Situatie Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

In de loop van de volgende weken en maanden zullen vele partijen die in de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel een zaak hangende hebben ervan verwittigd worden dat hun zaak
niet kan doorgaan op de geplande zitting.
Gelet op de huidige personeelsbezetting bij de rechters zijn wij er tot onze spijt toe genoodzaakt
deze drastische maatregel te nemen.
N.a.v. de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde heeft KPMG in 2013
een werklastmeting uitgevoerd waaruit bleek dat 16 rechters nodig waren voor deze rechtbank.
Niettemin bepaalde de wetgever het kader op 11 rechters. Inmiddels heeft de rechtbank nog enkele
exclusieve bevoegdheden bijgekregen (octrooizaken, Europese merkenrechten, vorderingen tot
collectieve schadevergoeding) zonder dat daar een kaderuitbreiding tegenover stond.
In 2018 werden 9606 nieuwe zaken ingeleid.
Door allerlei omstandigheden (één rechter is met pensioen gegaan, twee rechters zijn langdurig ziek,
twee rechters worden binnenkort elders benoemd) zijn er nu nog zeven magistraten en volgende
maand nog slechts zes magistraten beschikbaar. Door het huidige regime van de lopende zaken ziet
het er niet naar uit dat de rechters die elders zullen worden benoemd, binnen korte termijn
vervangen zullen worden.
Het is onmogelijk om de toestroom van zaken met het huidige aantal rechters te behandelen binnen
de termijnen die voorheen konden aangehouden worden.
We hebben alle wettelijke mogelijkheden benut (plaatsvervangende rechters, vragen voor
delegaties van rechters vanuit andere rechtbanken, referendaris, gerechtelijke stagiaires…), doch
deze lossen het probleem niet op.
We zien ons dan ook genoodzaakt, in het kader van een goed beheer, om tijdelijk een aantal
maatregelen te nemen, teneinde de instroom van nieuwe zaken en de behandeling van vastgestelde
en nog vast te stellen zaken in goede banen te leiden.
Voorrang moet verleend worden aan de volgende kamers :
-

de kamer van het kort geding en de kamer zetelend zoals in kort geding
de inleidingskamer (1ste kamer) en de schikkingskamer (1ste bis kamer)
de faillissementskamer (2de kamer)
de kamer die de gerechtelijke reorganisaties behandelt (3de kamer)
de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden (4de kamer)
de kamer die de collectieve vorderingen behandelt (11de kamer)

De zaken die vastgesteld zijn voor pleidooien in de andere kamers (5de, 6de, 7de, 8ste, 9de en 10de
kamer) kunnen slechts behandeld worden in de mate dat er een rechter (beroepsrechter of
plaatsvervangende rechter) beschikbaar is.
In de inleidingskamer (1ste kamer) zal de vaststellingswijze worden aangepast om niemand de valse
hoop te geven dat zijn of haar zaak binnen een jaar zal worden behandeld. Het risico is immers reëel
dat de zaak op de vastgestelde datum zal moeten worden uitgesteld.

In de pleitkamers kunnen we op dit ogenblik geen vaststellingen op vaste datum verlenen. Alle
zaken die in februari 2019 worden ingeleid voor de inleidingskamer zullen eenzelfde
vaststellingsdatum krijgen in februari 2021; de zaken die ingeleid worden in maart 2019 zullen
eenzelfde vaststellingsdatum krijgen in maart 2021 enz.. Van zodra de personeelsbezetting het
toelaat zullen deze zaken worden vastgesteld in een pleitkamer op een zitting waarop ze effectief
kunnen worden gepleit. De advocaten dienen dus de conclusietermijnen niet te spreiden over twee
jaar.
Mogen we hierbij rekenen op de medewerking van de advocaten om deze tijdelijke wijziging van
werkwijze zo vlot mogelijk te laten verlopen? Te vaak nog gaat kostbare pleitduur in vastgestelde
zaken verloren omdat de rechtbank niet of laattijdig verwittigd wordt dat een zaak niet kan
doorgaan omwille van faillissement van één van de partijen, een tot stand gekomen akkoord e.d..
Uiteraard zullen we er alles aan doen om de duur van deze maatregelen zo kort mogelijk te houden.
We danken iedereen, partijen en hun raadslieden, voor het begrip.
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