NEDERLANDSTALIGE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
BRUSSEL

BIJZONDER REGLEMENT (vanaf 1 oktober 2019)

Wij, Gaby Van den Bossche, voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel,
bijgestaan door Kurt Provez, hoofdgriffier,
stellen het bijzonder reglement van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel vast als
volgt:

Algemeen
Artikel 1. De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel omvat de rechtsprekende diensten
van de voorzitter en van de elf kamers van de rechtbank, alsook de bijzondere administratieve
diensten.

Voorzitter
Artikel 2. In het kader van de rechtsprekende diensten is de voorzitter bevoegd voor de volgende
zaken en zetelt de voorzitter op de volgende dagen:
DIENST
eenzijdig verzoekschrift





kort geding





BEVOEGD VOOR:
vorderingen bij volstrekte
noodzakelijkheid (artikel 584 Ger.W.1);
beslag inzake namaak;
overige bijzondere bevoegdheden
bepaald in het Ger.W., WVV2 en het
WER3
spoedeisende zaken (artikel 584 Ger.W.)
derdenverzet tegen beschikkingen op
eenzijdig verzoekschrift
overige bijzondere bevoegdheden
bepaald in het Ger.W., WVV en WER

ZITTINGSDAG
elke dag

dinsdag

1

Ger.W. = Gerechtelijk Wetboek
WVV = Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (lees ‘Wetboek van Vennootschappen’ zolang van
toepassing)
3
WER = Wetboek van Economisch Recht
2

1

zoals in kort geding





vorderingen tot staking (intellectuele
eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen,
marktpraktijken, …)
uittreding en uitsluiting van
aandeelhouders uit vennootschappen
overige bijzondere bevoegdheden
bepaald in het Ger.W., WVV en het WER

donderdag

Deze zittingen vangen aan om 9u of op elk ander door de voorzitter te bepalen tijdstip.
De voorzitter zetelt ook in de arrondissementsrechtbank.
De voorzitter kan zich bij wettige verhindering laten vervangen door de ondervoorzitter of een
andere rechter van de rechtbank.

Kamers
Artikel 3. De rechtbank bestaat uit elf kamers die elk samengesteld zijn uit één beroepsmagistraat en
twee rechters in ondernemingszaken. Deze kamers zijn bevoegd voor de volgende zaken (volgens de
aard van het geschil) en ze zetelen op de volgende dagen:
KAMER:
1

2

BEVOEGD VOOR:
Inleiding van nieuwe zaken, beëdigingen

ZITTINGSDAG
maandag (maandelijks, als
schikkingskamer en voor korte
debatten) en elke vrijdag
(inleiding nieuwe zaken)
faillissement, ontbinding van een onderneming, dinsdag en vrijdag
goedkeuring van verdelingsplannen

3

gerechtelijke reorganisatie van een onderneming

donderdag

4

opsporing van ondernemingen in moeilijkheden

elke werkdag

5

intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen

maandag en dinsdag

6

aanneming, vervoer,
verzekeringen

7

vorderingen met betrekking tot vennootschappen, woensdag en donderdag
verenigingen, stichtingen, beoefenaars van vrije
beroepen, inschrijving KBO
bankverrichtingen, beleggingen en financiële woensdag en donderdag
verrichtingen, wisselbrieven

8

zee-

en

binnenvaart, donderdag en vrijdag

9

mededinging, alleenverkoop, handelsagentuur en
franchising

woensdag en vrijdag

10

algemene materies

11

rechtsvordering tot collectief herstel

dinsdag,
woensdag
donderdag
maandag en woensdag

en

2

Deze kamers zijn niet bevoegd voor materies die tot de bijzondere bevoegdheid van de voorzitter van
de rechtbank behoren.
Aan de kamers 2 en 5 tot en met 11 worden ook geschillen toegewezen over algemene materies
(algemeen verbintenissenrecht en ondernemingsrecht zoals onbetaalde facturen, ontbinding van een
standaardcontract, …).
Artikel 4. Elke zitting vangt aan om 9u en duurt ten minste tot 12u30, met uitzondering van de zitting
van kamer 3 die aanvangt om 14u. Kamer 4 zetelt op ad-hoc tijdstippen.
Op elke pleitzitting van de kamers 2 en 5 tot en met 11 worden zaken vastgesteld met een
gezamenlijke pleitduur van ten minste 180 minuten.

Inleiding nieuwe zaken
Artikel 5. Alle nieuwe zaken die tot de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank behoren,
worden ingeleid op de dagen vermeld in artikel 2.
Artikel 6. Alle andere nieuwe zaken worden ingeleid voor kamer 1 op vrijdag, met uitzondering van
vorderingen inzake:




faillissement: inleiding voor kamer 2 op dinsdag;
gerechtelijke ontbinding van een onderneming (uitgezonderd bij toepassing van artikel 2:73
WVV): inleiding voor kamer 2 op dinsdag;
gerechtelijke reorganisatie: inleiding voor kamer 3 op donderdag.

(Derden)verzet tegen vonnissen van de kamer 2 en 3 moeten voor de betreffende kamer ingeleid
worden. In de overige gevallen gebeurt de inleiding voor kamer 1.

Administratieve diensten
Artikel 7. De bijzondere administratieve diensten van de rechtbank omvatten de diensten inzake:
–
–
–
–
–

rechters in ondernemingszaken;
faillissementsbeheer;
opsporing van ondernemingen in moeilijkheden;
deskundigenonderzoeken;
akten van rechtspersonen (oprichting, publicaties…).

De diensten inzake rechters in ondernemingszaken worden geleid door de voorzitter van de rechters
in ondernemingszaken. De overige diensten worden geleid door de voorzitter van de rechtbank of de
door de voorzitter aangewezen ondervoorzitter of rechter.

Vakantieperiodes
Artikel 8. Tijdens de gerechtelijke vakantie (juli-augustus) geldt een aangepaste dienstregeling. In
samenspraak met het directiecomité en na advies van de procureur des Konings bepaalt de

3

voorzitter elk jaar de dagen en uren waarop de zittingen zullen plaatsvinden tijdens de gerechtelijke
vakantie. In die beschikking wijst de voorzitter ook de rechters en griffiers aan die zitting zullen
houden.
De dienst van het eenzijdig verzoekschrift zal volgens de gebruikelijke dienstregeling elke dag
georganiseerd worden.
Artikel 9. Er vinden geen zittingen plaats van 25 december tot en met 1 januari en tijdens de
Paasvakantie in de week waarin Paasmaandag valt. Indien Paasmaandag buiten de schoolvakantie
voor het Nederlandstalig onderwijs valt, worden de zittingen opgeschort in de week vóór Pasen in
plaats van in de week na Pasen.
De opschorting van zittingen geldt niet voor de dienst van het eenzijdig verzoekschrift en voor de
zitting van het kort geding, die volgens de gewone dienstregeling zullen plaatsvinden. De zitting van
het kort geding wordt evenwel gehouden op 26 december en op 2 januari indien 25 december en 1
januari op een dinsdag vallen.

Wijzigingen
Artikel 10. Volgens de behoeften van de dienst en in samenspraak met het directiecomité kan de
voorzitter van de rechtbank:
–
–
–

beslissen dat een kamer gesloten wordt of dat de zittingen van een kamer voor een bepaalde
duur worden geschorst;
de bijzondere bevoegdheden van een kamer van de rechtbank uitbreiden, wijzigen of
toewijzen aan een andere kamer;
de dagen waarop een kamer zitting houdt, wijzigen.

Artikel 11. Volgens de behoeften van de dienst kan de voorzitter van de rechtbank:
–
–
–

een zaak ongeacht de materie toewijzen aan een kamer ongeacht de bevoegdheid van die
kamer;
beslissen dat een kamer één of meer bijkomende zittingen zal houden op nader te bepalen
dagen en uren;
de vakantiedienstregeling wijzigen.

Deze beslissingen vermeld in artikel 10 en 11 nemen de vorm aan van een dienstbeschikking.
Artikel 12. Volgens de behoeften van de dienst kan een kamer uitzonderlijk op eigen initiatief een
buitengewone zitting houden op de dag en het uur die ze bepaalt, mits voorafgaande instemming
van de voorzitter van de rechtbank, de hoofdgriffier en de voorzitter van de rechters in
ondernemingszaken. Indien mogelijk gebeurt de wijziging slechts na melding aan het directiecomité.
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Inwerkingtreding
Artikel 13. Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2019. Het vervangt alle vorige bijzondere
reglementen van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel.

Brussel, 1 oktober 2019.

Kurt Provez
Hoofdgriffier

Gaby Van den Bossche
Voorzitter
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