
Geachte schuldbemiddelaars van de afdeling Veurne, 

 

Door de maatregelen gericht op het voorkomen en bestrijden van het corona-virus dienden we de 

werking van de arbeidsrechtbank Gent de afgelopen weken grondig aan te passen.  

Voor wat betreft de materie van de collectieve schuldenregeling zetten we het ‘administratieve luik’ 

(machtigingen, homologaties, einde regelingen en jaarverslagen) – binnen de beschikbaarheid van het 

griffiepersoneel en de griffiers – zo goed als mogelijk verder.  

De openbare zittingen en de zittingen in raadkamer werden evenwel vanaf 16 maart 2020 geschorst. 

De daarop gefixeerde zaken werden verdaagd naar latere zittingen. Thans voorziet het zogenaamde 

KB nr. 2 in uitgebreidere mogelijkheden van schriftelijke behandeling en/of behandeling via 

videoconferentie (webex), maar dit KB is niet of in elk geval veel minder toepasbaar op openbare 

zittingen of zittingen in raadkamer op het terrein van de collectieve schuldenregeling. 

Om die reden opteren we er binnen de arbeidsrechtbank Gent voor om vanaf maandag 4 mei 2020 

opnieuw, onder aangepaste omstandigheden, zittingen in raadkamer en openbare zittingen effectief 

te laten doorgaan, weliswaar beperkt tot de dossiers waarvan omwille van uitzonderlijke 

omstandigheden of urgentie een behandeling in raadkamer en/of openbare zitting noodzakelijk is.  

A. Hoe verneemt u of een bepaald dossier wel of niet wordt behandeld op de voorziene 

zittingsdatum (vanaf 4 mei 2020)? 

Voor procedures machtigingen verkoop onroerende goederen, verzoeken we u zoveel als mogelijk 

toepassing te maken van de schriftelijke procedure: hiertoe is het wenselijk een schriftelijk akkoord 

van de schuldenaar, en eventueel van de mede-eigenaars en/of ingeschreven hypothecaire of 

bevoorrechte schuldeisers evenals de schuldeisers die een bevel of beslagexploot hebben doen 

overschrijven, te voegen aan uw verzoek om de zaak schriftelijk in beraad te nemen.   

Voor de andere zaken zal de schuldbemiddelingsrechter voor de voorziene datum van de openbare 

zitting of zitting in raadkamer alle gefixeerde zaken inhoudelijk bekijken en beoordelen of er sprake is 

van urgentie of uitzonderlijke omstandigheden. Indien de schuldbemiddelingsrechter op dat ogenblik  

van oordeel is dat de zaak onvoldoende urgent is, zal de griffier van de kamer u contacteren. Indien u 

als schuldbemiddelaar meent dat, op basis van bijvoorbeeld een aantal recente ontwikkelingen, een 

behandeling toch urgent is, dan kan u dat op dat ogenblik aan de griffier laten weten. Is dit niet het 

geval, dan wordt de zaak verdaagd naar een latere zittingsdatum. De griffier zal met u 

bekijken/overleggen op welke wijze de andere betrokken partijen (schuldenaar, eventuele 

schuldeisers) kunnen vernemen dat het dossier niet effectief zal behandeld worden op de voorziene 

zittingsdatum, doch verdaagd wordt naar een latere zitting. 

Indien u in een gefixeerde zaak niet op voorhand door de griffier wordt gecontacteerd, mag u ervan 

uitgaan dat (a) de schuldbemiddelingsrechter de behandeling van het dossier urgent acht en (b) dat 

de behandeling van het dossier effectief zal doorgaan (in raadkamer of openbare zitting) op de 

voorziene datum. 

B. Nieuwe vragen om fixaties 

Gelieve bij nieuwe verzoeken om een dossier op te roepen op openbare zitting of zitting in raadkamer 

voortaan in het verzoekschrift duidelijk aan te geven of en, zo ja, om welke reden er sprake is van 

urgentie of uitzonderlijke omstandigheden, zodat hiermee bij de invulling van de CSR-zittingen tijdens 

de komende maanden rekening kan worden gehouden. 



C. Organisatie van de openbare zittingen en zittingen in raadkamer 

Om bij de organisatie van de openbare zittingen en raadkamers de regels van de social distancing zo 

nauwgezet mogelijk te kunnen naleven, gelden een aantal flankerende maatregelen: 

1. Zaken worden op vaste tijdstippen en in vaste tijdsblokken opgeroepen.  

2. Zowel de behandeling van dossiers in raadkamer als de behandeling van zaken in openbare 

zitting gebeuren vanaf 4 mei 2020 enkel in de openbare zittingszaal.  

Enkel de personen betrokken bij het dossier dat op dat ogenblik behandeld wordt, worden 

toegelaten tot de zittingszaal. De aanwezigen in de andere zaken wachten in de gang. Er wordt 

geen ander publiek toegelaten tot de openbare zittingszaal.  

3. Zowel bij de behandeling van de dossiers in raadkamer als deze in openbare zitting volgen we 

de volgorde van de rol die zal uithangen bij de deur van de zittingszaal. Het is dus van het 

grootste belang dat u zelf op het voorziene tijdstip aanwezig bent en ook de schuldenaar en 

eventuele schuldeisers laat weten dat zij op het voorziene tijdstip aanwezig dienen te zijn.  

4. We verzoeken u, als schuldbemiddelaar, om op voorhand een korte zittingsnota neer te leggen 

met daarin de meest recente stand van zaken van het dossier, zodat de (openbare) zitting zo 

kort en efficiënt mogelijk afgewerkt kan worden. Een dergelijke zittingsnota moet u 

neerleggen bij verzoeken tot herroeping, zaken die (al dan niet na tussenvonnis) voor 

evaluatie gefixeerd staan (doorgaans in het kader van een verzoek tot herroeping) en 

processen-verbaal van gebrek aan minnelijke aanzuiveringsregeling (indien er zich sedert het 

proces-verbaal relevante wijzigingen hebben voorgedaan). Gelieve deze nota zeker ook 

minstens op voorhand aan de schuldenaar te bezorgen en eventueel aan de aanwezige 

schuldeisers.  

5. Vermijd zo veel als mogelijk het neerleggen van bijkomende stukken op de openbare zitting 

of de zitting in raadkamer. 

We zullen de implementatie van deze maatregelen nauwgezet opvolgen, evalueren en, indien nodig, 

bijsturen of verfijnen.  

We hopen op deze manier een evenwicht te realiseren tussen, enerzijds, het verder behandelen van 

urgente zaken, rekening houdend met de eigenheid van de materie van de CSR, en, anderzijds, de 

bescherming van de volksgezondheid.  

Met vriendelijke groeten, 

Schuldbemiddelingsrechter arbeidsrechtbank Gent, afdeling Veurne 

 


