
TEGENSPREKELIJK VERZOEKSCHRIFT1 TOT WIJZIGING VAN HET BEDRAG OF DE 
HOEDANIGHEID VAN EEN SCHULDVORDERING (art.XX.49 WER) 

 
 

Aan de dames en heren Voorzitter en 
Rechters van de Ondernemingsrechtbank van 
en te 

 
A. Voor een rechtspersoon2 
Volledige naam en rechtsvorm: 
Eventueel bijkomende handelsbenaming: 
Maatschappelijke zetel: 
KBO-nummer = RPR: 
Voornaamste handelsactiviteit: 
E-mailadres van de zaak: 
Telefoonnummer en/of GSM - nummer van de zaak: 
GSM - nummer en e-mailadres van de zaakvoerder of de gedelegeerd bestuurder: 
 
B. Voor een natuurlijke persoon3 
Naam en voornamen: 
Geboortedatum en geboorteplaats: 
Rijksregisternummer: 
Volledig woonadres: 
Eventuele handelsbenaming: 
Voornaamste handelsactiviteit: 
E-mailadres: 
Het telefoonnummer en/of GSM - nummer: 
 
Hierna “verzoekende partij” genoemd, 
 
hebbende als raadsman4: 
Naam en voornaam: 
Volledig kantooradres: 
E-mailadres: 
Telefoonnummer en/of GSM - nummer: 
 
geeft met de meeste eerbied te kennen: 
 
Er werd door5 een aanvraag in tot gerechtelijke reorganisatie met een verzoekschrift 
neergelegd op6 
 

 
1 Er is geen rolrecht meer verschuldigd. Het gaat om een zogenaamd tegensprekelijk verzoekschrift, waarbij de 

tegenpartij (hier de schuldenaar) dus wordt opgereoepen 
2 Schrap rubriek A of rubriek B al naargelang het geval 
3 Schrap rubriek A of rubriek B al naargelang het geval 
4 Schrap rubriek indien niet van toepassing 
5 Alle gegevens van de partij die een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie indiende vermelden 
6 Datum invullen. In principe dient een verzoekschrift digitaal te worden neergelegd via REGSOL 



Bij vonnis van deze rechtbank van7 werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie 
geopend en werd een voorlopige opschorting toegestaan tot8 met het oog op9; 
 
Met huidig verzoekschrift vraagt verzoekende partij om het bedrag/de hoedanigheid10 
van zijn schuldvordering11, zoals opgenomen op de lijst bedoeld in artikel XX.41 § 2,1° 
WER12; 
 
1. 
Indien een schuldeiser het bedrag of de hoedanigheid van een op de lijst bedoeld in artikel 
XX.41 §2, 7° WER opgenomen schuldvordering betwist kan, in geval van voortdurende 
onenigheid met de schuldenaar, die schuldeiser met een tegensprekelijk verzoekschrift de 
betwisting voor de rechtbank brengen die de procedure van de gerechtelijke reorganisatie 
heeft geopend. 
De rechtbank kan, ongeacht of ze al dan niet bevoegd is voor de materie ten gronde om het 
(voorlopige) bedrag en de hoedanigheid bepalen waarvoor de schuldvordering voorlopig zal 
worden aanvaard in de werkzaamheden van de gerechtelijke reorganisatie en vooral met 
het oog op de stemming over het reorganisatieplan. 
Een voorlopige vaststelling bindt de rechter die nadien uitspraak doet ten gronde niet. 
 
De rechtbank oordeelt of verslag van de gedelegeerd rechter, na de derde 
belanghebbende, de betwiste schuldeiser in de opschorting en de schuldenaar te hebben 
gehoord. 
 
2. 
In voorliggende situatie werd de vordering van huidige verzoekende partij opgenomen 
op de lijst van de schuldeisers voor het bedrag van13 met de hoedanigheid van14. 
 
Huidige verzoekende partij kan zich hiermee niet verzoekende en is van oordeel15 
 
 
3. 
In deze omstandigheden besluit verzoekende partij dat het billijk en verantwoord 
voorkomt om huidig verzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dit na verslag van 
de gedelegeerd rechter, voor zover de rechtbank een dergelijk verslag wenselijk zou 
achten, en bijgevolg de schuldenaar te verplichten de schuldvordering van huidige 
verzoekende partij op te nemen op de lijst van schuldeisers 16 voor het bedrag van17 en in 

 
7 datum invullen 
8 datum invullen 
9 het doel waarvoor de procedure aanvankelijk werd aangevraagd invullen 
10 schrappen wat niet past 
11 indien het gaat om een gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief akkoord of een overdracht 

onder gerechtelijk gezag worden de schuldeisers individueel ingelicht door de schuldenaar van het bedrag en de 

hoedanigheid waarvoor hun schuldvordering werd opgenomen op de lijst van schuldeisers (zie voetnoot 12) 
12 het gaat om de lijst van erkende of beweerde schuldeisers in de opschorting en het bedrag van hun vordering 
13 bedrag invullen 
14 aanvullen: gewoon schuldeiser of buitengewoon schuldeiser 
15 verder concreet aanvullen 
16 zie voetnoot 12 
17 bedrag invullen 



de hoedanigheid van18 en dit voorlopig en in het kader van de gerechtelijke 
reorganisatie, en deze aangepaste lijst neer te leggen ter griffie, uiterlijk op de datum 
waarop het reorganisatieplan door de schuldenaar zal moeten worden neergelegd. 
 

OM DEZE EN ALLE ANDERE EVENTUEEL NOG TE DOEN GELDEN REDENEN, 
BEHAGE HET DE RECHTBANK, 
 
huidig verzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 
vervolgens, conform artikel XX.49 §2 WER, de hoger vermelde schuldenaar te verplichten 
de schuldvordering van huidige verzoekende partij voorlopig, en enkel en alleen in het 
kader van de gerechtelijke reorganisatie, op te nemen op de aangepaste lijst van 
schuldeisers voor het bedrag van19 en met de hoedanigheid van20; 
 
vervolgens de schuldenaar te veroordelen om de verbeterde lijst van de schuldeisers 
voorzien in art. XX.68 WER en het plan bedoeld in art. XX.70 WER neer te leggen ter griffie 
uiterlijk21  
 
kosten als naar recht; 
 
Aldus opgesteld te22 op23 
 
Naam, voornaam, functie24 en handtekening25 

 
18 aanvullen: gewoon schuldeiser of buitengewoon schuldeiser 
19 bedrag aanvullen 
20 hoedanigheid aanvullen: gewoon schuldeiser of buitengewoon schuldeiser 
21 ofwel, in de situatie van een collectief akkoord, uiterlijk op de datum waarop het reorganisatieplan ter griffie 

zou moeten worden neergelegd, ofwel, in de situatie van een overdracht onder gerechtelijk gezag, binnen de acht 

dagen na het tussengekomen vonnis 
22 plaats invullen 
23 datum invullen 
24 advocaat, zaakvoerder, afgevaardigd bestuurder 
25 het verzoekschrift moet ondertekend worden door de schuldenaar of zijn/haar raadsman 


