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SAMENWERKING TUSSEN DE BALIE WEST-VLAANDEREN EN DE 

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT 

IN HET KADER VAN DE HERNEMING VAN DE FYSIEKE ZITTINGEN VAN DE 

INLEIDINGSKAMERS IN WEST-VLAANDEREN 

 

1. Doelstellingen 

 

- de fysieke zittingen van de inleidingskamers van de ondernemingsrechtbank, waar gewoonlijk veel 

mensen op aanwezig zijn (advocaten en partijen die in persoon verschijnen), op een zo veilig mogelijke 

en ordentelijke wijze organiseren, rekening houdend met de regels inzake ‘social distancing’ ; 

 

- de opgebouwde achterstand inzake behandeling van de nieuwe zaken die sinds de ‘lockdown’ vanaf 

14 maart 2020 werden ingeleid, voor 95 % wegwerken tegen einde juni 2020; 

 

- de behandeling van de (uitgestelde/vastgestelde) zaken in korte debatten hernemen. 

 

2. Wat, waar, wanneer, hoe? 

 

- enkel voor de zittingen van de eerste kamer in elke afdeling van de Ondernemingsrechtbank Gent in 

de provincie West-Vlaanderen (Kortrijk, Brugge, Oostende, Veurne, Ieper); 

 

- zowel voor de reguliere inleidingszittingen als voor de nog te organiseren buitengewone zittingen 

(inhaalzittingen); 

 

- in de periode van 18 mei 2020 t.e.m. 30 juni 2020; 

 

- niet voor de zittingen van de tweede kamer (faillissementen), derde kamer (gerechtelijke 

reorganisatie), pleitkamers, kort geding en zoals in kort geding; 

 

- er wordt door de balie een groep van 6 tot 8 advocaten voorzien die de volledige duur van de zittingen 

aanwezig zullen zijn en zoveel mogelijk de advocaten die optreden in de zaken, zullen vervangen 

(zowel voor de eisende partij als eventueel ook voor de verwerende partij); 

 

- die aanwezige advocaten zullen telkens verschijnen voor de dominus litis bij de afroeping van de 

zaken, waarbij zal gehandeld worden volgens de hierna beschreven scenario’s en waarbij de zaken in 

volgorde van hun inschrijving op de rol worden afgeroepen, evenwel met dien verstande dat eerst de 

zaken worden behandeld waarin één of meer partijen in persoon verschijnen en daarna de zaken 

waarin de vervangers optreden. Pas daarna, d.w.z. op het einde van de zitting, worden de zaken 

opgeroepen waarin de dominus litis zelf verschijnt, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals verder 

bepaald; 

 

- de dominus litis neemt bij voorkeur individueel contact op met de vervanger en geeft deze rechtstreeks 

zijn/haar instructies; 

 

- wanneer enkel de rechtbank een brief heeft ontvangen van de dominus litis waarbij gevraagd wordt  

“een bereidwillig confrater ter zitting te laten verschijnen” zal de kamervoorzitter bij wijze van beurtrol 

telkens een van de aanwezige vervangers vragen om aldus te verschijnen; 

 

- de balie werkt een specifieke (aangepaste) regeling uit voor de vervangingsvergoeding die 

verschuldigd is wanneer beroep wordt gedaan op dit systeem; 

 

- in de oproepingsbrieven van de griffie wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om beroep te doen 

op de vervangers met verwijzing naar de informatie op de website van de balie 

(www.henribaliemagazine.be) en op de website van de rechtbank (www.rechtbanken-

tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-gent) en met het nadrukkelijk verzoek om zoveel mogelijk  

gebruik te maken van het systeem; 

 

 

http://www.henribaliemagazine.be/
http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-gent
http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-gent
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- het blijft mogelijk voor de dominus litis om zelf te verschijnen, doch de rechtbank vraagt om dit alleen 

maar te doen in de gevallen waar het echt noodzakelijk is. Bovendien, om dit ordentelijk en veilig te 

laten verlopen, is het noodzakelijk hiervoor een schriftelijk verzoek aan de griffie te richten, minstens 

twee werkdagen vóór de zitting. Die zaken zullen op een later tijdstip dan het normale aanvangsuur 

van de zitting opgeroepen worden (of binnen een bepaald tijdsslot). Van dit afwijkend tijdstip zal , waar 

nodig, door de griffie kennis gegeven worden. 

 

3. Praktische toepassingsvoorwaarden van het systeem 

 

- het bundel met overtuigingsstukken van de eisende partij moet minstens twee werkdagen voor de 

zitting ingediend zijn bij de rechtbank (bij voorkeur via e-Deposit); 

 

- als de dominus litis niet zelf een vervanger heeft aangesteld en instructies gegeven heeft, moet hij/zij 

minstens een brief aan de rechtbank gestuurd hebben, waarin verklaard wordt dat een beroep gedaan 

wordt op het systeem van vervanging, m.a.w. gevraagd wordt dat “een bereidwillig confrater ter zitting 

zou willen verschijnen”; 

 

- elke communicatie met de rechtbank geschiedt bij voorkeur per fax of e-mail: 

 - afdeling Kortrijk: fax: 056/269.602  e-mail: orb.kortrijk.griffie@just.fgov.be 

 - afdeling Brugge: fax: 050/473.070 e-mail: orb.brugge.griffie@just.fgov.be 

 - afdeling Oostende: fax: 059/553.659 e-mail: orb.oostende@just.fgov.be 

 - afdeling Veurne: fax: 058/296.443 e-mail: orb.veurne@just.fgov.be 

 - afdeling Ieper:  fax: 057/450.703 e-mail: orb.ieper@just.fgov.be 

 

- een proefzitting zal plaatsvinden in de afdeling Kortrijk op woensdag 20 mei 2020 om 14.00 uur waar 

een 70-tal zaken zullen worden opgeroepen. Het voorgesteld systeem van vervanging kan alleen maar 

resultaat opleveren – nl. de achterstand wegwerken én een vlot en ordentelijk verloop van de zitting 

garanderen met een beperkt aantal aanwezigen zodat de regels inzake ‘social distancing’ 

gerespecteerd worden – als er zoveel mogelijk gebruik van wordt gemaakt. Na deze proefzitting zal 

een evaluatie gebeuren en zal het systeem waar nodig bijgestuurd worden. 

 

4. Scenario’s 

 

4.1. Gevallen waarin gevraagd wordt om zoveel mogelijk beroep te doen op de specifiek 

georganiseerde vervangingsdienst. 

 

Het betreft de frequent voorkomende gevallen op de inleidingszitting, zoals  daar zijn: 

 

- verwerende partij verschijnt niet: eisende partij vraagt verstek en vonnis conform de dagvaarding; 

 

- verwerende partij verschijnt niet: eisende partij vraagt verstek en vonnis onder aftrek van inmiddels  

ontvangen betaling(en) => juiste data en bedragen opgeven a.u.b.; 

 

- verwerende partij verschijnt maar betwist niet: eisende partij vraagt vonnis conform de dagvaarding; 

- verwerende partij verschijnt en betwist niet maar vraagt enkel gemak van betaling: eisende partij gaat  

akkoord met gemak van betaling of vraagt vonnis conform de dagvaarding (de rechtbank zal in 

voorkomend geval oordelen over het toekennen van betalingstermijnen); 

 

- verwerende partij verschijnt en betwist enkel de gevorderde aanhorigheden (rente/schadebeding) en 

(eventueel) vraagt ook nog gemak van betaling: eisende partij gaat akkoord of niet waarbij de rechtbank 

in voorkomend geval zal oordelen over de aanhorigheden en/of het toekennen van betalingstermijnen;  

 

- eisende partij vraagt doorhaling: de zaak wordt doorgehaald; 

 

- eisende partij en verwerende partij verschijnen en vragen akkoordvonnis: akkoordvonnis wordt  

verleend (dit kan een regeling inzake een louter geldelijke vordering betreffen, maar b.v. ook een 

akkoord voor verzending van de zaak wegens territoriale onbevoegdheid of een onderzoeksmaatregel 
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in toepassing van art. 19, derde lid Ger.W.). De juiste inhoud en draagwijdte van het bereikte akkoord 

moet bij voorkeur opgenomen zijn in één enkel schriftelijk document dat neerligt of wordt neergelegd 

ter zitting; 

 

- verwerende partij verschijnt en kondigt betwisting aan: de zaak wordt op vaste datum uitgesteld om 

de verwerende partij toe te laten haar eerste conclusie in te dienen (en dan verder de procedure te 

regelen) of de procedure van art. 747 Ger.W. wordt toegepast; 

 

- eisende partij en verwerende partij zijn conclusietermijnen overeengekomen en vragen deze te 

bekrachtigen: de procedure van art. 747, § 1 Ger.W. wordt toegepast. 

 

4.2. Gevallen waarin eventueel beroep kan worden gedaan op de specifiek georganiseerde  

vervangingsdienst. 

 

Het gaat om de zaken die reeds eerder waren ingeleid (nl. vóór de ‘lockdown’ op 13 maart 2020 van 

start is gegaan) en die werden uitgesteld of vastgesteld in het kader van een gevraagde behandeling 

in korte debatten (art. 735 Ger.W.).  

Het is immers de bedoeling dat de behandeling van deze zaken wordt hernomen vanaf 18 mei 2020.  

 

Wanneer een scenario aan de orde is zoals beschreven in rubriek 4.1, wordt bij voorkeur een beroep 

gedaan op het hierboven voorgesteld systeem van vervanging. 

 

Wanneer een ander scenario zich aandient, dient de dominus litis – als hij/zij niet zelf naar de zitting 

komt – zelf het initiatief te nemen om een vervanging te organiseren (met specifieke instructies en 

afspraken inzake vergoeding). Desgewenst kan hiervoor wel iemand van de aanwezige vervangers  

worden aangesproken. 

 

Het is dan bovendien noodzakelijk om de rechtbank vooraf, tijdig (d.w.z. minstens twee werkdagen voor 

de zitting) en schriftelijk , op de hoogte te brengen van de vraag om een dergelijke vroeger ingeleide 

zaak in toepassing van art. 735 Ger.W. behandeld te zien (per fax of e-mail: zie randnummer 3). Er zal 

dan nagegaan worden als een behandeling op een welbepaald (afwijkend) tijdstip (of binnen een 

bepaalde tijdsvork) aangewezen is (wat in voorkomend geval door de griffie ter kennis zal worden 

gebracht). 

 

4.3. Verweerders in het buitenland. 

 

Er dient rekening gehouden met het van overheidswege opgelegd inreisverbod, zo lang dit geldt. 

Er dient bovendien rekening gehouden met de verlenging van de termijnen wanneer een partij in het  

buitenland dient (her-)opgeroepen te worden bij gerechtsbrief. 

In de regel zullen deze zaken pas na de gerechtelijke vakantie (opnieuw) behandeld kunnen worden. 

 

4.4. Alle andere gevallen. 

 

De zaak wordt uitgesteld naar de eerstvolgende nuttige zitting en de kennisgevingen of nieuwe 

oproepingen worden door de griffie uitgestuurd (eveneens wanneer de toepassingsvoorwaa rden 

opgesomd onder randnummer 3 niet vervuld zijn). 

 


