
 

UITTREKSEL UIT DE MINUTEN BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN 
HET ARBEIDSHOF GENT, AFDELING GENT 

 

Arbeidshof Gent 
 

 

B E S C H I K K I N G  
 

Rep.:    2021/51
 

Vincent DOOMS, eerste voorzitter van het arbeidshof Gent, bijgestaan door Hans VERMEIREN, 

griffier. 

 

Gelet op het bijzonder reglement voor het arbeidshof Gent van 7 juni 2017 (BS 14 juni 2017) m.i.v. 1 

september 2017 (en op de beschikkingen van 29 september 2017 en 7 juni 2018), in het bijzonder de 

artikelen 2, 3 en 6. 

 

Gelet op de bevoegdheid van de arbeidsgerechten betreffende het personeel bij de NMBS op grond 

van art. 13, Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische 

Spoorwegen (NMBS-wet): 

“HR RAIL is onderworpen aan de rechtsmacht van de arbeidshoven en –rechtbanken, zelfs wat betreft 

haar vast personeel”. 

 

Gelet op het artikel 109 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Overwegende dat, enerzijds, met het oog op een goede rechtsbedeling en gelet op de 

noodwendigheden van de dienst, en, anderzijds, om te anticiperen op andere arbeidsverhoudingen 

die krachtens andere wetten aan de arbeidsgerechten zijn en zouden worden toevertrouwd, er 

maatregelen dienen genomen, met naleving van de voorschriften inzake samenstelling van die 

kamers, om de hierna bepaalde aanpassing van bevoegdheden door te voeren. 

 

Gelet op het advies van de heer procureur-generaal. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 2. van het bijzonder reglement van het arbeidshof Gent 

 

“Art. 2. Bevoegdheden van de kamers 

In de beide afdelingen nemen de kamers kennis van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg 

gewezen door een afdeling van de arbeidsrechtbank en tegen beslissingen in eerste aanleg gewezen door de 

voorzitter van de arbeidsrechtbank in de hierna vermelde aangelegenheden:” 

 



Arbeidshof te Gent  p. 2 

 

wordt aangevuld onder punt 2) als volgt: 

 

“2) de tweede, de derde en de achtste kamer, de geschillen genoemd in de artikelen 578 (uitgezonderd artikel 

578, 14°), , 582, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° en 12°, 587bis, 587septies en 1724 van het Gerechtelijk Wetboek en de 

arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten aan de arbeidsgerechten zijn en worden toevertrouwd  

en, volgens de behoeften van de dienst,  

de tweede kamer in de afdeling Gent en de derde kamer in de afdeling Brugge, de geschillen in 

aangelegenheden van artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek en de geschillen over arbeidsverhoudingen met 

statutair personeel.”  

 

Artikel 6. van het bijzonder reglement van het arbeidshof Gent 

 

“Artikel 6. Inleidingen  

De zaken worden, gespreid over de maand, als volgt voor de bevoegde kamer ingeleid:” 

 

wordt aangevuld onder punt 1) als volgt: 

 

“voor de geschillen genoemd in de artikelen 578 (uitgezonderd artikel 578, 14°), 587bis, 587septies en 1724 van 

het Gerechtelijk Wetboek en voor die m.b.t. arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten aan de 

arbeidsgerechten zijn en worden toevertrouwd” 

a) (…) 

b) (…) 

c) in de geschillen met arbeidsverhoudingen waar het statutair personeel betreft zijn bevoegd te Gent, de 

tweede kamer, de 2de maandag (kamer voor bedienden) en te Brugge, de derde kamer, de 3de woensdag (kamer 

voor bedienden). 

 

 

Aldus beslist op 13 januari 2021 

 

griffier - eerste voorzitter 

Hans VERMEIREN  Vincent DOOMS 

 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT  
DE GRIFFIER 

H. VERMEIREN 

 

 

VRIJ VAN GRIFFIERECHT 

- dienend voor bestuurlijke doeleinden 
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