
 
1 

 
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT 

 
Kabinet van de voorzitter 

 
 
 
 
Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus 
 
Update vanaf 01.07.2020  
(wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in rood) 
 

 
 
 
Na overleg binnen het directiecomité, worden binnen de ondernemingsrechtbank Gent, volgende 
maatregelen genomen en bestendigd ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. 
 
Daarbij wordt rekening gehouden met de algemene richtlijnen van de overheid en met de richtlijnen 
van het college van hoven en rechtbanken. Deze primeren op de huidige richtlijnen. 
 
De maatregelen hebben tot doel in de mate van het mogelijke de dienstverlening te verzekeren, doch 
daarbij in eerste instantie oog hebbend voor de gezondheid van alle betrokkenen. Hierbij wordt er van 
uitgegaan dat de veiligheid het best kan gegarandeerd worden door de gepaste afstand tussen 
personen te bewaren en grote concentraties van personen in kleine ruimtes te vermijden. 
 
De maatregelen gaan in vanaf 01.07.2020 en gelden tot nader bericht, doch kunnen te allen tijde 
aangepast en/of verlengd worden zo de concrete omstandigheden daartoe noodzaken. 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Iedere bezoeker van een gerechtsgebouw betrokken door de ondernemingsrechtbank Gent 

moet volgende maatregelen in acht nemen: 
 

 Vooraleer zij het gebouw, de zittingszaal of griffie betreden, grondig de handen wassen; 
 

 Onderling en ten aanzien van de advocaten en de leden van de rechtbank en de griffies de 
gepaste afstand (1,5 tot 2 m.) bewaren. 

 
1.2. De advocaten worden gevraagd: 
 

 de cliënt(en) te vertegenwoordigen, zonder aanwezigheid van de cliënt(en); 
 

 desgevallend, de zittingszaal enkel te betreden wanneer hun zaak wordt opgeroepen en 
behandeld; 

 

 zich niet naar de rechtbank te begeven indien zij symptomen van het virus bij zichzelf 
opmerken; 

 

 om stukken zoveel mogelijk via e-deposit of DPA neer te leggen.  
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1.3. Vergaderingen van werkgroepen, commissies of andere organisatieverbanden binnen de 

rechtbank gaan fysiek door, tenzij de veiligheidsmaatregelen niet gegarandeerd kunnen 
worden. Deze vergaderingen worden desgevallend georganiseerd via videoconferentie (Cisco 
Webex of gelijkwaardig). 

 
1.4. Aan iedere magistraat zowel beroepsmagistraten als rechters in ondernemingszaken, griffier en 

medewerker wordt gevraagd het secretariaat zo vlug als mogelijk in te lichten wanneer men 
besmet is met het virus of een vermoeden van besmetting heeft. 

 
1.5. Rechters in ondernemingszaken, die zichzelf in een kwetsbare positie achten (gezien leeftijd of 

een bepaalde medische toestand) dienen het nodige te doen om zich te laten vervangen voor 
zittingen door een collega die niet in deze positie verkeert en hij/zij licht hiervan de griffie in. 

 
1.6. Behoudens specifieke vermelding hierna, werken alle diensten van de rechtbank op de 

werkwijze zoals van toepassing voor 18.03.2020, hetzij voor het in voege treden van de 
specifieke maatregelen met het oog op de bestrijding van de corona-pandemie. 

 
 
2. WERKING GRIFFIE 
 
 
2.1. De griffies en de rechtspersonenregisters zijn tijdens de gebruikelijke kantooruren toegankelijk. 

Het griffiepersoneel kan desgevallend  vragen om een mondmasker te dragen bij het betreden 
van de griffie.  
 

2.2. Stukken worden zoveel mogelijk neergelegd via e-deposit of DPA.  
 

 
3. PROCEDURE 
 
 
3.1. Er wordt zoveel mogelijk gezeteld in grote lokalen, die over voldoende verluchting beschikken. 

Er wordt vermeden om met de rechtbank in kleine lokalen (raadkamer) te zetelen.  
Alle zittingen in raadkamer vinden plaats in de openbare (grote) zittingszaal met gesloten 
deuren. 

 
 
4. ZITTINGEN 
 
 
4.1. Inleidingszittingen – eerste kamer 

 
De partijen worden bij voorkeur vertegenwoordigd door een raadsman. 
Partijen die zich laten vertegenwoordigen door een raadsman worden niet in de zittingszaal 
verwacht. 
Alle partijen en hun raadslieden worden met aandrang gevraagd om de veiligheidsmaatregelen 
strikt na te leven. 

 
 
4.2. Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden – vierde kamer 
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De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden hernemen de werkzaamheden op 
01.09.2020.  

 
 
5. ONDERTEKENEN VAN VONNISSEN  
 
 
Het ondertekenen van de vonnissen gebeurt vanaf 01.07.2020 op wijze zoals bepaald in artikel 782 
Ger.W. 
 
 

 
Gent,  01.07.2020 
 
 
Franky Hulpia Johan Declercq Leen Nuytinck 
Hoofdgriffier Afdelingsvoorzitter Voorzitter
  


