Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel: schema van de zittingen
Zaal
A

Maandag
KAMER 12
Schikkingskamer
(tweede maandag van de
maand)

Dinsdag
KAMER 2
Inleidingen inzake
faillissementen en gerechtelijke
ontbinding van
vennootschappen, goedkeuring
verdelingsplannen

B

C

ZOALS IN KORT GEDING
(eerste dinsdag van de maand)
KAMER 10
Algemene materies
(onpare weken)

Woensdag

Donderdag
KAMER 3
Vorderingen gerechtelijke
reorganisatie-procedure

KAMER 7
Vennootschappen, verenigingen, stichting,
beoefenaars vrije beroepen inschrijving KBO

KAMER 7
Vennootschappen, verenigingen,
stichting, beoefenaars vrije
beroepen Inschrijving KBO
KAMER 8
Bankverrichtingen, beleggingen
en financiële verrichtingenwisselbrieven

KAMER 10
Algemene materies
(voor-of laatste woensdag van de maand)
(actuele vaststellingen - uitdovend)

D

Vrijdag
KAMER 1
Inleidingen + B-rol

KAMER 2
Insolventierecht
(behalve laatste vrijdag van de
maand)
Ontbinding vennootschappen
(laatste vrijdag van de maand)

E

KAMER 11
Collectieve vorderingen

G

KAMER 12
Schikkingskamer
(laatste maandag van de
maand)

KORT GEDING

ZOALS IN KORT GEDING

KAMER 8
Bankverrichtingen, beleggingen en financiële
verrichtingen-wisselbrieven

KAMER 6
Aanneming, vervoer,
verzekeringen, zee- en binnenvaart

FAILLISSEMENTEN
Neerlegging van rekeningen
I

J

KAMER 5
Intellectuele rechten en
bedrijfsgeheimen
(onpare weken)

KAMER 5
Intellectuele rechten en
bedrijfsgeheimen

KAMER 9
Mededinging, alleenverkoop, handelsagentuur
en franchising
(niet laatste woensdag van de maand)

KAMER 6
Aanneming, vervoer,
verzekeringen, zee- en
binnenvaart
(onpare weken)

KAMER 2
Taxatiezitting faillissementen
(derde vrijdag van de maand)
KAMER 9
Mededinging, alleenverkoop,
handelsagentuur en franchising
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Alle zittingen beginnen om 9u, buiten de volgende zittingen:
de zitting van kamer 3 (gerechtelijke reorganisatie) op donderdag begint om 14u;
de taxatiezitting van kamer 2 (faillissementen) op vrijdag begint om 13u30;
de zitting zoals in kort geding op de eerste dinsdag van de maand begint om 13u30;
de zitting van kamer 12 (schikkingskamer) op de tweede maandag van de maand begint om 13u30.
De neerlegging van rekeningen (faillissementen) vindt elke woensdag plaats om 14u.
Voor de inleidingszitting geldt een specifieke leidraad, die u hier kan vinden: https://www.rechtbanken-

tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/news_files/update-20620-leidraad-002.pdf

