
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Algemene administratie van de Thesaurie
[C − 2022/41639]

Mededeling over de interestvoet die van toepassing
is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties, gewijzigd bij de wet van 22 november 2013, deelt de
minister van Financiën de interestvoet mee die bepaald wordt volgens
de methode uiteengezet in voornoemd artikel 5, eerste lid.

Voor het tweede semester 2022, is de interestvoet die van toepassing
is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties: 8 %.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2022/41387]

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het Arbeidshof Gent

Vincent Dooms, eerste voorzitter van het arbeidshof Gent, bijgestaan door Dorine De Clercq, hoofdgriffier.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, in het bijzonder de artikelen 103 tot en met 109 en 112.

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Gelet op het Koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken
van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen.

Gelet op het bijzonder reglement van het arbeidshof Gent van 10 juni 2021 (BS 17 juni 2021) in werking getreden
op 1 september 2021.

Gelet op de schriftelijke adviezen van de procureur-generaal bij het hof van beroep, van de hoofdgriffier van het
arbeidshof Gent en van de stafhouders van de balies van het rechtsgebied van het arbeidshof Gent.

Artikel 1. Zetel en aantal afdelingen en kamers

De administratieve zetel van het arbeidshof Gent is gevestigd te 9000 Gent, Savaanstraat 11/201.

Het arbeidshof Gent bestaat uit twee afdelingen: Gent en Brugge.

De afdeling Gent houdt zitting te 9000 Gent, Savaanstraat 11/201, en oefent territoriale rechtsmacht uit over de
provincie Oost-Vlaanderen.

De afdeling Brugge houdt zitting te 8000 Brugge, Kazernevest 3, en oefent territoriale rechtsmacht uit over de
provincie West-Vlaanderen.

Elke afdeling is ingedeeld in negen kamers en een bureau voor rechtsbijstand.

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:

1) de eerste kamer, de geschillen genoemd in artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek, de geschillen genoemd in
artikel 64 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en de geschillen genoemd in 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.

2) de tweede, de derde en de achtste kamer, de geschillen genoemd in de artikelen 578 (uitgezonderd artikel 578,
14° en artikel 578, 27° (tekst Vlaams gewest)), 582, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12°, 13° en 15° (Federale tekst), 587bis, 587septies en
1724 van het Gerechtelijk Wetboek en de geschillen betreffende de arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten
aan de arbeidsgerechten worden toevertrouwd en de geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel.

3) de vierde kamer, de geschillen genoemd in de artikelen 578bis, 581, 583 en 587bis, 2° t.e.m. 4° (voor de toepassing
op zelfstandigen) van het Gerechtelijk Wetboek, de geschillen genoemd in TITEL XIII – Aard van de arbeidsrelaties –
van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 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;

4) de vijfde en de zesde kamer, de geschillen genoemd in de artikelen 578, 27° (tekst Vlaams Gewest), 580, 582, 5°,
7°, 10°, 11°, 14° en 15° (tekst Vlaams Gewest) en 583 (uitgezonderd voor de toepassing op zelfstandigen) van het
Gerechtelijk Wetboek, en:

a) de geschillen genoemd in TITEL XIII – Aard van de arbeidsrelaties – van de programmawet (I) van
27 december 2006;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration générale de la Trésorerie
[C − 2022/41639]

Avis relatif au taux d’intérêt applicable
en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales

Conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002,
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales, modifié par la loi du 22 novembre 2013, le ministre des
Finances communique le taux d’intérêt déterminé suivant la méthode
expliquée à l’alinéa 1er de l’article 5 précité.

Pour le second semestre 2022, le taux d’intérêt applicable en cas de
retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à : 8 %.
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