelijk wetboek,

 - artikel 582, 5°, 7° , 10° 11°, 14° en 15° (tekst Vlaamse Gemeenschap) van het gerechtelijk wetboek,
 - artikel 583 van het gerechtelijk wetboek,

 - artikel 29 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de
toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.

 De kamers A4-B4-D4-G4-I4-K4-O4-R4-S4 en V4 nemen kennis van de geschillen bedoeld in:
 - artikel 580 van het gerechtelijk wetboek,

 - artikel 582, 5°, 7°, 10° 11°, 14° en 15° (tekst Vlaamse Gemeenschap) van het gerechtelijk wetboek,
 - artikel 583 van het gerechtelijk wetboek,

 - artikel 52 § 3 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in dit geval bestaat de kamer uit een alleen zetelend voorzitter,

 - titel XIII - aard van de arbeidsrelaties - van de programmawet (I) van 27 december 2006.
 De kamers A5-B5-D5-G5-I5-K5-O5-R5-S5 en V5 nemen kennis van de geschillen bedoeld in:

 - artikel 578bis van het gerechtelijk wetboek,
 - artikel 581 van het gerechtelijk wetboek,

 - artikel 582, 1° en 2° van het gerechtelijk wetboek,
 - artikel 583 van het gerechtelijk wetboek.

 In iedere afdeling neemt deze kamer ook kennis van de geschillen betreffende betwistingen van beslissingen
van de commissie voor vrijstelling van bijdragen bedoeld in artikel 39 van de wet van 25 april 2014
houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid.

 De kamers A6-B6-D6-G6-I6-K6-O6-R6-S6 en V6 nemen kennis van de geschillen bedoeld in:
 - artikel 580, 2° tot en met 18° van het gerechtelijk wetboek,

 - artikel 582, 5°, 7°, 10°, 11°, 14° en 15° (tekst Vlaamse Gemeenschap) van het gerechtelijk wetboek,
 - artikel 583 van het gerechtelijk wetboek,

 - artikel 52 § 3 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in dit geval bestaat de kamer uit een alleen zetelend voorzitter.

 De kamers A7-B7-D7-G7-I7-K7-O7-S7 en V7 nemen kennis van de geschillen bedoeld in:
 - artikel 578, 14° van het gerechtelijk wetboek, in dat geval bestaat de kamer uit een alleen zetelend

voorzitter.
 De inleidingen

 Art. 10. De geschillen bedoeld in artikel 580,1° van het gerechtelijk wetboek kunnen enkel ingeleid worden
op de eerste zitting van de maand van de bevoegde kamer (A4-B4-D4-G4-I4-K4-O4-R4-S4 en V4).

 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
geschillen die krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen tot de bevoegdheid van de rechtbank behoren
en die hierboven niet zijn vermeld.

 Art. 12. Ingeval van dringende noodzaak of wanneer de dienst dit vereist, kan de voorzitter van de rechtbank,
na advies van de arbeidsauditeur en de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, een voorlopige wijziging
brengen aan het aantal kamers en hun bevoegdheid.

 Indien de behoeften van de dienst dit vereisen, kan de voorzitter van de rechtbank, na het advies van de
arbeidsauditeur en de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen dat één of meer kamers bijkomende
zittingen houden, op de dagen en uren die hij bepaalt.

 Art. 13. De voorzitter van de rechtbank bepaalt, na het advies van de arbeidsauditeur en van de hoofdgriffier
te hebben ingewonnen, de dagen en uren van de vakantiezittingen in overeenstemming met de artikelen 334
en 339 van het gerechtelijk wetboek.



Hij maakt de dienstregeling op van de magistraten die er zitting houden.
 De voorzitter van de rechtbank kan deze dienstregeling wijzigen met het oog op de behoeften van de dienst.

 Art. 14. De beschikkingen die de voorzitter van de rechtbank neemt op grond van de artikelen 89 en 90 van
het gerechtelijk wetboek of op grond van dit reglement, worden aangeplakt ter griffie van de afdelingen.

 Deze beschikkingen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de eerste voorzitter van het arbeidshof, van
de arbeidsauditeur, van de stafhouder van de orde van advocaten, van de hoofdgriffier van de rechtbank en
van de gerechtsdeurwaarders van de gerechtelijke arrondissementen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

 Art. 15. Dit bijzonder reglement treedt in werking op 1 september 2020 en vervangt vanaf die datum het
bijzonder reglement dd. 14 oktober 2019 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2019.

 Art. 16. Dit bijzonder reglement wordt ter griffie van iedere afdeling aangeplakt.
 Gent, 17 augustus 2020.

 D. DE VRIESE, 
Hoofdgriffier

 C. SAELAERT,
 Voorzitter
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