
[C − 99/10285]N. 1999 — 4275
29 DECEMBER 1999. — Koninklijk besluit

houdende organisatie van het toezicht op het notarieel fonds

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt,
inzonderheid op artikel 117, § 1, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De Nationale Kamer van notarissen stelt jaarlijks een
bedrijfsrevisor die is ingeschreven op het tableau van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren aan om de rekeningen van het notarieel fonds te
controleren.

Art. 2. De bedrijfsrevisor gaat na of de bijdragen aan het notarieel
fonds correct zijn berekend en betaald.

De bedrijfsrevisor stelt een verslag op van zijn bevindingen en zendt
hiervan een exemplaar over aan de Minister van Justitie en aan de
Nationale Kamer van notarissen.

Art. 3. De Minister van Justitie kan te allen tijde verzoeken om
nadere inlichtingen richten aan de bedrijfsrevisor of aan de Nationale
Kamer van notarissen, die daaraan binnen vijftien dagen gevolg geven.

Art. 4. De erelonen van de bedrijfsrevisor en de kosten van het
toezicht op het notarieel fonds zijn ten laste van het notarieel fonds.

Art. 5. De rekeningen van het notarieel fonds die betrekking hebben
op het voorgaande jaar en de begroting voor het volgende jaar worden
voorgelegd op de algemene vergadering van respectievelijk de maan-
den april en oktober van de Nationale Kamer van notarissen, zodat
deze laatste aan de Minister van Justitie, in voorkomend geval, een
voorstel kan doen inzake een vermindering van de jaarlijkse bijdrage
van de notarissen aan het notarieel fonds.

Art. 6. Het notarieel fonds kan het personeel dat noodzakelijk is
voor zijn werking in dienst nemen bij arbeidsovereenkomst.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 8. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Ciergnon, 29 december 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

c

[C − 99/10286]N. 1999 — 4276
29 DECEMBER 1999. — Koninklijk besluit tot bepaling van de

methode voor de berekening van de bijdrage van de professio-
nele vennootschappen van notarissen aan het notarieel fonds

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt,
inzonderheid op artikel 117, § 4, eerste lid, ingevoegd bij de wet van
4 mei 1999;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De jaarlijkse bijdrage van een professionele vennootschap
van notarissen aan het notarieel fonds bedraagt 1,5 % van het
netto-belastbaar inkomen van de vennootschap.

Deze bijdrage mag in geen geval minder dan 50.000 frank per
vennoot bedragen.

[C − 99/10285]F. 1999 — 4275
29 DECEMBRE 1999. — Arrêté royal

portant organisation du contrôle du fonds notarial

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat,
notamment l’article 117, § 1er, inséré par la loi du 4 mai 1999;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La Chambre nationale des notaires désigne chaque
année un réviseur d’entreprise inscrit au tableau de l’Institut des
Réviseurs d’entreprise, afin de contrôler les comptes du fonds notarial.

Art. 2. Le réviseur d’entreprise vérifie le calcul et le payement des
contributions au fonds notarial.

Le réviseur d’entreprise établit un rapport de ses constatations et en
transmet un exemplaire au Ministre de la Justice et à la Chambre
nationale des notaires.

Art. 3. Le Ministre de la Justice peut, à tout moment, soumettre des
demandes d’information complémentaires au réviseur d’entreprise ou
à la Chambre nationale des notaires, qui y donnent suite dans les
quinze jours.

Art. 4. Les honoraires du réviseur d’entreprise et les frais du
contrôle du fonds notarial sont à charge du fonds notarial.

Art. 5. Les comptes du fonds notarial relatifs à l’année précédente et
le budget pour l’année suivante sont soumis à l’assemblée générale
respectivement des mois d’avril et d’octobre de la Chambre nationale
des notaires, afin de permettre à celle-ci, le cas échéant, de proposer au
Ministre de la Justice une diminution de la cotisation annuelle des
notaires au fonds notarial.

Art. 6. Le fonds notarial peut recruter le personnel nécessaire à son
fonctionnement, sous contrat de travail.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 8. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 29 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

[C − 99/10286]F. 1999 — 4276
29 DECEMBRE 1999. — Arrêté royal déterminant le mode de calcul

de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au
fonds notarial

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat,
notamment l’article 117, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 4 mai 1999;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La contribution annuelle d’une société professionnelle
de notaires au fonds notarial s’élève à 1,5 % des revenus nets
imposables de la société.

Cette contribution ne peut en aucun cas être inférieure à 50.000 francs
par associé.
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Ciergnon, 29 december 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

*

MINISTERIE VAN JUSTITIE
EN MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

[C − 99/12]N. 1999 — 4277
23 DECEMBER 1999. — Koninklijk besluit tot vaststelling

van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Brussel

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 81,
gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1978 en 26 juli 1990, op de
artikelen 82, 83 en 86, op artikel 86bis, ingevoegd bij de wet van
10 februari 1998, op artikel 87, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970, op
artikel 88, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970, op artikel 89, gewijzigd
bij de wet van 17 februari 1997, op artikel 90, gewijzigd bij de wet van
22 december 1998, en op de artikelen 93, 95 en 96;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1985 tot vaststelling

van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Brussel;
Gelet op de adviezen van de eerste voorzitter van het Hof van beroep

te Brussel, van de eerste voorzitter van het Arbeidshof te Brussel, van
de procureur-generaal te Brussel, van de voorzitter van de arbeidsrecht-
bank te Brussel, van de arbeidsauditeur te Brussel, van de hoofdgriffier
van de arbeidsrechtbank te Brussel en van de stafhouders van de
Nederlandse en de Franse Orde van advocaten te Brussel;
Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid en van

Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De arbeidsrechtbank te Brussel bestaat uit 25 kamers.

Art. 2. De 1ste, 2de, 12de, 16de, 18de en 24ste kamer nemen kennis
van de geschillen bedoeld in de artikelen 578 en 582, 5°, van het
Gerechtelijk Wetboek wanneer de betrokken werknemer een bediende
is, alsmede van alle geschillen tussen een werkgever en een bediende,
namelijk deze betreffende de jaarlijkse vakantie, het vakantiegeld, het
brugpensioen en de stage van jongeren.

Art. 3. De 3de en 4de kamer nemen kennis van de geschillen
bedoeld in de artikelen 578 en 582, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek
wanneer de betrokken werknemer een arbeider is, alsmede van alle
geschillen tussen een werkgever en een arbeider, namelijk deze
betreffende de jaarlijkse vakantie, het brugpensioen en de stage van
jongeren.

Art. 4. De 5de en 6de kamer nemen kennis van de vorderingen
genoemd in artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 5. De 7de en 8ste kamer nemen kennis van de geschillen
betreffende de werkgeversverplichtingen opgelegd door de wetten en
verordeningen bedoeld in artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek of
door andere wetten.

Deze kamers nemen eveneens kennis van de toepassing op de
werkgever van de administratieve sancties bepaald door die wetten en
verordeningen en door de wet betreffende de administratieve geldboe-
ten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, in
zoverre die gericht zijn tegen de werkgever.

Zij nemen tenslotte kennis van de geschillen bedoeld in artikel 582,
3°, 4° en 6°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 29 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

MINISTERE DE LA JUSTICE
ET MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

[C − 99/03642]F. 1999 — 4277
23 DECEMBRE 1999. — Arrêté royal fixant le règlement particulier

du tribunal du travail de Bruxelles

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l’article 81, modifié par les lois des
4 août 1978 et 26 juillet 1990, les articles 82, 83 et 86, l’article 86bis, inséré
par la loi du 10 février 1998, l’article 87, modifié par la loi du
15 juillet 1970, l’article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l’article
89, modifié par la loi du 17 février 1997, l’article 90, modifié par la loi
du 22 décembre 1998 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l’arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du
tribunal du travail de Bruxelles;
Vu les avis du premier président de la Cour d’appel de Bruxelles, du

premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur
général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Bruxelles, de
l’auditeur du travail à Bruxelles, du greffier en chef du tribunal du
travail de Bruxelles, et des bâtonniers des Ordres français et néerlandais
des avocats de Bruxelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi et de Notre Ministre

de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal du travail de Bruxelles se compose de
vingt-cinq chambres.

Art. 2. Les 1ère, 2ème, 12ème, 16ème, 18ème et 24ème chambres
connaissent des contestations visées aux articles 578 et 582, 5°, du Code
judiciaire lorsqu’un employé est en cause, ainsi que de toutes contes-
tations entre un employeur et un employé, notamment celles relatives
aux vacances annuelles, au pécule de vacances, à la prépension et au
stage des jeunes.

Art. 3. Les 3ème et 4ème chambres connaissent des contestations
visées aux articles 578 et 582, 5°, du Code judiciaire lorsqu’un ouvrier
est en cause, ainsi que de toutes contestations entre un employeur et un
ouvrier, notamment celles relatives aux vacances annuelles, à la
prépension et au stage des jeunes.

Art. 4. Les 5ème et 6ème chambres connaissent des demandes
prévues à l’article 579 du Code judiciaire.

Art. 5. Les 7ème et 8ème chambres connaissent des contestations
relatives aux obligations des employeurs prévues par les lois et
règlements visés à l’article 580 du Code judiciaire ou par d’autres lois.

Ces chambres connaissent également de l’application aux employeurs
des sanctions administratives qui sont prévues par ces lois et règle-
ments ainsi que par la loi relative aux amendes administratives, et qui
sont applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, dans la
mesure où elles sont dirigées contre des employeurs.

Elles connaissent enfin des contestations visées à l’article 582, 3°, 4° et
6°, du Code judiciaire.
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