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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2019/13576]

Arbeidsrechtbank Antwerpen. — Kabinet van de voorzitter. — Beschikking

Wij, A.M. Janssens, voorzitter van de arbeidsrechtbank met zetel te Antwerpen, bijgestaan door N. Blommaart,
hoofdgriffier.

Gelet op artikel 88 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek.

Gelet op de adviezen van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen, van de procureur-generaal bij het
hof van beroep te Antwerpen, van de auditeur te Antwerpen, van de hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Antwerpen
en van de stafhouders van de orde van advocaten van Antwerpen en Limburg.

Beslissing :

Stelt het bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Antwerpen vast als volgt :

Bijzonder reglement arbeidsrechtbank Antwerpen

1. Algemene inrichting

Artikel 1

De arbeidsrechtbank met zetel te Antwerpen heeft rechtsmacht over de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen
en Limburg.

De arbeidsrechtbank Antwerpen bestaat uit vijf afdelingen : de afdeling Antwerpen, de afdeling Mechelen en de
afdeling Turnhout in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en de afdeling Hasselt en de afdeling Tongeren in het
gerechtelijk arrondissement Limburg.

Elke afdeling bestaat uit kamers, één kamer voor kort geding en één bureau voor rechtsbijstand.

Zij nemen kennis van de geschillen en zetelen op de dagen en uren zoals vastgesteld in de specifieke bepalingen
met betrekking tot de respectievelijke afdelingen.

De zaken worden ingeleid voor de bevoegde kamers op de dagen zoals vastgesteld in de specifieke bepalingen met
betrekking tot de respectievelijke afdelingen.
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2. De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Artikel 2.1.
De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, bestaat uit dertien kamers, één kamer voor kort geding en

één bureau voor rechtsbijstand.
Zij houdt haar zittingen in het gerechtsgebouw te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/5.
Artikel 2.2.
De volgende kamers nemen kennis van de geschillen, omschreven in de verder vermelde artikelen van het

Gerechtelijk Wetboek :
De eerste kamer :
c artikel 578 wat arbeiders betreft;
c artikel 582, 3° betreffende de ondernemingsraden, 4° betreffende de diensten en comités voor veiligheid,

gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, 6° betreffende de Europese ondernemingsraden en 8° betreffende de
Europese vennootschappen;

c artikel 583, vierde lid betreffende de havenarbeider;
c de geschillen waarbij de inleidende akte geen nadere bevoegdheidstoewijzing toelaat ongeacht de aard van het

geschil.
De tweede kamer :
c artikel 578 wat bedienden betreft.
De derde kamer :
c artikel 578 wat bedienden betreft na toewijzing door de voorzitter van de rechtbank, overeenkomstig artikel 726

van het Gerechtelijk Wetboek.
De vierde kamer :
c artikel 579, 1°, 2°, 3°, 5° en 6° betreffende de arbeidsongevallen en beroepsziekten;
c artikel 45 van de arbeidsongevallenwet : van de geschillen die het verlenen van een machtiging voor het uitkeren

van een derde van het kapitaal tot voorwerp hebben.
De vijfde kamer :
c artikel 580, 1° betreffende de verplichtingen van de werkgever, 4° betreffende geschillen tussen de instellingen,

7° betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties gewaarborgd zijn bij de wet van
16 juni 1960, 12° betreffende de bijzondere bijdrage krachtens de wet van 28 december 1983, 13° betreffende de
bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen, 16° betreffende de verplichtingen van de
hoofdaannemers en 17° betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheid, uitgezonderd de wetgeving
betreffende sluiting van ondernemingen;

c artikel 580, 14°, betreffende de Kruispuntbank;
c artikel 583, eerste lid, betreffende de toepassing der administratieve sancties op de werkgevers;
c artikel 583, tweede lid, betreffende de sociale identiteitskaart en derde lid betreffende de compensatoire

vergoeding;
c artikel 583, vijfde lid, betreffende de administratieve geldboete voorzien door de wet van 6 augustus 1990;
c artikel 138bis betreffende de burgerlijke vordering van de arbeidsauditeur;
c het Decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen

in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse
Gewest bevoegd zijn;

c van de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op werknemers.
De zesde kamer :
c artikel 580, 2° en 3° betreffende rust- en overlevingspensioenen van werknemers;
c artikel 580, 8°, a betreffende een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en 8°e betreffende een inkomensgarantie

voor ouderen;
c artikel 580, 9° betreffende rentebijslag met vervroegd rustpensioen.
De zevende kamer :
c artikel 580, 2°en 3° betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
c artikel 580, 6° betreffende het aangaan van een maatschappelijke verzekering en 15° betreffende de toelage bij een

arbeidsongeschiktheid.
De voorzitter van deze kamer, alleensprekend, zal ook kennis nemen van de betwistingen bedoeld bij het

artikel 34ter § 4, van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd door de wet van 14 juli 1994, tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van alle andere geschillen, die door een
alleensprekend rechter dienen behandeld te worden.

De achtste kamer :
c artikel 580, 1° en 2° betreffende de sluiting van ondernemingen;
c artikel 580, 2° en 3° betreffende werkloosheid en jaarlijkse vakantie;
c artikel 580, 10° betreffende het bijzonder brugpensioen voor oudere werklozen;
c artikel 580, 11° betreffende het brugpensioen aan bejaarde invaliden;
c artikel 582, 5° betreffende afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 en 7° betreffende de

onthaalouders;
c het Decreet van 30 april 2004 houdende het Handvest van de werkzoekende.
De negende kamer :
c artikel 581 inzake de zelfstandigen;
c artikel 583, eerste lid betreffende de administratieve sancties op zelfstandigen;
c artikel 578, 8° en 12°, b betreffende de zelfstandigen;
c van de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op zelfstandigen;
c artikel 578bis.
De tiende kamer :
c artikel 582, 1° betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en 2° betreffende de sociale

reclassering van de mindervaliden.
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De elfde kamer :
c artikel 580, 2° en 3° betreffende gezinsbijslag voor werknemers;
c artikel 580, 8°, b betreffende de toepassing van de wet tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag;
c artikel 580, 2° en 3° betreffende werkloosheid na toewijzing door de voorzitter van de rechtbank overeenkomstig

artikel 726 van het Gerechtelijk Wetboek.
De twaalfde kamer :
c artikel 580, 8°, c betreffende het bestaansminimum en de maatschappelijke integratie, 8°, d betreffende de

maatschappelijke dienstverlening en 8°, f betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën
van vreemdelingen;

c artikel 580, 18° betreffende het beroep ingesteld tegen de beslissing van het bureau voor juridische bijstand.
De dertiende kamer :
c artikel 578, 14° betreffende de collectieve schuldenregeling.
Daarenboven neemt elke kamer, overeenkomstig de verdeling gedaan door de voorzitter, kennis van de zaken

waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende aangelegen-
heden die al dan niet vermeld zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 2.3.
De eerste kamer houdt zitting op woensdag en donderdag om 14u30.
De tweede kamer houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 14u30.
De derde kamer houdt zitting op dinsdag om 14u30.
De vierde kamer houdt zitting op donderdag om 14u30.
De vijfde kamer houdt zitting op dinsdag om 14u30.
De zesde kamer houdt zitting op de derde donderdag van de maand om 14u30.
De zevende kamer houdt zitting op dinsdag en op de eerste, tweede, vierde en vijfde donderdag van de maand

om 14u30.
De achtste kamer houdt zitting op maandag om 14u30.
De negende kamer houdt zitting op de eerste maandag van de maand om 14u30.
De tiende kamer houdt zitting op woensdag om 14u30.
De elfde kamer houdt zitting op woensdag om 14u30.
De twaalfde kamer houdt zitting op maandag en op donderdag om 14u30.
De dertiende kamer houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 9u30.
De zittingen in kort geding en die waarop de procedureregels in kort geding van toepassing zijn, alsmede de zaken

in toepassing van artikelen 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek, worden gehouden door de voorzitter van de
arbeidsrechtbank of één door hem aan te duiden plaatsvervanger, elke dinsdag om 11 uur.

Indien de procedure dit vereist, kan de voorzitter ook op andere dagen kennis nemen van de vorderingen ingesteld
krachtens artikelen 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting op dinsdag om 11u30.
Artikel 2.4.
De vorderingen bij dagvaarding worden voor de eerste, de tweede en de vijfde kamer, volgens haar bevoegdheid,

ingeleid op de hierna volgende dagen :
c voor de eerste kamer op woensdag;
c voor de tweede kamer op maandag;
c voor de vijfde kamer op de eerste en de tweede dinsdag van de maand.
Voor de overige kamers worden de vorderingen ingeleid voor de bevoegde kamer op de dagen bepaald bij

artikel 2.3.
De vorderingen ingeleid op verzoekschrift of bij vrijwillige verschijning worden ingeleid voor de bevoegde kamer

op de dagen bepaald bij artikel 2.3.
De andere zaken waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen

betreffende aangelegenheden die niet genoemd zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek worden
ingeleid:

• voor de eerste kamer op de eerste woensdag van de maand.
De verwijzingen na cassatie worden toegewezen aan de bevoegde kamer, naargelang van de aard van het geschil,

volgens het in dit artikel gemaakte onderscheid.
3. De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen
Artikel 3.1.
De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen bestaat uit zes kamers, één kamer voor kort geding en één

bureau voor rechtsbijstand.
Zij houdt haar zittingen in het gerechtsgebouw te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7.
Artikel 3.2.
De eerste kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij de artikelen 580 en 582, 3°, 4° en 7°, van het Gerechtelijk Wetboek en van de toepassing van

artikel 583 van hetzelfde Wetboek op de werkgevers en de werknemers;
c de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars, wanneer het de werknemers betreft;
c de geschillen over de toepassing van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie-

en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest bevoegd zijn;

c de geschillen over de toepassing van het decreet van 30 april 2004 houdende het Handvest van de werkzoekende
en zijn uitvoeringsbepalingen.

De voorzitter van deze kamer, alleensprekend, zal ook kennis nemen van de betwistingen bedoeld bij het
artikel 34ter § 4, van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd door de wet van 14 juli 1994, tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van alle andere geschillen, die door een
alleensprekend rechter dienen behandeld te worden.
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De tweede kamer neemt kennis van:
c de zaken bepaald bij artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de arbeiders (met uitzondering van

artikel 578, 12°, b, en 14°);
c de zaken bepaald bij de artikelen 579 en 582, 3°, 4°, 5°, 6° en 8°, van het Gerechtelijk Wetboek en van de toepassing

van artikel 583 van hetzelfde wetboek op de werkgevers en de werknemers.
De derde kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bedienden (met uitzondering

van artikel 578, 12°, b, en 14°);
c de zaken bepaald bij de artikelen 582, 3°, 4°, 5°, 6° en 8°, van het Gerechtelijk Wetboek;
c de toepassing van artikel 583 van hetzelfde Wetboek op de werkgevers en de werknemers;
c artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de burgerlijke vordering van de arbeidsauditeur.
De vierde kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij artikel 578, 12°, b, en artikel 581 van het Gerechtelijk Wetboek;
c de toepassing van artikel 583 van hetzelfde Wetboek op de zelfstandigen;
c de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op zelfstandigen;
c artikel 578bis van het Gerechtelijk Wetboek.
De vijfde kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij artikel 582, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
De zesde kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij artikel 578, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Elke kamer neemt, volgens de in dit artikel toebedeelde bevoegdheden, kennis van de toepassing van de

administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 van het Gerechtelijk
Wetboek.

Daarenboven neemt elke kamer, overeenkomstig de verdeling gedaan door de voorzitter van de rechtbank, kennis
van de andere zaken waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen
betreffende aangelegenheden die al dan niet genoemd zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 3.3.
De eerste kamer houdt zitting op de eerste, tweede en derde woensdag van de maand en op de eerste, tweede en

derde donderdag van de maand, om 14 uur.
De tweede kamer houdt zitting op de eerste, tweede, derde en vierde maandag van de maand, om 14 uur.
De derde kamer houdt zitting op de tweede en vierde dinsdag van de maand, om 14 uur.
De vierde kamer houdt zitting op de tweede vrijdag van de maand of op de vierde vrijdag, wanneer de tweede

vrijdag een wettelijke feestdag is, om 15 uur.
De vijfde kamer houdt zitting op de tweede vrijdag van de maand of op de vierde vrijdag, wanneer de tweede

vrijdag een wettelijke feestdag is, om 14 uur.
De zesde kamer houdt zitting op de eerste, tweede, derde en vierde dinsdag van de maand, om 14 uur.
De zittingen in kort geding en die waarop de procedureregels in kort geding van toepassing zijn, alsmede de zaken

in toepassing van artikelen 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek, worden gehouden door de voorzitter van de
arbeidsrechtbank of één door hem aan te duiden plaatsvervanger, elke donderdag om 14 uur.

Indien de procedure dit vereist, kan de voorzitter ook op andere dagen kennis nemen van de vorderingen ingesteld
krachtens artikelen 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting op donderdag, om 14 uur.
Artikel 3.4.
De vorderingen bij dagvaarding worden voor de eerste en tweede kamer, volgens haar bevoegdheid, ingeleid op

de hierna volgende dagen:
• voor de eerste kamer op de derde woensdag van de maand;
• voor de tweede kamer op de eerste, tweede en derde maandag van de maand.
Voor de overige kamers worden de vorderingen ingeleid bij dagvaarding voor de bevoegde kamer op de dagen

bepaald bij artikel 3.3.
De vorderingen ingeleid op verzoekschrift of bij vrijwillige verschijning worden ingeleid voor de bevoegde kamer

op de dagen bepaald bij artikel 3.3.
De andere zaken waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen

betreffende aangelegenheden die niet genoemd zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek worden
ingeleid:

• voor de tweede kamer op de eerste maandag van de maand.
De verwijzingen na cassatie worden toegewezen aan de bevoegde kamer, naargelang van de aard van het geschil,

volgens het in dit artikel gemaakte onderscheid.
4. De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
Artikel 4.1.
De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout bestaat uit vier kamers, één kamer voor kort geding en één

bureau voor rechtsbijstand.
Zij houdt haar zittingen in het gerechtsgebouw te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.
Artikel 4.2.
De eerste kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij de artikelen 578 ( met uitzondering van de artikelen 578, 12°, b, en 578, 14°) 579, en 582, 3°,

4°, 5°, 6° en 8° van het Gerechtelijk Wetboek;
c de geschillen bedoeld in artikel 583 van hetzelfde Wetboek wanneer het de werkgevers betreft;
c de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars, wanneer het de werknemers betreft;
c de geschillen over de toepassing van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie-

en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest bevoegd zijn.

De tweede kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij de artikelen 580 en 582, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek;
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c de geschillen over de toepassing van het decreet van 30 april 2004 houdende het Handvest van de werkzoekende
en zijn uitvoeringsbepalingen.

De voorzitter van deze kamer, alleensprekend, zal ook kennis nemen van de betwistingen bedoeld bij het
artikel 34ter § 4, van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd door de wet van 14 juli 1994, tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van alle andere geschillen, die door een
alleensprekend rechter dienen behandeld te worden.

De derde kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij de artikelen 578, 12°, b, 581 en 582, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
c de geschillen bedoeld in artikel 583 van hetzelfde Wetboek wanneer het de zelfstandigen betreft;
c de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op zelfstandigen;
c artikel 578bis van het Gerechtelijk Wetboek.
De vierde kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij artikel 578, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Elke kamer neemt, volgens de in dit artikel toebedeelde bevoegdheden, kennis van de toepassing van de

administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 van het Gerechtelijk
Wetboek.

Daarenboven neemt elke kamer, overeenkomstig de verdeling gedaan door de voorzitter, kennis van de andere
zaken waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende
aangelegenheden die al dan niet genoemd zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 4.3.
De eerste kamer houdt zitting op maandag, uitgezonderd de vijfde maandag van de maand, om 9u30, en op de

tweede en vierde dinsdag van de maand, om 9u30.
De tweede kamer houdt zitting de tweede, de derde en de vierde donderdag van de maand om 9u30, de tweede

en vierde donderdag van de maand om 14 uur en de eerste en derde vrijdag van de maand om 9u30.
De derde kamer houdt zitting de eerste en derde donderdag van de maand, om 14 uur.
De vierde kamer houdt zitting op woensdag, uitgezonderd de vijfde woensdag van de maand, om 9u30.
De zittingen in kort geding en die waarop de procedureregels in kort geding van toepassing zijn, alsmede de zaken

in toepassing van artikelen 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek, worden gehouden door de voorzitter van de
arbeidsrechtbank of één door hem aan te duiden plaatsvervanger, elke woensdag om 10 uur.

Indien de procedure dit vereist, kan de voorzitter ook op andere dagen kennis nemen van de vorderingen ingesteld
krachtens artikelen 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting op woensdag, om 9u30.
Artikel 4.4.
De zaken worden voor elke kamer volgens haar bevoegdheid, ingeleid op de hiernavolgende dagen :
Voor de eerste kamer :
c de eerste en derde maandag van de maand, om 9u30m, voor de geschillen waarin de betrokken werknemer een

arbeider is en voor de geschillen bedoeld in artikel 583 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer het de werkgevers
betreft;

c de tweede en vierde maandag van de maand, om 9u30, voor de geschillen waarin de betrokken werknemer een
bediende is;

c de tweede en vierde dinsdag van de maand, om 9u30, voor de geschillen in toepassing van artikel 579 van het
Gerechtelijk Wetboek.

Voor de tweede kamer :
c de tweede donderdag van de maand, om 14 uur, voor de geschillen inzake artikel 580 van het Gerechtelijk

Wetboek, wat de vorderingen tot inning van de sociale bijdragen betreft;
c de derde vrijdag van de maand, om 9u30, voor de geschillen inzake artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek, wat

de werkloosheid betreft; voor de geschillen inzake artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de pensioenen betreft;
voor de geschillen inzake artikel 582, 7°, van hetzelfde Wetboek, alsmede voor de geschillen over de toepassing van het
decreet van 30 april 2004 houdende het Handvest van de werkzoekende en zijn uitvoeringsbepalingen;

c de tweede, derde en vierde donderdag van de maand, om 9u30, voor alle overige aangelegenheden bepaald in
artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek.

Voor de derde kamer :
c de derde donderdag van de maand, om 14 uur, voor de geschillen inzake artikel 582, 1° en 2°, van het Gerechtelijk

Wetboek;
c de derde donderdag van de maand, om 15 uur, voor de geschillen inzake de artikelen 578, 12°, b, en 581 van het

Gerechtelijk Wetboek en voor de geschillen bedoeld in artikel 583 van hetzelfde Wetboek wanneer het de zelfstandigen
betreft, alsmede van de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op
zelfstandigen.

Voor de vierde kamer :
c elke woensdag behalve de vijfde woensdag van de maand, om 9u30, voor de geschillen inzake artikel 578, 14°,

van het Gerechtelijk Wetboek.
De zittingen in kort geding en die waarop de procedureregels zoals in kort geding van toepassing zijn, worden

gehouden op woensdag, om 10 uur.
Alle andere zaken waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen

betreffende aangelegenheden die niet genoemd zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek worden
ingeleid voor de eerste kamer op de zitting van de eerste maandag van de maand, om 9u30.

De vorderingen bij verzoekschrift, bedoeld in artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek of bij andere wetteksten,
worden aan de bevoegde kamers toebedeeld door de voorzitter van de rechtbank.

De verwijzingen na cassatie worden toegewezen aan de bevoegde kamer, naargelang van de aard van het geschil,
volgens het in dit artikel gemaakte onderscheid.

5. De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt
Artikel 5.1.
De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bestaat uit vier kamers, één kamer voor kort geding en één

bureau voor rechtsbijstand.
Zij houdt haar zittingen in het gerechtsgebouw te 3500 Hasselt, Parklaan 25/5.
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Artikel 5.2.
De eerste kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij de artikelen 578 (met uitzondering van de artikelen 578, 12°,b en 578,14), 579, 580, en 582,

3° t.e.m. 8° van het Gerechtelijk Wetboek;
c de geschillen bedoeld in artikel 583 van hetzelfde Wetboek wanneer het de werkgevers betreft.
De voorzitter van deze kamer, alleensprekend, zal ook kennis nemen van de betwistingen bedoeld bij het

artikel 34ter § 4, van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd door de wet van 14 juli 1994, tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van alle andere geschillen, die door een
alleensprekend rechter dienen behandeld te worden;

De tweede kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij de artikelen 578, 12°, b, 581 en 583, wanneer het zelfstandigen betreft, van het Gerechtelijk

Wetboek;
c artikel 578bis van het Gerechtelijk Wetboek.
De derde kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij de artikel 582, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
De vierde kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij artikel 578,14° van het Gerechtelijk Wetboek.
Elke kamer neemt, volgens de in dit artikel toebedeelde bevoegdheden, kennis van de toepassing der

administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 van het Gerechtelijk
Wetboek.

Daarenboven neemt elke kamer, overeenkomstig de verdeling gedaan door de voorzitter, kennis van de andere
zaken waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende
aangelegenheden die al dan niet genoemd zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 5.3.
De eerste kamer houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 9 uur.
De tweede kamer houdt zitting op de tweede vrijdag van de maand om 10u30.
De derde kamer houdt zitting op de tweede vrijdag van de maand om 9 uur.
De vierde kamer houdt zitting op vrijdag om 9 uur.
De zittingen in kort geding en die waarop de procedureregels in kort geding van toepassing zijn, alsmede de zaken

in toepassing van artikelen 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek, worden gehouden door de voorzitter van de
arbeidsrechtbank of één door hem aan te duiden plaatsvervanger op maandag om 11 uur.

Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting op maandag om 11 uur.
Indien de procedure dit vereist, kan de voorzitter ook op andere dagen kennis nemen van de vorderingen ingesteld

krachtens artikelen 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek.
Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting op maandag om 11 uur.
Artikel 5.4.
De zaken worden voor elke kamer volgens haar bevoegdheid, ingeleid op de hierna volgende dagen:
5.4.1. Voor de dagvaardingen en de vrijwillige verschijningen:
Voor de eerste kamer:
c de vierde maandag van de maand om 9 uur voor de geschillen bepaald bij art. 578 Ger.W. waarin de betrokken

werknemer een bediende is;
c de vierde donderdag van de maand om 9 uur voor de geschillen bepaald bij art. 578 Ger.W. waarin de betrokken

werknemer een arbeider is;
c de eerste woensdag van de maand om 9 uur voor de geschillen bepaald bij art. 579 Ger.W.;
c de derde maandag van de maand om 9 uur voor de geschillen bepaald bij art. 580 Ger.W. wat de vordering tot

inning van de sociale bijdragen betreft.
Voor de tweede kamer:
c de tweede vrijdag van de maand om 10u30 voor de geschillen inzake artikel 581 van het Gerechtelijk Wetboek.
Voor de derde kamer:
c de tweede vrijdag van de maand om 9 uur voor de geschillen inzake artikel 582, 1° en 2° van het Gerechtelijk

Wetboek.
Voor de vierde kamer:
c de eerste vrijdag van de maand om 9 uur voor de geschillen inzake artikel 582, 14° van het Gerechtelijk Wetboek.
5.4.2. De vorderingen bij verzoekschrift, bedoeld in artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek of bij andere

wetteksten, worden aan de bevoegde kamers toebedeeld door de voorzitter van de rechtbank.
Alle andere zaken waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen

betreffende aangelegenheden die niet genoemd zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek worden
ingeleid voor de eerste kamer op de zitting van de vierde donderdag van de maand, om 9 uur.

De verwijzingen na cassatie worden toegewezen aan de bevoegde kamer, naar gelang van de aard van het geschil,
volgens het in dit artikel gemaakte onderscheid.

6. De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
Artikel 6.1.
De Arbeidsrechtbank te Tongeren bestaat uit vier kamers, één kamer voor kortgeding en één bureau voor

rechtsbijstand.
Zij houdt haar zittingen in het gerechtsgebouw te 3700 Tongeren, Kielenstraat 22/2.
Artikel 6.2.
De eerste kamer neemt kennis van :
c van de geschillen bedoeld in de artikelen 578 (met uitzondering van artikel 578, 12°, b), 579, 580, 582, 3°, 4°, 5° en

6° van het Gerechtelijk Wetboek;
c de geschillen bedoeld in artikel 583 van hetzelfde wetboek wanneer het de werkgevers betreft;
c de geschillen bedoeld bij artikel 52, § 3, van het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de

wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkering;
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c de geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars, wanneer het de werknemers betreft;
c de geschillen inzake de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de onthaalouders;
c de geschillen over de toepassing van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie-

en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest bevoegd zijn;

c de geschillen over de toepassing van het decreet van 30 april 2004 houdende het Handvest van de werkzoekende
en zijn uitvoeringsbepalingen.

De voorzitter van deze kamer, alleensprekend, zal ook kennis nemen van de betwistingen bedoeld bij het
artikel 34ter § 4, van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd door de wet van 14 juli 1994, tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van alle andere geschillen, die door een
alleensprekend rechter dienen behandeld te worden.

De tweede kamer neemt kennis van :
c de geschillen bedoeld in artikel 578, 12°, b en 581 van het Gerechtelijk Wetboek;
c de geschillen bedoeld in artikel 583 van hetzelfde Wetboek wanneer het de zelfstandigen betreft, alsmede van de

geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op de zelfstandigen;
c artikel 578bis van het Gerechtelijk Wetboek.
De derde kamer neemt kennis van :
c van de geschillen bedoeld in artikel 582, 1° en 2° van het Gerechtelijk Wetboek.
De vierde kamer neemt kennis van :
c de zaken bepaald bij artikel 578, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Daarenboven neemt elke kamer kennis, overeenkomstig de verdeling gedaan door de voorzitter, van de zaken,

waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende aangelegen-
heden die al dan niet vermeld zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 6.3.
De eerste kamer houdt zitting :
c op elke maandag van de maand om 9 uur;
c op de eerste maandag van de maand om 13u30;
c op elke dinsdag van de maand om 9 uur;
c op elke woensdag van de maand om 9 uur;
c op elke donderdag van de maand om 9 uur.
De tweede kamer houdt zitting :
c op de eerste maandag van de maand om 10u30.
De derde kamer houdt zitting :
c op de eerste maandag van de maand om 9 uur.
De vierde kamer houdt zitting :
c elke vrijdag van de maand om 9 uur.
De zittingen in kort geding en die waarop de procedureregels in kort geding van toepassing zijn, alsmede de zaken

in toepassing van artikel 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek, worden gehouden door de voorzitter van de
arbeidsrechtbank of één door hem aan te duiden plaatsvervanger, elke dinsdag van de maand om 11 uur.

Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting op dinsdag om 11 uur.
Indien de procedure dit vereist, kan de voorzitter ook op andere dagen kennis nemen van de vorderingen ingesteld

krachtens artikel 587bis en 587ter van het Gerechtelijk Wetboek.
Het bureau voor rechtsbijstand houdt zitting elke dinsdag van de maand om 11 uur.
Artikel 6.4.
De zaken worden voor elke kamer volgens haar bevoegdheid, ingeleid op de hierna volgende dagen:
6.4.1. Voor de dagvaardingen en de vrijwillige verschijningen:
Voor de eerste kamer:
c de vierde maandag van de maand om 9 uur voor de geschillen inzake artikel 579 Ger.W.;
c de eerste dinsdag van de maand om 9 uur voor alle in artikel 6.2 vermelde geschillen behoudens de geschillen

inzake artikel 578 Ger.W. waarin de betrokken werknemer een bediende is en behoudens de geschillen inzake
artikel 579 en 580 Ger.W.;

c de tweede dinsdag van de maand om 9 uur voor alle in artikel 6.2 vermelde geschillen behoudens de geschillen
inzake artikel 578 Ger.W. waarin de betrokken werknemer een arbeider is en behoudens de geschillen inzake artikel 579
Ger.W.;

Voor de tweede kamer:
c de eerste maandag van de maand om 10u30.
Voor de derde kamer :
c de eerste maandag van de maand om 9 uur.
Voor de vierde kamer :
c de derde vrijdag van de maand om 9 uur.
6.4.2. De vorderingen bij verzoekschrift, bedoeld in artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek of bij andere

wetteksten, worden aan de bevoegde kamers toebedeeld door de voorzitter van de rechtbank.
Alle andere zaken waarvan de arbeidsgerechten kennis nemen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen

betreffende aangelegenheden die niet genoemd zijn in de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek worden
ingeleid voor de eerste kamer op de zitting van de eerste dinsdag van de maand, om 9 uur.

De verwijzingen na cassatie worden toegewezen aan de bevoegde kamer, naargelang van de aard van het geschil,
volgens het in dit artikel gemaakte onderscheid.

7. Algemene bepalingen
Artikel 7.1.
Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de voorzitter, na het advies van de auditeur en van

de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen dat één of meer kamers buitengewone zittingen houden, waarvan hij
de dag en het uur vaststelt.
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Artikel 7.2.
Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de voorzitter, na het advies van de auditeur en van

de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen het aantal kamers, hun bevoegdheid en het aantal zittingen voorlopig
te wijzigen, voor zover deze wijziging niet de opheffing van de betrokken kamers tot gevolg heeft.

Artikel 7.3.
De voorzitter kan, na het advies van de auditeur en van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, het aanvangsuur

van de zittingen wijzigen.
Artikel 7.4.
Na het advies van de auditeur te hebben ingewonnen, stelt de voorzitter dag en uur van de vakantiezittingen vast

in overeenstemming met de artikelen 334 en 339 van het Gerechtelijk Wetboek.
Hij maakt een dienstregeling op van de magistraten die zitting houden.
De voorzitter mag te allen tijde, naar gelang van de behoeften van de dienst, de dienstregeling van de

vakantiezittingen wijzigen.
Artikel 7.5.
Dit bijzonder reglement past het bijzonder reglement van 21 juni 2016, in werking getreden op 1 september 2016,

aan en treedt in werking op 1 september 2019.
Aldus beschikt in ons kabinet te Antwerpen op 27 juni 2019.

De hoofdgriffier, De voorzitter,
Nathalie BLOMMAART Anne-Marie JANSSENS
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