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U werd opgeroepen door de dienst voor ondernemingen in moeilijkheden van de 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, voorheen dienst voor 
handelsonderzoek of "depistage" genoemd. Dit betekent dat de rechtbank beschikt over 
gegevens waaruit blijkt dat uw onderneming zich in moeilijkheden bevindt. 
 
De Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden heeft een rechter-verslaggever belast met 
het onderzoek naar de toestand van uw onderneming. Na afloop van het onderzoek zal de 
Kamer een eindbeslissing nemen : 
 

 zij kan het dossier klasseren zonder verder gevolg. Dit betekent dat de Kamer van 
oordeel is dat de moeilijkheden voldoende onder controle zijn; 
 

• zij kan, op uw verzoek, een ondernemingsbemiddelaar aanstellen om bijvoorbeeld 
akkoorden met uw schuldeisers te bewerkstelligen; 

 

 zij kan het dossier overmaken aan de Procureur des Konings die uw onderneming 
kan dagvaarden in faillissement; 

 

 zij kan het dossier rechtstreeks overmaken aan de rechtbank voor ontbinding van 
uw vennootschap of vereniging, indien daar gronden voor bestaan. Het niet voldoen 
aan de verplichting om de jaarrekening neer te leggen of het niet verschijnen voor 
de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden ondanks twee oproepingen zijn 
bijvoorbeeld, naargelang het geval, gronden tot ontbinding. 

 
Het onderzoek duurt maximaal 4 maanden. Daarna neemt de Kamer een eindbeslissing. 
 

Uw medewerking 
 
De opsporing van ondernemingen in moeilijkheden is onderdeel van Boek XX van het 
Wetboek Economisch Recht. Het is één van de maatregelen om ondernemingen in 
moeilijkheden te helpen. De Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden en de rechter-
verslaggever proberen in eerste instantie uw situatie te begrijpen en na te gaan hoe de 
continuïteit van de onderneming of van de activiteiten kan worden bewerkstelligd. 
 
Zonder uw medewerking is het voor de Kamer en de rechter-verslaggever moeilijk zoniet 
onmogelijk om uw situatie te begrijpen. Dit veronderstelt dat U te goeder trouw handelt 
jegens de rechter-verslaggever. 
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Dit houdt in : 
- dat U aanwezig bent op de oproepingen 
- dat U de gevraagde stukken stipt bezorgt 
- dat U open en eerlijk communiceert met de rechter-verslaggever 

 
Indien U niet meewerkt, dan zal de rechter-verslaggever geen rekening kunnen houden met 
uw toelichting en kan dit voor gevolg hebben dat de rechter-verslaggever meteen een 
eindbeslissing neemt en uw dossier wordt overgemaakt aan de diensten van de Procureur 
des Konings of rechtstreeks aan de rechtbank voor ontbinding.  
 
Indien U niet voor de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden verschijnt ondanks 
twee oproepingen met dertig dagen tussentijd, kan de Kamer voor ondernemingen in 
moeilijkheden uw dossier aan de rechtbank overmaken voor ontbinding van uw 
vennootschap. 
 

BELANGRIJK 
 

1. Er wordt geen enkel uitstel verleend, behoudens in uiterst uitzonderlijke 
omstandigheden, en dan enkel per fax op onderstaand nummer of per brief, en 
steeds met vermelding van dossiernummer. 
Uitstel per telefoon wordt niet aanvaard. 
 

2. Uw persoonlijke verschijning is noodzakelijk. U mag zich eventueel wel laten 
bijstaan door een raadsman of raadsvrouw (advocaat en/of bedrijfsrevisor, 
accountant, boekhouder, e.a.) (art.XX.25, § 3, 1° lid WER), maar niet vervangen. 
 

3. Uw dossier, dat bestaat uit de verzamelde gegevens met betrekking tot uw 
onderneming, ligt te uwer beschikking op de griffie (3e verdieping), waar het kan 
geraadpleegd worden door uzelf, uw advocaat en/of bedrijfsrevisor, accountant, 
boekhouder, houder(s) van de originele oproeping en dit tijdens de openingsuren, 
alle werkdagen van 8u30 tot 12u00.  De bedrijfsrevisoren, accountants, 
boekhouders e.a. moeten bovendien een schriftelijke machtiging kunnen 
voorleggen van hun opdrachtgever en een kopie van de identiteitskaart van de 
opdrachtgever. 
 
Overeenkomstig artikel XX.21, lid 2 van het Wetboek van economisch recht heeft U 
het recht de onjuiste gegevens in het dossier, die op U betrekking hebben, te laten 
verbeteren. 
 

4. Voor vennootschappen is geen gevolg geven aan deze en/of volgende oproepen 
mogelijks een ontbindingsgrond (art. 182 W. Venn.). 

 

CONTACT 
 

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 
Dienst voor ondernemingen in moeilijkheden (3° verdieping)  

Waterloolaan   70 
1000   Brussel 

Tel.02/557.76.83 – 02/557.76.84 – 02/557.76.85  Fax : 02/519.85.04 


