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Dossiernummer : 2001-08-10/32 

Titel

10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven
en de rechtbanken open zijn 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 10-04-2019, zijn verwerkt. 

Bron : JUSTITIE 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 17-08-2001 bladzijde : 27769

Inwerkingtreding : 01-09-2001

Inhoudstafel

Art. 1-4

Tekst

Artikel 1.De griffies van de hoven en de rechtbanken [1 ...]1 zijn voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van
8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 uur, met uitzondering van :
  a) [17 ...]17
  b) ARBEIDSRECHTBANKEN :
  1° de griffies van de afdelingen Aalst en Sint-Niklaas van de arbeidsrechtbank te [5 Gent]5 die open zijn alle
werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m.;
   [18 de griffie van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank te Gent, die open is op maandag, woensdag
en vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u;
   de griffie van de afdeling Veurne van de arbeidsrechtbank te Gent, die open is op maandag, woensdag en
donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u;]18

  2° de griffie van de afdeling Moeskroen van de arbeidsrechtbank te [10 Henegouwen]10 die open is op dinsdag
en vrijdag van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 u.;
  c) VREDEGERECHTEN :
  1° [20 ...]20

  2° [15 ...]15;
  3° [15 ...]15;
  4° [26 ...]26

  5° [23 ...]23

  6° [15 ...]15;
  7° [28 ...]28

  8° [24 ...]24

  9° [15 ]15;
  10° [14 ...]14;
  11° [15 ...]15;
  12° [15 ...]15;
  13° [25 ...]25

  14° [25 ...]25

  15° [4 [15 ...]15; ]4
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  16° [27 ...]27

  17° [23 ...]23

  18° [28 ...]28

  19° [21 ...]21

  20° [15 ...]15;
  21° [16 ...]16

  22° [25 ...]25

  23° [16 ...]16

  [7 24° [20 ...]20

   25° [20 ...]20

   26° [20 de griffies van de zetels Couvin en Florennes van het vredegerecht Philippeville die open zijn alle
werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m]20;
   27° [20 ...]20]7
  28° [15 ...]15;
  29° [16 ...]16

  30° [15 ...]15;
  31° [28 ...]28

  32° [20 ...]20

  33° [3 [15 ...]15;]3
  [2 34° [28 ...]28]2
  35° [26 ...]26

  [7 36° [21 ...]21

   37° [20 ...]20

   38° [22 ...]22]7
  [9 39° [13 [19 ...]19]13]9
  d) [11 ...]11
  ----------
  (1)<KB 2010-09-26/01, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2010> 
  (2)<KB 2010-10-12/04, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-11-2010> 
  (3)<KB 2012-01-11/06, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-02-2012> 
  (4)<KB 2012-03-04/14, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-04-2012> 
  (5)<KB 2014-03-26/05, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2014> 
  (6)<KB 2014-09-19/07, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 01-11-2014> 
  (7)<KB 2014-12-30/08, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (9)<KB 2015-05-21/06, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 03-06-2015> 
  (10)<KB 2015-11-09/20, art. 10, 011; Inwerkingtreding : 01-11-2015> 
  (11)<KB 2016-02-05/01, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 10-02-2016> 
  (12)<KB 2016-06-27/13, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 07-07-2016> 
  (13)<KB 2016-06-27/13, art. 2, 013; Inwerkingtreding : 07-07-2016> 
  (14)<KB 2016-09-26/04, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 04-10-2016> 
  (15)<KB 2016-12-22/29, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 26-01-2017> 
  (16)<KB 2017-04-28/06, art. 1, 016; Inwerkingtreding : 27-05-2017> 
  (17)<KB 2017-07-18/03, art. 1, 017; Inwerkingtreding : 07-08-2017> 
  (18)<KB 2017-07-18/03, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 07-08-2017> 
  (19)<KB 2017-07-18/03, art. 3, 017; Inwerkingtreding : 07-08-2017> 
  (20)<KB 2018-03-29/02, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 
  (21)<KB 2017-07-18/01, art. 21, b), c), 019; Inwerkingtreding : 01-01-2018> 
  (22)<KB 2017-07-18/01, art. 21, d), 019; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 
  (23)<KB 2018-04-23/01, art. 3,c, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2018> 
  (24)<KB 2018-04-23/01, art. 3,b, 020; Inwerkingtreding : 01-07-2018> 
  (25)<KB 2018-07-15/02, art. 3, 021; Inwerkingtreding : 01-12-2018> 
  (26)<KB 2018-12-12/03, art. 3, 022; Inwerkingtreding : 01-02-2019> 
  (27)<KB 2017-07-18/01, art. 21, a), 019; Inwerkingtreding : 01-11-2018> 
  (28)<KB 2019-04-07/01, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-12-2019> 

  Art. 2. Het koninklijk besluit van 19 september 1979 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies
van de hoven en de rechtbanken open zijn, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 oktober 1979, 16 januari
1980 en 15 juni 1981, wordt opgeheven.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

  Art. 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Pagina 2 van 2 Copyright Belgisch Staatsblad 26-11-2019


	JUSTEL - Geconsolideerde wetgeving
	Titel
	Inhoudstafel
	Tekst


