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een kwaliteitsvolle oplossingsgerichte afhandeling van

ondernemingsgeschillen, 

een effectieve opsporing en ondersteuning van ondernemingen in

moeilijkheden en 

een efficiënt verloop van insolventieprocedures, 

Wij vormen met ons team van griffiepersoneel, griffiers, rechters in

ondernemingszaken, plaatsvervangende rechters en beroepsrechters een

gespecialiseerde rechtbank, die zich binnen het haar wettelijk toebedeeld

kader inzet voor:

met telkens aandacht voor alle betrokken actoren in de steeds

veranderende socio-economische en maatschappelijke context. Wij

houden voeling met die context dankzij de bijzondere inbreng van de

rechters in ondernemingszaken, die ervaring hebben met de

ondernemingswereld.

Wij oefenen een aantal exclusieve bevoegdheden uit over het gehele

Belgische grondgebied, net zoals onze Franstalige Brusselse collega’s.

MISSIE
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VISIE

We willen een toegankelijke, gedreven

en hedendaagse rechtbank zijn die een

kwaliteitsvolle en efficiënte

dienstverlening op maat aanbiedt, in alle

onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
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Onze kernwaarden zijn:

01. Respect

We gaan eerbiedig om met iedereen in welke

hoedanigheid ook.

Integriteit

We zijn oprecht, betrouwbaar en niet-beïnvloedbaar. We

doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

KERNWAARDEN

02. Flexibiliteit

We helpen elkaar en passen ons aan nieuwe

omstandigheden aan.

Efficiëntie

We zetten de beschikbare middelen optimaal in om onze

doelstellingen te bereiken.
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04. Gedrevenheid

We gaan voor de extra-mijl en hebben een positieve ‘can

do’-attitude.

KERNWAARDEN

05. Bekwaamheid

We hebben de juiste vaardigheden en werkhouding en

ontwikkelen voortdurend onze kennis.

06. Toegankelijkheid

We zitten niet in een ivoren toren, zijn beschikbaar voor de

rechtzoekende en communiceren op een open,

transparante en duidelijke wijze, zowel intern als extern.
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03. Onafhankelijkheid

We zijn vrij van invloed en vrees. 

Onpartijdigheid

We zijn niet bevooroordeeld en niet vooringenomen.
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Communicatie1.

We dragen met onze heldere taal bij tot een begrijpbare

communicatie. 

We creëren ook interne mogelijkheden en kanalen om in dialoog te

kunnen treden over aandachtspunten en ideeën van welke aard ook.

Extern organiseren we regelmatig overlegmomenten met betrokken

actoren. 

STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN

2. Respect en motivatie

We gaan in alle omstandigheden respectvol en begripvol met

anderen om.

We benaderen elkaar met open vizier en luisteren actief. Deze

positieve ingesteldheid draagt bij tot een aangename en

constructieve werksfeer waarin we fouten mogen toegeven. 

We geven het goede voorbeeld, zijn solidair met onze collega’s en

zorgen zo voor verbondenheid binnen ons team. We geven positieve

feedback en moedigen elkaar aan. 

We geven zoveel mogelijk autonomie in de uitvoering en de

organisatie van onze taken.
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3. Competentie

We houden onze kennis op peil en ontwikkelen ze voortdurend.

We delen onze kennis zo ruim mogelijk, intern en extern.

Nieuwe collega’s doorlopen een aangepast vormingstraject.

 

We beschikken over de vereiste vaardigheden om in elke specifieke

situatie gepast te handelen en onze verworven kennis juist toe te

passen. 

STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
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CONTACT

Waterloolaan 70

B - 1000 Brussel

02 557 76 96

orb.brussel.secretariaat@just.fgov.be

Nederlandstalige

ondernemingsrechtbank Brussel

(NorB)


