Onze missie

Het rechtspreken.
Begrijpelijk rechtspreken, heldere communica e over de
onderliggende mo vering en acceptabele doorloop jden zijn basiskenmerken van het rechtspreken. Dat
gebeurt dichtbij en zichtbaar in de lokale samenleving:
alle afdelingen blijven behouden. Goed rechtspreken is
een collec eve presta e, die een vlekkeloze behandeling
van zaken op alle niveaus vereist.

De nieuwe structuur rust op drie pijlers:
De maatschappelijke oriënta e.
De rechtbank is er voor de samenleving. Die
samenleving wordt méér en méér juridisch. Hoeveel
bladzijden telde het staatsblad van verleden jaar niet?
Er is bijgevolg een toenemende vraag om gerech gheid.
Par jen die de rechtbank om een uitspraak vragen,
hebben dan dikwijls zeer zwaarwegende (economischﬁnanciële) belangen. Sommige beslissingen van de
rechtbank hebben een grote impact. Zo hee) een
faillietvonnis zware gevolgen voor werknemers en
tekent dit de gefailleerde ondernemer persoonlijk.
Meer dan vroeger volgt de maatschappij het werk van
de rechtbank. De mondige burger ziet en hoort via pers
en allerhande sociale media wat er zich op het
juridische schouwtoneel afspeelt. Hij begrijpt daarbij
niet steeds de volledige achtergrond van een zaak, of
hoe rechters tot een bepaalde beslissing zijn gekomen.

De rechtspraak.
De rechtbank met zijn verschillende ves gingen maakt
deel uit van het jus eel landschap. Ondanks de
toenemende druk moeten waarden als recht en
rechtvaardigheid herkenbaar blijven. Een ac eve dialoog
met de samenleving draagt bij tot toename van kennis
en wederzijds begrip.
Blijven verbeteren.
Het samenbrengen van zes rechtbanken tot één
rechtbank van koophandel Gent, is een opportuniteit.
Door te leren van nieuwe collega’s, op alle niveaus en
alle terreinen, wordt het professioneel resultaat meer
dan de som van de onderliggende rechtbanken. De fusie
brengt het beste van meerdere afdelingen samen.

Verantwoordelijkheid.
De kernwaarden-ona-ankelijkheid, onpar jdigheid,
integriteit en professionalisme- staan nog steeds
voorop. Iedere rechtbankmedewerker -van rechter tot
administra ef of logis ek medewerker- hee) een
persoonlijke verantwoordelijkheid in het uiteindelijke
resultaat van de dienstverlening.
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Ons contacteren?
Rechtbank van Koophandel Gent
Opgeëistenlaan 401/E

Publieke dienstverlening.

9000 Gent
De duidelijkheid van brieven, de eenheid van procedure
of de vriendelijkheid bij het onthaal zijn daarbij aandachtspunten.

Rechtbank van koophandel Gent

+32 9 234 47 57
Vu: Pol Van Iseghem

Toekomstperspec ef voor de
rechtbank van koophandel Gent of:

Hoe wordt het resultaat van de fusie
groter dan de optelsom van de zes
individuele rechtbanken?

Achterom kijken om
beter vooruit te zien

Waar werken we?
Het werkgebied van de rechtbank van koophandel
Gent omvat het geel gekleurde gebied.

Het gerechtelijk landschap bleef lang onveranderd. Maar
de jden veranderen en de noden van de rechtszoekende
evolueren mee...

De Provincie West-Vlaanderen hee) een oppervlakte
van 3.140 km² en een bevolking van 1.669.990
inwoners. In Oost-Vlaanderen wonen 1.454.716
inwoners op een oppervlakte van 3.007 km².

Flexibeler inspelen op de wensen van burgers en
professionele juridische actoren. De kwetsbaarheid bij de
a-andeling van bepaalde (specialis sche) zaken
verkleinen. Tijd en ruimte creëren voor de professionele
verbreding of specialisa e van rechtbankmedewerkers.
Eﬃciën e als criterium bij Jus e invoeren.

Het Koninklijk Besluit van 14 maart 2014 betreﬀende
de indeling van de verschillende rechtbanken, gee) in
art. 18 aan dat de rechtbank van koophandel Gent 8
afdelingen telt. Naast Ieper, Veurne, Kortrijk, Brugge,
Oudenaarde, Gent en Dendermonde, zal ook ziCng
gehouden worden te Oostende.

Wie zijn we?
Ons team bestaat uit:
+ 28 beroepsmagistraten

Enkel schaalvergro ng vormt een antwoord op deze terechte vragen. Die kwam er met de hertekening van het
gerechtelijk landschap, de meest dras sche ingreep sedert
1830.

+ 36 plaatsvervangende magistraten
+ 240 rechters in handelszaken

De rechtbanken van koophandel behouden hun iden teit,
maar ze worden ressortelijk gereorganiseerd. Eerder dan
dit als een nadeel te aanzien, kunnen we dit als een
opportuniteit benuBen.

+ 128 griﬃers en medewerkers

Hoe zijn we
georganiseerd?

Op die manier wordt de nieuwe rechtbank van koophandel Gent méér dan de optelsom van de zes individuele
rechtbanken waaruit ze is ontstaan.

Het direc ecomité bestaat uit de voorziBer, de
afdelingsvoorziBers en de hoofdgriﬃer.

Voor wie werken we?
De nieuwe ressortelijke rechtbank van koophandel
vormt poten eel het aanspreekpunt voor 44% van het
totaal aantal ac eve ondernemingen in Vlaanderen.
Deze ondernemingen realiseren 29% van de totale
omzet in Vlaanderen: het doelpubliek bestaat vooral
uit kleine en middelgrote ondernemingen. De regio is
zeer dynamisch want de oprich ngsra o ligt
beduidend boven het gemiddelde, terwijl de
uiBredingsra o zich eerder rond het gemiddelde
situeert.

Zij organiseren de ziCngen en zorgen ervoor dat
het recht-spreken vlot kan verlopen.
Zij sturen de verschillende werkgroepen aan. Het
doel van die werkgroepen is de verbetering van de
(werking van de) organisa e. Zij zijn samengesteld
uit magistraten, medewerkers, rechters in
handelszaken en betrokken partners.
Uiteraard is er ook intern overleg op verschillende
vlakken.
De steundienst verleent bijstand waar nodig op
gebied van personeel, ICT, logis ek...

