
 

D A G V A A R D I N G 
 

HET JAAR1  
 
OP VERZOEK VAN:2 
A. Voor een rechtspersoon3 
Volledige naam en rechtsvorm: 
Eventueel bijkomende handelsbenaming: 
Maatschappelijke zetel: 
KBO-nummer = RPR: 
Voornaamste handelsactiviteit: 

 
B. Voor een natuurlijke persoon4 
Naam en voornamen: 
Geboortedatum en geboorteplaats: 
Rijksregisternummer: 
Volledig woonadres: 
Eventuele handelsbenaming: 
 
C. De Heer Procureur des Konings 

 
Hierna “verzoekende partij” genoemd, 
 
Hebbende als raadsman Mter.5  
 
HEB IK, ondergetekende,6 
 
DAGVAARDING GEGEVEN AAN:7 
 
ofwel8 
Alwaar ik het afschrift van onderhavig exploot heb kunnen ter hand stellen, overeenkomstig de 
artikelen 33-35 van het Gerechtelijk Wetboek aan 
 
ofwel 
Alwaar ik het afschrift van onderhavig exploot niet ter hand kon stellen overeenkomstig de 
artikelen 33-35 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat ik het afschrift, waarvoor niet werd 
getekend, voor ontvangst heb achtergelaten conform artikel 38 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek 
om …uur 
 

 
1 Jaartal en datum aanvullen 
2 De dagvaarding kan worden uitgebracht door het openbaar ministerie of door "iedere belanghebbende" 
3 Schrap rubriek A of rubriek B al naargelang het geval 
4 Schrap rubriek A of rubriek B al naargelang het geval 
5 Naam van de raadsman invullen 
6 Hier zal de gerechtsdeurwaarder zijn gegevens aanvullen 
7 Hier dienen de gegevens van de tegenpartij(en), die wordt/worden gedagvaard, te worden ingevuld 
8 De gerechtsdeurwaarder zal de niet toepasselijke rubriek schrappen bij de betekening van de dagvaarding 



OM TE VERSCHIJNEN VOOR9 , zetelend in haar gewoon lokaal der 

zittingen te  , op    om    uur 
 
 

TENEINDE, 
 
1. 
Bij verzoekschrift van huidig gedaagde, neergelegd in REGSOL op *, werd verzocht de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie te openen met het oog op *. 
 
Bij vonnis van *, werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd aan gedaagde 
een voorlopige opschorting toegestaan gedurende * maanden met het oog op *. 
 
Eventueel 
Bij vonnis van deze rechtbank van werd de termijn van de voorlopige opschorting verlengd tot* 
 
2. 
Verzoekende partij vordert in toepassing van artikel XX.62 WER en/of artikel XX.83 WER de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie vervroegd te beëindigen en deze procedure af te sluiten 
om reden van (schrappen wat niet past)  
(1) het feit dat huidig gedaagde kennelijk niet meer in staat is de continuïteit van het geheel of een 
gedeelte van zijn/haar onderneming of van haar activiteiten te verzekeren overeenkomstig het doel 
van de procedure (artikel XX.62 §1 WER), 
(2) het feit dat de informatie die aan de gedelegeerd rechter, aan de rechtbank of aan de 
schuldeisers werd verstrekt bij de neerlegging van het verzoekschrift of later, kennelijk onvolledig of 
onjuist was (artikel XX.62 §1 WER), 
(3) het feit dat het gehomologeerd reorganisatieplan niet werd nageleefd en huidig gedaagde 
haar/zijn betalingen heeft gestaakt en haar/zijn krediet aan het wankelen is gebracht (artikel XX.83 
WER) 
 
(eventueel - voor zover hoger genoemde hypothesen onder 1 en 2 van toepassing zijn) Verder 
vordert verzoekende partij om, in toepassing van artikel XX.62 §2, alinea 2 WER, eveneens het 
faillissement van de schuldenaar uit te spreken (of de gerechtelijke vereffening uitspreken van de 
vennootschap) gezien aan de voorwaarden hiertoe voldaan is. 
 
3. (Mogelijke motiveringen) 
3.1 (kennelijk onvolledige of onjuiste informatie) 
In de hypothese waarin de door de schuldenaar, verzoeker tot gerechtelijke reorganisatie, 
(huidig gedaagde) verstrekte informatie kennelijk onvolledig of onjuist blijkt, kan de 
schuldenaar die niet te goeder trouw is gesanctioneerd worden. Het woord “kennelijk” 
betekent dat kleine materiële vergissingen niet bedoeld zijn door deze bepaling. Het betreft 
gevallen waarin de schuldenaar de zaken verkeerd voorstelt aan de schuldeisers en/of de 
rechtbank. Ook het weglaten van informatie kan onder deze hypothese worden begrepen, 
indien hierdoor de zaken verkeerd worden voorgesteld. (W. DAVID, Commentaar onder 
artikel 41 WCO in: Wet en Duiding. Economisch recht Deel 7 Insolventie, Larcier 2014, 233 en 

 
9 De bevoegde (ondernemings)rechtbank invullen 



de referenties aldaar). 
 
In voorliggende situatie10 
 
3.2 (situatie waarin het faillissement werd gevorderd) 
Uit volgende gegevens blijkt dat gedaagde op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en 
dat haar krediet geschokt is. De vordering is dan ook gegrond. 
 
In voorliggende situatie11 
 
3.3 (niet naleven van het reorganisatieplan) 
Het goedgekeurde en gehomologeerde reorganisatieplan wordt niet nageleefd en de daarin 
voorziene maandelijkse betalingen worden niet (stipt) uitgevoerd. 
Enkel volgende betalingen werden uitgevoerd * 
 
Verzoekende partij heeft huidig gedaagde in gebreke gesteld op * zonder dat hierop (nuttige) 
reactie is gevolgd. 
 
Verzoekende partij besluit dan ook dat12  
 
Eventueel 
Aangezien de zaak korte debatten vereist, gezien13, en verzoekende partij dan ook vordert dat de 
zaak zou weerhouden worden op de inleidende zitting, overeenkomstig artikel 735 Ger. Wb.; 
 
Aangezien alle pogingen tot minnelijke regeling zonder gevolg zijn gebleven; 
 

om bovenvermelde redenen en alle andere te doen gelden waar en zo behoren zal, desnoods 
ambtshalve in te roepen in de loop van het geding, en alhier uitdrukkelijk voorbehouden, 
BEHAGE HET DE RECHTBANK, 
 
onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis en onder betwisting van elk niet 
uitdrukkelijk erkend feit, 
 
Eventueel14 
na toepassing te hebben gemaakt van artikel 735 Ger. W.; 
 
gedaagde huidige vordering ontvankelijk en gegrond te zien en te horen verklaren; 
 
dienvolgens in toepassing van artikel XX.62 WER en/of artikel XX.83 WER de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie, die voor huidig gedaagde werd geopend, vervroegd te beëindigen en 
deze procedure af te sluiten; 
 

 
10 De concrete situatie toelichten 
11 De concrete situatie toelichten 
12 Hier de redenen (de motivering) van de (vordering van de) dagvaarding eventueel verder invullen 
13 Reden invullen.Bijvoorbeeld “de vordering niet voor ernstige betwisting vatbaar is” 
14 Voor zover dit hoger werd gevraagd 



dienvolgens15 
 
vervolgens gedaagde zich te zien en te horen veroordelen tot de kosten van het geding, met 
inbegrip van de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding, voorzien bij artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek16 17; 
 
vervolgens het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te zien en te horen verklaren, 
niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling noch kantonnement; 
 
Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten en middelen; 
 
Vordering gesteund op de hierboven aangehaalde redenen, de toepasselijke wetten en op alle 
andere middelen op tijd en stond te doen gelden. 
 
En opdat gedaagde het zou weten, heb ik haar gelaten, desgevallend ieder afzonderlijk zijnde en 
sprekende als hoger gezegd, afschrift van tegenwoordig exploot, zo nodig onder gesloten omslag, 
eensluidend de voorschriften van de wet. 
 
Waarvan akte. Datum als boven. 
 
Kost 
 

 
15 Hier dient de vordering (wat juist gevraagd wordt) eventueel verder te worden aangevuld, bijvoorbeeld met de vraag 

het faillissement uit te spreken 
16 Er kan enkel een rechtsplegingsvergoeding (een forfaitair bedrag naargelang de vordering) toegekend worden als een 

partij bijgestaan is door een raadsman 
17 De rolrechten moeten niet meer worden voorgeschoten door de verzoekende/aanleggende partij en in het latere 

vonnis zal bepaald worden wie deze kosten moet dragen 


