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                     ONDERNEMINGSRECHTBANK  ANTWERPEN 
 
 
                                                                 Kabinet van de voorzitter 
 
 
                                                           
 

Beschikking 
 

Bijzonder reglement ondernemingsrechtbank Antwerpen 
 

 
Gelet op art. 88 § 1 Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door de Wet van 1 december 2013.  
 
Gelet op de adviezen van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, van de 
procureur-generaal bij dit hof, van de procureur des Konings te Antwerpen, van de procureur des 
Konings te Limburg, van de hoofdgriffier van de ondernemingsrechtbank Antwerpen en van de 
stafhouders van de orde van advocaten Balie Provincie Antwerpen en Balie Limburg. 
 
Het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen omvat 2 arrondissementen en 5 
afdelingen, met name Antwerpen, Mechelen en Turnhout in het arrondissement Antwerpen en 
Hasselt en Tongeren, in het arrondissement Limburg. 
 
1. Algemene bepalingen 
1.1 
De voorzitter bepaalt in samenspraak met de respectievelijke afdelingsvoorzitter de dienstregeling   
tijdens het gerechtelijk jaar. 
 
De kamers kunnen naargelang de behoeften van de dienst, buitengewone zittingen houden, 
waarvan ze zelf de dagen en uren bepalen in overeenstemming met de voorzitter of 
afdelingsvoorzitter. 
 
1.2 
Indien de behoeften van de dienst het vergen, kan de voorzitter in samenspraak met de 
respectievelijke afdelingsvoorzitter bij beschikking, na advies van de procureur des Konings te 
hebben ingewonnen, beslissen dat een of meer kamers bijkomende zittingen houden op de dagen 
en uren die hij/zij vaststelt en/of voorlopig het aantal en de bevoegdheid van de kamers wijzigen. 
 
1.3 
De afdelingsvoorzitter  bepaalt in samenspraak met de voorzitter, na het advies van procureur des 
Konings te hebben ingewonnen, dag en uur van de vakantiezittingen en wijst de magistraten aan 
die er zitting dienen te nemen. 
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1.4 
De zittingen, duren in beginsel 3 uren, rolregeling en uitspraak niet inbegrepen. 
 
2. Arrondissement Antwerpen 

 
2.1 De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen 
 
2.1.1  
De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen bestaat uit tweeëntwintig kamers. 
 
2.1.2  
De inleiding van de zaken geschiedt op dinsdag voor de twintigste kamer in tijdsblokken en vangt 
aan om 9.30 uur, met uitzondering van: 
 
– de vorderingen inzake logistieke dienstverlening en tussenpersonen, expeditie,  
goederenbehandeling en -opslag, scheepsbouw en -herstelling,  de verkoop en de levering van 
schepen, leveringen aan schepen en omtrent het personen- en goederenvervoer in ruime zin 
(vervoer over zee,  de binnenwateren,  de weg, het spoor en de lucht zowel als gecombineerd 
vervoer), en betwistingen van schuldvorderingen in het kader van scheepsvereffeningen worden 
ingeleid voor de eerste kamer op maandag om 9.30 uur; 
– de faillissementsvorderingen, vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement worden 
ingeleid voor de elfde kamer op donderdag om 9.30 uur; 
– de vorderingen in en geschillen ontstaan uit ontbinding van vennootschappen worden ingeleid 
voor de eenentwintigste kamer op dinsdag om 9.30 uur; 
– de vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie worden ingeleid voor de 
tweeëntwintigste kamer op woensdag om 9.30 uur; 
– de vorderingen in kort geding worden ingeleid op, dinsdag en vrijdag om 9.30 uur, met 
uitzondering van kort geding inzake intellectuele eigendomsrechten; 
– de vorderingen in kort geding, inzake intellectuele eigendomsrechten, alsook de vorderingen 
inzake het verzet betreffende beslag inzake namaak worden ingeleid op woensdag om 9.30 uur; 
– de vorderingen zoals in kort geding worden ingeleid op woensdag om 9.30 uur; 
 
De inleidingen voor het bureau van rechtsbijstand geschieden op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag om 9.30 u; 
 
2.1.3 
De verschillende kamers zijn gespecialiseerd, zoals hierna omschreven. 
 
Indien de omstandigheden of behoeften van de dienst het vereisen, kunnen zaken die behoren tot 
de bevoegdheid van een bepaalde kamer worden toegewezen aan een andere kamer, bij voorkeur, 
maar niet uitsluitend, aan een kamer binnen dezelfde bevoegdheidsgroep. 
 
Naar gelang de omstandigheden of de behoeften van de dienst kunnen de bevoegdheden van een 
kamer geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden. 
De kamers houden zitting als volgt: 
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a) Inzake maritiem en transport 
 

- de eerste kamer: op maandag 
- de vijfde kamer: op donderdag 
- de twaalfde kamer: op woensdag 

 
b) Inzake algemeen contractenrecht 
 

- de tweede kamer: op dinsdag 
- de zesde kamer: op woensdag 
- de zevende kamer: op vrijdag 
- de tiende kamer: op maandag 
- de vijftiende kamer: op vrijdag 
- de zestiende kamer: op dinsdag 

 
c) Inzake bouwzaken 

- de derde kamer: op woensdag 
- de negende kamer: op vrijdag 
- de veertiende kamer: op donderdag 
 

d) Inzake insolventierecht 
 

- de vierde kamer (vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement, aansprakelijkheid 
oprichters en bestuurders na faillissement, volstorting kapitaal na faillissement): op 
maandag 

- de achtste kamer (vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement; aansprakelijkheid 
oprichters en bestuurders na faillissement, volstorting kapitaal na faillissement) : op 
woensdag 

- de elfde kamer (de faillissementsvorderingen, vorderingen en geschillen ontstaan uit 
faillissement; aansprakelijkheid oprichters en bestuurders na faillissement, volstorting 
kapitaal na faillissement): op donderdag 

- de eenentwintigste kamer (sluiting faillissementen, verschoonbaarheid/kwijtschelding, 
bevrijding borg, de vorderingen in en geschillen ontstaan uit ontbinding van 
vennootschappen en verenigingen) op dinsdag; 

- de tweeëntwintigste kamer (de vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie) op 
woensdag; 

 
e) Inzake bijzondere bevoegdheden: 
 

- de dertiende kamer (verkoopconcessies, handelsagentuur, franchise en andere 
distributiecontracten): op vrijdag 

- de zeventiende kamer (vennootschaps- en verenigingsrecht, bank- en financieel recht): op 
maandag 

- de achttiende kamer (geschillen met vrij beroepers, exequaturprocedures, intellectueel 
eigendom, marktpraktijken en oneerlijke mededinging): op donderdag 
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- de negentiende kamer (verzekering m.u.v transport- en zeeverzekering, buitencontractuele 
aansprakelijkheid m.u.v. buitencontractuele aansprakelijkheid gerelateerd aan bouw, 
oneerlijke concurrentie of maritieme schade): op dinsdag 

 
2.1.4.  
De zittingen beginnen om 9.30 uur,  
 
De zittingen in kort geding, met uitzondering van de vorderingen inzake intellectuele 
eigendomsrechten, zijn op dinsdag en vrijdag telkens om 9.30 uur. 
 
De zitting in kort geding inzake intellectuele eigendomsrechten en het verzet betreffende beslag 
inzake namaak is op woensdag telkens om 9.30 uur. 
 
De zitting zoals in kort geding is op woensdag, telkens om 9.30 uur. 
 
De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag om 9.30 uur. 
 
De voorzitter van de rechtbank of de door hem aangeduide magistraat, neemt dagelijks kennis van 
de vorderingen op eenzijdig verzoekschrift, hierin inbegrepen de vorderingen strekkende tot 
beslag inzake namaak. Indien partijen dienen gehoord, bepaalt de voorzitter hiertoe plaats en 
datum. Verzet of derdenverzet tegen beschikkingen uitgesproken op eenzijdig verzoekschrift 
worden ingeleid op de zitting van de voorzitter in kort geding van de afdeling Antwerpen. 
 
De getuigenverhoren en de persoonlijke verschijningen worden gehouden op te bepalen dagen en 
uren. 
 
De verzoeken inzake Europese Betalingsbevelen en de Europese procedure voor  geringe 
vorderingen (VO nr. 861/2007) worden ingeleid en behandeld in de afdeling Turnhout.  Dit geldt 
ook voor de daaropvolgende procedures.   
 
2.2 De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen 
 
2.2.1 
De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, bestaat uit zes kamers. 
 
2.2.2 
De inleiding van zaken geschiedt op woensdag voor de eerste kamer in tijdsblokken en vangt aan 
om 9 uur, met uitzondering van: 
– de faillissementsvorderingen, de vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement, alsook 
de vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie en de vorderingen in en geschillen ontstaan uit 
ontbinding van vennootschappen en verenigingen worden ingeleid op maandag voor de tweede 
kamer om 9 uur; 
– de vorderingen in kort geding worden ingeleid op dinsdag en vrijdag telkens om 9.30 uur in de 
afdeling Antwerpen; 
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– de vorderingen zoals in kort geding worden ingeleid op woensdag om 9.30 uur in de afdeling 
Antwerpen; 
De inleidingen voor het bureau van rechtsbijstand geschieden op maandag om 9 uur. 
 
2.2.3 
Alle kamers zijn bevoegd voor gewone procedures en voor procedures met betrekking tot 
faillissement, vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie en voor procedures met betrekking tot 
de ontbinding van vennootschappen en verenigingen. 
 
De kamers houden zitting als volgt: 
– de eerste kamer: op woensdag 
– de tweede kamer: op maandag 
– de derde kamer: op vrijdag 
– de vijfde kamer: op dinsdag 
– de zesde kamer: op donderdag 
 
2.2.4 
De zittingen beginnen om 9 uur. 
 
De zitting in kort geding is op dinsdag en vrijdag om 9.30 uur in de afdeling Antwerpen.  
 
De zitting zoals in kort geding is op woensdag om 9.30 uur in de afdeling Antwerpen. 
 
De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden houdt zitting in de vierde kamer op dinsdag om 9 
uur. 
 
De voorzitter van de rechtbank of de door hem aangeduide magistraat, neemt dagelijks kennis van 
de vorderingen op eenzijdig verzoekschrift. Indien partijen dienen gehoord, bepaalt de voorzitter 
hiertoe plaats en datum. Verzet of derdenverzet tegen beschikkingen uitgesproken op eenzijdig 
verzoekschrift worden ingeleid op de zitting van de voorzitter in kort geding van de afdeling 
Antwerpen. 
 
De getuigenverhoren en de persoonlijke verschijningen worden gehouden op te bepalen dagen en 
uren. 
 
De verzoeken inzake Europese Betalingsbevelen en de Europese procedure voor geringe 
vorderingen (VO nr. 861/2007) worden ingeleid en behandeld in de afdeling Turnhout. Dit geldt 
ook voor de daaropvolgende procedures. 
 
2.3 De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout 
2.3.1 
De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout bestaat uit zes kamers. 
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2.3.2 
De inleiding van zaken geschiedt op woensdag voor de eerste kamer in tijdsblokken en vangt aan 
om 9 uur met uitzondering van: 
– de faillissementsvorderingen, de vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement,  alsook 
de vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie en de vorderingen in en geschillen ontstaan uit 
de ontbinding van vennootschappen  en verenigingen worden ingeleid op dinsdag voor de tweede 
kamer om 9 uur; 
– de vorderingen in kort geding worden ingeleid op, op dinsdag en vrijdag om 9.30 uur in de 
afdeling Antwerpen; 
– de vorderingen zoals in kort geding worden ingeleid op woensdag om 9.30 uur in de afdeling 
Antwerpen; 
 
De inleidingen voor het bureau van rechtsbijstand geschieden op dinsdag om 9.30 uur. 
 
2.3.3 
Alle kamers zijn bevoegd voor gewone procedures en voor procedures met betrekking tot 
faillissement, vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie en voor procedures met betrekking tot 
de ontbinding van vennootschappen en verenigingen. 
 
De kamers houden zitting als volgt: 
– de eerste kamer: op woensdag 
– de tweede kamer: op dinsdag 
– de vierde kamer: op vrijdag 
– de vijfde kamer: op maandag 
– de zesde kamer: op donderdag 
 
2.3.4 
De zittingen beginnen om 9 uur behalve de zitting voor minnelijke schikkingen en het bureau voor 
rechtsbijstand die om 9.30 uur aanvangen. 
 
De zitting in kort geding is op dinsdag en vrijdag om 9.30 uur in de afdeling Antwerpen.  
 
De zitting zoals in kort geding is op  woensdag om 9.30 uur in de afdeling Antwerpen; 
 
De zitting voor minnelijke schikking is op woensdag om 9.30 uur. 
 
De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden houdt zitting in de derde kamer op donderdag 
om 9 uur. 
 
De voorzitter van de rechtbank of de door hem aangeduide magistraat, neemt dagelijks kennis van 
de vorderingen op eenzijdig verzoekschrift. Indien partijen dienen gehoord, bepaalt de voorzitter 
hiertoe plaats en datum. Verzet of derdenverzet tegen beschikkingen uitgesproken op eenzijdig 
verzoekschrift worden ingeleid op de zitting van de voorzitter in kort geding van de afdeling 
Antwerpen. 
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De getuigenverhoren en de persoonlijke verschijningen worden gehouden op te bepalen dagen en 
uren. 
 
De verzoeken inzake Europese Betalingsbevelen en de Europese procedure geringe vorderingen 
(VO nr. 861/2007) worden ingeleid en behandeld in de afdeling Turnhout. Dit geldt ook voor de 
daaropvolgende procedures. 
 
3. Arrondissement Limburg 
 
3. 1 De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt 
 
3.1.1 
De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, bestaat uit acht kamers. 
 
3.1.2 
De inleiding van zaken geschiedt op woensdag voor de eerste kamer in tijdsblokken en vangt aan 
om 9 uur met uitzondering van: 
– de faillissementsvorderingen, de vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement, alsook 
de vorderingen in en geschillen ontstaan uit ontbinding van vennootschappen en verenigingen 
worden ingeleid op donderdag voor de tweede kamer om 9 uur; 
– de vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie worden ingeleid op vrijdag voor de zevende 
kamer om 9 uur. 
– de vorderingen in kort geding worden ingeleid op dinsdag om 9.30 uur in de afdeling 
Tongeren; 
– de vorderingen zoals in kort geding worden ingeleid op dinsdag om 10.00 uur in de afdeling 
Tongeren; 
 
De inleidingen voor het bureau voor rechtsbijstand geschieden op woensdag om 11 uur; 
 
3.1.3 
Alle kamers zijn bevoegd voor de gewone  procedures en voor procedures met betrekking tot 
faillissement, vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie en voor procedures met betrekking tot 
de ontbinding van vennootschappen en verenigingen. 
 
De kamers houden zitting als volgt: 
– de eerste kamer: op woensdag  
– de eerste kamer (1 D kamer): op dinsdag  
– de tweede kamer: op donderdag  
– de derde kamer: op maandag 
– de vierde kamer: op maandag 
– de zesde kamer: op dinsdag 
– de zevende kamer: op dinsdag en vrijdag  
– de zevende bis kamer: op vrijdag 
– de achtste kamer: op woensdag 
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3.1.4 
De zittingen beginnen om 9 uur, behalve de zitting van de vijfde kamer, die om 13.30 uur aanvangt. 
 
De zitting in kort geding is op dinsdag om 9.30 uur in de afdeling Tongeren. 
 
De zitting zoals in kort geding is op dinsdag om 10.00 uur in de afdeling Tongeren. 
 
De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden houdt zitting in de vijfde kamer op woensdag 
en/of dinsdag om 13.30 u. 
 
De voorzitter van de rechtbank of de door hem aangeduide magistraat, neemt dagelijks kennis van 
de vorderingen op eenzijdig verzoekschrift. Indien partijen dienen gehoord, bepaalt de voorzitter 
hiertoe plaats en datum. Verzet of derdenverzet tegen beschikkingen uitgesproken op eenzijdig 
verzoekschrift, worden ingeleid op de zitting van de voorzitter in kort geding van de afdeling 
Tongeren. 
 
De getuigenverhoren en de persoonlijke verschijningen worden gehouden op te bepalen dagen en 
uren. 
 
De verzoeken inzake Europese Betalingsbevelen en de Europese procedure  inzake geringe 
vorderingen (VO nr. 861/2007) worden ingeleid en behandeld in de afdeling Hasselt. Dit geldt ook 
voor de daarop volgende procedures. 
 
3.2 De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren 
 
3.2.1 
De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, bestaat uit zes kamers. 
 
3.2.2 
De inleiding van zaken geschiedt op maandag voor de eerste kamer in tijdsblokken en vangt aan 
om 9 uur met uitzondering van: 
- de faillissementsvorderingen, de vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement, alsook de 
vorderingen in en geschillen ontstaan uit de ontbinding van vennootschappen worden ingeleid op 
dinsdag voor de  tweede kamer om 9 uur; 
- de vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie worden ingeleid op vrijdag voor de vijfde 
kamer telkens om 9 uur; 
- de vorderingen in kort geding worden ingeleid op dinsdag om 9.30 uur. 
- de vorderingen zoals in kort geding worden ingeleid op dinsdag om 10.00 uur. 

 
De inleidingen voor het bureau voor rechtsbijstand geschieden op vrijdag om 9 uur. 
 
3.2.3 
Alle kamers zijn bevoegd voor gewone procedures en voor procedures met betrekking tot 
faillissement, gerechtelijke reorganisatie en voor procedures met betrekking tot de ontbinding van 
vennootschappen. 
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De kamers houden zitting als volgt: 
 
- de eerste kamer: op maandag  
- de tweede kamer: op dinsdag 
- de derde kamer: op woensdag 
- de vierde kamer: op donderdag 
- de vijfde kamer: op maandag en vrijdag 
- de zesde kamer: op woensdag 
 
3.2.4 
De zittingen beginnen om 9 uur. 
 
De zitting in kort geding is op dinsdag om 9.30 uur. 
 
De zitting zoals in kort geding is op dinsdag om 10.00 uur. 
 
De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden houdt zitting op maandag om  11.00 uur. 
 
De voorzitter van de rechtbank of de door hem aangeduide magistraat, neemt dagelijks kennis van 
de vorderingen op eenzijdig verzoekschrift. Indien partijen dienen gehoord, bepaalt de voorzitter 
hiertoe plaats en datum. Verzet of derdenverzet tegen beschikkingen uitgesproken op eenzijdig 
verzoekschrift,  worden ingeleid op de zitting van de voorzitter in kort geding van de afdeling 
Tongeren. 
 
De verzoeken inzake Europese Betalingsbevelen en de Europese procedure inzake geringe 
vorderingen (VO nr. 861/2007) worden ingeleid en behandeld in de afdeling Hasselt. Dit geldt ook 
voor de daaropvolgende procedures. 
 
4. Inwerkingtreding 
4.1. 
Dit reglement vervangt het bijzonder reglement van 06.04.2018. 
 
4.2 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021, met uitzondering van de volgende bepaling, die 
in werking treedt op 1 september 2021: 

- In afdeling Antwerpen m.b.t. de wijzigingen van zittingsdag van de eerste kamer, de 
twintigste kamer en de tweeëntwintigste kamer en de toegewezen bevoegdheid aan de 
eenentwintigste kamer. 

 
Antwerpen, één december 2020. 
 
 
(get) Hoofdgriffier     (get) Voorzitter 
 
Hilde Van Meensel     Thomas Van Houtte 


