PERSNOTA
De ondernemingsrechtbank Gent herneemt vanaf 18 mei 2020 de gewone dienstregeling in alle
afdelingen.
In uitvoering van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden tijdens de periode
van 18 maart tot en met 17 mei 2020 de zittingen beperkt tot de behandeling van de dringende
dossiers en de dossiers die schriftelijk of via videoconferentie konden worden afgewerkt. Tijdens deze
periode werden de overige zaken uitgesteld.
Vanaf 18 mei 2020 herneemt de ondernemingsrechtbank in alle acht de afdelingen (Brugge,
Dendermonde, Gent, Ieper, Kortrijk, Oostende, Oudenaarde en Veurne) de werkzaamheden volgens
de gewone dienstregeling.
Dit houdt in dat alle zittingen in principe doorgaan en dat alle gedagvaarde en opgeroepen partijen
verwacht worden op de zitting.
Enkel zaken waarin alle partijen al conclusies hebben neergelegd kunnen tot en met 17 juni 2020
verder schriftelijk worden afgehandeld (KB nr. 2 van 9 april 2020).
De zittingen van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden (handelsonderzoek) blijven
voorlopig opgeschort.
De griffies en de rechtspersonenregisters blijven voorlopig werken met gesloten deuren omdat niet
aan alle veiligheidsvoorschriften kan worden voldaan. Dringende inzage van een dossier blijft mogelijk
op afspraak.
Het wordt aangemoedigd om per telefoon of e-mail met de rechtbank te communiceren en stukken,
besluiten en briefwisseling op een contactloze wijze neer te leggen (via e-mail, e-deposit of fax).
Betalingen dienen door overschrijving te worden voldaan en er wordt geen cash geld aanvaard.
Bij het bezoek aan een gerechtsgebouw moeten de richtlijnen in verband met COVID-19 worden
gerespecteerd. Zo wordt o.m. slechts een beperkt aantal personen in de zittingszaal toegelaten,
moeten de afstandsregels gerespecteerd worden tussen de aanwezigen onderling, de magistraten en
de griffier, en wordt aanbevolen om een mondmasker te dragen binnen het gerechtsgebouw.
Er wordt gevraagd om de vermeldingen op de schriftelijke oproepingen zeer grondig na te lezen en
deze strikt te volgen.
Alle informatie in verband met de organisatie van zittingen, de veiligheidsvoorschriften in de
gerechtsgebouwen en de toegankelijkheid van de griffies kunnen nagelezen worden op de website
van de ondernemingsrechtbank Gent:
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-gent
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