Ondernemingsrechtbank Antwerpen

BESCHIKKING

Coördinatie
De Wereldgezondheidsorganisatie kwalificeerde de epidemie van het Coronavirus (CoViD-19) als een
pandemie.
De nationale veiligheidsraad vaardígde op 12 maart 2020 in dit kader bijkomende maatregelen uit.

Het co¡lege van hoven en rechtbanken communiceerde op 13 maart 2020 bijkomende aanbevelingen
De toegang

tot gerechtsgebouwen wordt beperkt.

Het voorgaande en de verdere onrustwekkende evolutie van de pandemie nopen de ondernemingsrechtbank
Antwerpen tot het nemen van de hiernavolgende maatregelen, teneinde:
bij te dragen, bij wijze van voorzorgsmaatregel, tot het voorkomen van de verdere spreiding van het virus
door het verm'rjden van fysiek interpersoonlijk contact, alsook om het welzijn van al de medewerkers
zoveel mogelijk te beschermen.
te anticiperen op een eventuele uitval van leden van de rechtbank
maar ook het blijven verzekeren van de dienstverlening voor dringende zaken

-

-

Op 16 maart 2020 werd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in het licht van het voorgaande
een beschikking genomen.
lntussen volgden bijkomende aanbevelingen en richtlijnen van het college van hoven en rechtbanken, in het
bijzonder met betrekking tot de uitbreiding van de mogelijkheid tot neerleggen van stukken via e-deposit.
Het is dan ook gepast om deze beschikking aan te vullen en te coördineren met de nieuwe maatregelen d¡e
intussen genomen zijn.

Artikel 1: De periode
Deze beschikking treedt in werking op dinsdag 17 maart 2020 en neemt een einde op zondag 19 april 2020
(hierna de periode genoemd).

Artikel 2: Z¡ttingen
2,L
Op de inleidingsz¡ttingen van gemeen recht worden geen zaken behandeld. Concreet houdt dit in dat
advocaten en partijen n¡et meer op de zitting worden verwacht. De zaken die op de zittingsrol werden gesteld
worden allen naar de rol van de inleidingskamer verzonden.
De inleidingzitt¡ngen van de kamers bevoegd voor faillissementen en gerechtel'rjke reorganisatie blijven verder
werken wat de dringende zaken betreft.
2.2
Op de pleitzittingen worden geen zaken behandeld. De vastgestelde zaken worden ambtshalve verdaagd en

zullen met prioriteit opnieuw worden vastgesteld.
De zaken die reeds in beraad werden genomen, zullen worden uitgesproken binnen de voorziene termijn.

2.3
De procedures in kortgeding en zoals in kortgeding bl'rjven doorgaan
Eénzíjdíge verzoekschriften zu llen worden behandeld.

2.4
De hiernavolgende insolventieprocedures kunnen schriftelijk behandeld worden:

-

taxatíes erelonen en kosten van de gerechtelijke mandatarissen
sluiting van faíllissement waar de aanwezigheid van de gefailleerde niet vereist is

akkoordverklaríngen betwiste schuldvorderingen

Deze

lijst'kan op initiatief van'de rechtbank steeds worden aangepast.

De afrekeningsvergaderingen in het kader van faillissementen worden opgeschort. De reeds vastgestelde
afrekeningsvergaderingen worden eveneens opgeschort.

2.5

zittingen van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden worden opgeschort. De zittingen van de
rechter verslaggevers worden eveneens opgeschort. Reeds opgeroepen ondernemingen zullen opnieuw
De

worden uitgenodigd.
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Aan de gerechtsdeurwaarders wordt gevraagd om enkel hoogdringende zaken in te leiden.

Artikel4: Griffie

4.t
De

griffie werkt achter gesloten deuren, maar blijft vanop afstand bereikbaar

4.2
De mogelükhe¡d

tot

inzage van dossiers op de griffie wordt opgeschort.

4.3
De inzage van de dossiers van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden wordt opgeschort.

4.4
De dienst rechtspersonen werkt achter gesloten deuren.
De raadpleging van ondernemingsdossiers wordt opgeschort.
De neerlegging van publicatieformulieren gebeurt per post of digitaal via de daartoe bestemde platforms (niet

per e-mail).
4.5
Om de instroom van documenten optimaal te kunnen beheren gebeurt vanaf heden de neerlegging van de

procedurestukken via e-deposit, met inachtname van de volgende regels:

4.5.t
ln een bestaand rechtsplegingsdossier, waarb'rj steeds een rolnummer werd toegekend:
Het rolnummer ingeven van het rechtsplegingsdossier waarin het stuk wordt neergelegd'
PDF document benoemen (conclusie, verzoekschrift arï-747 Ger. W.,....) en enkel de part'tj
waarvoor het stuk wordt neergelegd vermelden.

-

4.5.2

inleidende procedurestukken, met uitzondering van hetgeen bepaald is onder 4.5.3, waarbij nog geen
rolnu mmer is toegekend:
B'rj

Moet het standaard rolnummer PlLgOOlOOùOl en keuze ,,brlef', gebruikt worden
Moet het betalingsbewijs bijgevoegd
Moet het PDF bestand goed benoemd worden:
o Dagvaarding, datum inleiding, partij t/ partij
o Tegensprekelijk verzoekschrift, partij t/part'lj
o Eenz'rjdig verzoekschrift partij
Het standaard rolnummer mag niet gebruikt worden voor stukken in een reeds bestaand
rechtsplegingsdossier, aangezien hieraan reeds een rolnummer werd toegewezen.
Een email wordt automatisch verzonden nadat het inleidende procedurestuk op de rol wordt ingeschreven
.=met vermelding.van het effectieve rolnurnmer. De,Gerechtsdeurwaarder str¡urt dit door naar zijn

opdrachtgever. Vanaf dan kan enkel nog het toegekende rolnummer gebruikt worden.
4.5.3
Enkel de eenzijdige verzoekschríften op basis van art. 584 Ger. W. moeten omwille van de hoogdringendheid
en om organisatorische redenen neergelegd worden via het emailadres van het secretar¡aat van de voorzitter:

orb.antweroen.secr.voorz@ iust.fgov.be.
Hierb'tj dient het betaalbewijs gevoegd te worden. Voor deze eenz'rjdige verzoekschriften moet de betaling
gebeuren op de rekening van de afdeling Antwerpen.
4.5.4

Voor de betalingen, waarvan hiervoor sprake moeten, naar gelang de afdeling de volgende rekeningnummers
gebruikt worden:
Afdeling Antwerpen: BE72 6792 0089 8316
Afdeling Turnhour: B,E776792 0090 3669
Afdeling Mechelen: BE18'6792 0090 3265
Afdeling Hasselt: BE56 6792 0086 6788
Afdeling Tongeren: BE29 6792 0086 4364

Artikel5.
Deze beschikking zal worden aangepast in functie van richtlijnen van andere overheden en verdere evolutie
van de pandemie.

Gegeven te

donderdag 26 maart 2020.

De wnd hoofdgriffier
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