
 
Mevrouw, Mijnheer de gerechtsdeurwaarder, 

 

 

Het College voor hoven en rechtbanken vaardigde deze morgen de volgende 

dwingende richtlijnen uit waarvan ik u op de hoogte wil brengen. 

 

Aan de inkomdeur van ieder gerechtsgebouw zal door de gebouwenbeheerder 

de volgende tekst worden uitgehangen “Omwille van de lockdown-

maatregelen van de regering die vandaag, 18 maart, ingaan om 12 uur ‘s 

middags, mag u alleen binnen indien u bent opgeroepen voor een zitting of 

om uw rijbewijs terug op te halen of in te leveren, of om hoger beroep aan te 

tekenen of een voorziening in te stellen in een strafzaak. Voor alle andere 

vragen blijven wij bereikbaar per e-mail en telefonisch (e-mail adres en 

telefoonnummer van het betreffende rechtscollege vermelden). 

Verzoekschriften hoger beroep en andere procedurestukken mogen in de 

brievenbus worden gestopt, of uitzonderlijk worden toegestuurd per e-mail, 

en zullen onverwijld worden behandeld. Voor betalende procedure-akten 

moet daarbij het bewijs worden gevoegd van de betaling vooraf.”  

 

Het e-mailadres en telefoonnummer van de afdelingen van de arbeidsrechtbank 

Gent zijn terug te vinden via de website. 

 

Bovendien kunnen alle procedurestukken (eenzijdige verzoekschriften, 

verzoekschriften hoger beroep, dagvaardingen, enz.) uitzonderlijk per e-mail of 

e-deposit  worden toegezonden, aldus de richtlijnen van het College. Betalende 

akten worden enkel aanvaard samen met het bewijs van de voorafgaande 

betaling van de rechten.  

 

Omtrent dit laatste dien ik op te merken dat het neerleggen via e-deposit van 

inleidende akten vandaag nog niet mogelijk is vermits nieuwe zaken nog geen 

rolnummer hebben. Er wordt naar een oplossing gezocht om hieraan op zo kort 

mogelijke termijn te verhelpen. In afwachting dring ik er op aan om de 

inleidende akten, enkel per post te bezorgen.  

 

Ik zal jullie uiteraard verder berichten. 

 

 

Vriendelijke groet, 

Carine Saelaert 

 



 
  

Carine Saelaert  

Voorzitter arbeidsrechtbank Gent  

Tel.+32 (0)9/234 50 27 

GSM 0486/365 433 

 

  

 

Be green, keep it on your screen! 

Wilt u deze mail uit respect voor het milieu enkel afprinten als het echt noodzakelijk is. 

Pour le respect de l’environnement, merci de réflechir à l’utilité d’imprimer cet email. 

 

 

 

 
 


