
 
 
 
BIJZONDER REGLEMENT (vanaf 1 januari 2023) 
 
 
 
Kamers 
 
 
Art. 1. De ondernemingsrechtbank Leuven bestaat uit zeven kamers, die worden voorgezeten 
door een rechter in de ondernemingsrechtbank en die telkens twee rechters in 
ondernemingszaken tellen (art. 84 Ger. W.).   
 
Tijdens het gerechtelijk verlof (juli, augustus) wordt een vakantiekamer samengesteld op 
dezelfde wijze. 
 
 
Art. 2. De kamers nemen kennis van de volgende zaken en houden zitting als volgt : 
 
 
Kamer Bevoegd voor Zittingsdag/uur 
1 Inleiding van nieuwe zaken, korte debatten Dinsdag om 14 u 
2 Pleitkamer, alle materies Dinsdag om 14 u 
3 Onderzoek naar ondernemingen in 

moeilijkheden 
Elke eerste en derde 
maandag van de maand 
om 9 u 30 

4 Pleitkamer, alle materies Donderdag om 14 u 
5 Pleitkamer, alle materies Maandag om 14 u 
6 Art. 574, 2° Ger. W., faillissementen, 

ontbindingen,eedafleggingen, mededeelbare 
zaken (art. 764, 8° Ger. W.) 

Donderdag om 14 u 

7 Gerechtelijke reorganisatie Donderdag om 15 u 
Vakantie- 
kamer 

Spoedeisende zaken In juli en augustus volgens 
de jaarlijks door de 
voorzitter bepaalde 
dienstregeling 

 
 
 
Art. 3. De zittingen duren ten minste drie uur, de uitspraak van de vonnissen niet inbegrepen, 
tenzij de zittingsrol voordien is uitgeput. 
 
 
Art. 4. De getuigenverhoren en de persoonlijke verschijningen worden gehouden op te bepalen 
dagen en uren. 
 
 

 Ondernemingsrechtbank Leuven 



 
 
Voorzitter 
 
 
Art. 5. De voorzitter is belast met de algemene leiding en de organisatie van de rechtbank (art. 
90 Ger. W.).  De voorzitter verdeelt de zaken overeenkomstig het bijzonder reglement van de 
rechtbank.  
 
 
Art. 6. De vorderingen in kort geding en zoals in kort geding worden behandeld door de 
voorzitter van de rechtbank, of de door hem/haar aangeduide rechter in de 
ondernemingsrechtbank (art. 95 Ger.W.).  
 
 
Art. 7. De voorzitter van de rechtbank, of de door hem/haar aangeduide rechter in de 
ondernemingsrechtbank, neemt kennis van de vorderingen op eenzijdig verzoekschrift.  Indien 
partijen dienen gehoord te worden, bepaalt de voorzitter hiertoe plaats en datum.  
 
 
Art. 8. De voorzitter, of de door hem/haar aangeduide rechter, zetelt als volgt: 
 
 
 Bevoegd voor Zittingsdag/uur 
Voorzitter 
of de door 
hem/haar 
aangeduide 
rechter 

Kort geding, zoals in kort geding, verzet of 
derdenverzet tegen beschikkingen 
uitgesproken op eenzijdig verzoekschrift 

Dinsdag om 10 u 00 

Voorzitter 
of de door 
hem/haar 
aangeduide 
rechter 

Eenzijdige verzoekschriften Elke dag 

 
 
 
Art. 9. De voorzitter zetelt tevens in de arrondissementsrechtbank (art. 74 Ger. W.). 
 
 
Art. 10. De verzoeken om rechtsbijstand worden behandeld door de voorzitter van de 
rechtbank of de rechter die hem/haar vervangt.  
 
 
 
Niet rechtsprekende taken 
 
 
Art. 11.  De niet rechtsprekende taken van de rechtbank omvatten: 
 

- De dienst inzake de rechters in ondernemingszaken 
- De opvolging van de faillissementen 
- De controle der curatoren 
- De opsporing van ondernemingen in moeilijkheden 
- De akten van de rechtspersonen (oprichting, publicaties, …) 



 
De dienst inzake de rechters in ondernemingszaken wordt geleid door de voorzitter in 
ondernemingszaken (art. 85 Ger. W.). 
 
De overige taken vallen onder het beheer van de voorzitter van de rechtbank of de door 
hem/haar aangeduide rechter. 
 
 
 
Inleidingen 
 
 
Art. 12. Alle zaken worden ingeleid voor de eerste kamer met uitzondering van (i) de zaken 
bedoeld in art. 574, 2° Ger.W., faillissementen, ontbindingen, gerechtelijke reorganisatie, 
eedafleggingen, mededeelbare zaken (art. 764, 8° Ger. W.), en (ii) de zaken die tot de 
bevoegdheid van de voorzitter behoren. 
 
De zaken bedoeld in art. 574, 2° Ger. W., faillissementen, ontbindingen, eedafleggingen en 
mededeelbare zaken (art. 764, 8° Ger. W.) worden ingeleid voor de 6de kamer.  De vorderingen 
inzake procedures van gerechtelijke reorganisatie worden ingeleid voor de 7de kamer. 
 
De zaken die tot de bevoegdheid van de voorzitter behoren worden ingeleid voor de voorzitter. 
 
 
Art. 13. Dagvaardingen in gedwongen tussenkomst en/of vrijwaring worden rechtstreeks 
ingeleid bij de kamer waaraan de (hoofd)zaak toegewezen is (art. 96 Ger. W.). 
 
 
Art. 14.  Verzet of derdenverzet tegen beschikkingen uitgesproken op eenzijdig verzoekschrift 
worden ingeleid op de zitting van de voorzitter in kort geding/zoals in kort geding. 
 
 
 
Vakantieperiodes 
 
 
Art. 15. Van 1 juli tot 31 augustus houdt de ondernemingsrechtbank vakantiezittingen (art. 334 
Ger. W.).   
 
 
Art. 16. In deze periode geldt een aangepaste dienstregeling.   
 
De voorzitter van de rechtbank bepaalt, na het advies van de procureur des Konings en van 
de voorzitter van de rechters in ondernemingszaken te hebben ingewonnen, de dag en het uur 
van de vakantiezittingen en wijst de rechters in de ondernemingsrechtbank aan die daarin 
zitting nemen. 
 
De dienst van het eenzijdig verzoekschrift zal elke dag worden georganiseerd. 
 
 
Art. 17.  Er vinden geen zittingen plaats van 25 december tot en met 1 januari en tijdens de 
Paasvakantie in de week waarin Paasmaandag valt.  Indien Paasmaandag buiten de 
schoolvakantie valt, worden de zittingen opgeschort in de week vóór Pasen in plaats van in de 
week na Pasen. 
 



De opschorting van zittingen geldt niet voor de dienst van het eenzijdig verzoekschrift en voor 
de zitting van het kort geding, waarvoor de gewone dienstregeling blijft gelden.  De zitting van 
het kort geding wordt evenwel gehouden op 26 december en op 2 januari indien 25 december 
en 1 januari op een dinsdag vallen. 
 
 
 
 
Wijzigingen 
 
 
Art. 18. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, stelt de voorzitter van de 
rechtbank, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de eerste voorzitter van het hof van 
beroep, na het advies van de procureur des Konings en van de hoofdgriffier te hebben 
ingewonnen, een of meer tijdelijke kamers samen, bestaande uit de rechters en de rechters in 
ondernemingszaken die hij aanwijst (art. 89 Ger. W.). 
 
 
Art. 19. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de voorzitter een deel 
van de zaken die aan een kamer zijn toegewezen, onder de andere kamers van de rechtbank 
verdelen (art. 90 Ger. W.). 
 
 
Art. 20. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de voorzitter, in 
samenspraak met het directiecomité, (i) beslissen dat een kamer gesloten wordt of dat de 
zittingen van een kamer voor een bepaalde duur worden geschorst, (ii) de dagen waarop een 
kamer zitting houdt, wijzigen. 
 
 
Art. 21. Volgens de behoeften van de dienst, kan de voorzitter de dienstregeling of de 
vakantiedienstregeling wijzigen. 
 
 
Art. 22. De kamers kunnen uitzonderlijk, naargelang van de behoeften van de dienst, 
buitengewone zittingen houden, waarvan zij zelf de dag en het uur vaststellen, na instemming 
door de voorzitter van de rechtbank, de hoofdgriffier en de voorzitter in ondernemingszaken. 
 
 
 
 
Inwerkingtreding 
 
 
Art. 23. Dit bijzonder reglement treedt in werking op 1 januari 2023. 
 
Het vervangt het bijzonder reglement vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 20 februari 2013 en 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2013.  
 
 
 

 


