INDICATIEVE NOODRICHTLIJNEN AFHANDELING PROCEDURES FAILLISSEMENTEN EN ONTBINDINGEN
TIJDENS COVID-19 PERIODE
Deze richtlijnen laten onverlet de beoordelingsbevoegdheid in concreto van de rechtbank en gelden
tot nader/andersluidend bericht

1. Gerechtelijke ontbinding (zaken van de KOIM overgemaakt aan de ontbindingskamer)
a) Onderneming verschijnt niet:
- Er wordt geen verstek of vonnis verstek verleend;
- Deze zaken gaan naar de rol.
b) Onderneming verschijnt:
Enkel behandelen indien de toestand geregulariseerd is.

NB: VERZET/DERDENVERZET tegen gerechtelijke ontbinding: in principe behandelen

2. Faillissementen
2.1. Opening
a) Op aangifte
Urgentie te beoordelen, steeds behandelen indien er personeel is (1 personeelslid is
voldoende);
b) Op dagvaarding
➢ Eisende partij (EP) en Verwerende partij (VP) verschijnen allebei:
Alleen behandelen indien urgentie duidelijk is (bijvoorbeeld personeel en recente schuld
die de basis vormt voor de dagvaarding, …)
➢ EP verschijnt wel en VP verschijnt niet
Er wordt geen verstek of vonnis verstek verleend
Niet-tegensprekelijk uitstellen en nadien moet art. 803 Ger.W. toegepast worden (ten
vroegste 2de helft van mei)
➢ EP verschijnt niet en VP verschijnt wel
Verzending rol

2.2 Verzet/derdenverzet tegen faillissement
In principe behandelen (= enige zaken waar het OM nog voor zal komen)

2.3 Betwiste schuldvorderingen
Alleen behandelen als er een (bevestigd) akkoord is tussen curator en SE (= schriftelijke
procedure)
Andere gevallen: rol

2.4 Sluiting
a) Rechtspersonen
Schriftelijk behandelen indien geen opmerkingen van rechtbank of van RC
Indien niet voldaan is aan 1 van deze voorwaarden: > rol
Nieuwe verzoekschriften kunnen doorgaan:
 vermelding aan de gefailleerde dat hun aanwezigheid ,zeker gezien de huidige
maatregelen ivm het coronavirus, niet echt noodzakelijk is. Opmerkingen mogen
schriftelijk.
b) Natuurlijke personen
Kunnen enkel doorgaan:
-

Indien de gefailleerde al vervroegd verschoonbaar werd verklaard / kwijtschelding
bekwam
Indien geen tijdig verzoek tot kwijtschelding is ingediend

Of
-

indien voldaan aan volgende voorwaarden:

(1) er zijn geen partijen die zich tegen die verschoonbaarheid/kwijtscheldingen verzet
hebben
(2) geen opmerkingen van rechtbank of van RC
Indien niet voldaan is aan 1 van deze voorwaarden: > rol
Nieuwe verzoekschriften natuurlijk persoon kunnen vastgesteld worden:
 als er al een vervroegde verschoonbaarheid / kwijtschelding is geweest
 Kwijtschelding: indien geen verzet => laten doorgaan als de rechter het niet nodig acht
dat de gefailleerde zelf aanwezig is. (akkoord van de rechter)
 vermelding aan de gefailleerde dat hun aanwezigheid ,zeker gezien de huidige
maatregelen ivm het coronavirus, niet echt noodzakelijk is. Opmerkingen mogen
schriftelijk.

2.5 Bevrijding borg
Urgentie te beoordelen

2.6 Verkoop onroerend goed (art. 1193ter Ger.W.)
Urgentie te beoordelen
Voor nieuwe dossiers alleen wanneer hoogdringendheid wordt vermeld:
De hypothecaire schuldeisers en mogelijk andere schuldeisers, evenals gefailleerde oproepen.
2.7 homologatie dading
Urgentie te beoordelen

2.8 Vervroegde verschoonbaarheid/kwijtschelding
Urgentie te beoordelen
Bij nieuw verzoek vervroegde verschoonbaarheid:
o later behandelen
o gefailleerde dient gehoord te worden in raadkamer
Bij nieuw verzoek vervroegde kwijtschelding kan worden behandeld indien:
- geen verzet
- geen opmerkingen rechtbank
=> Oproeping gefailleerde niet vereist

2.9. Verzoekschriften ereloon en kosten
Worden behandeld, zoals voorheen

