VERZOEKSCHRIFT1 TOT DOELWIJZIGING (art.XX.60 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:
Verzoekende partij diende een aanvraag in tot gerechtelijke reorganisatie met een
verzoekschrift neergelegd op5
Bij vonnis van deze rechtbank van6 werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie
geopend en werd een voorlopige opschorting toegestaan tot7 met het oog op8;
1

Er is geen rolrecht meer verschuldigd
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
Datum invullen. In principe dient een verzoekschrift digitaal te worden neergelegd via REGSOL
2

Met huidig verzoekschrift vraagt verzoekende partij om een doelwijziging van de
procedure en meer bepaald wordt een gerechtelijke reorganisatie beoogd met als doel9;
De hoger vermelde doelwijziging wordt gevorderd om volgende redenen:
De schuldenaar kan tijdens de opschorting op elk ogenblik verzoeken om de doelstelling,
die bij het aanvragen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd
vooropgesteld, te wijzigen.
De gevraagde doelwijziging komt in voorliggende situatie verantwoord voor, mede in het
licht van de levensvatbaarheid van de economische activiteit van verzoekende partij, en
meer bepaald10…
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 procedure van gerechtelijke reorganisatie voort te zetten met
het oog op11

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.60 WER, de aanvankelijke doelstelling waarvoor de
gerechtelijke reorganisatie werd aangevraagd, te wijzigen in een gerechtelijke
reorganisatie met het oog op12;
(eventueel) vervolgens de toegekende opschortingstermijn te verlengen tot..13
kosten als naar recht;
Aldus opgesteld te14 op15

6

datum invullen
datum invullen
8
het doel waarvoor de procedure aanvankelijk werd aangevraagd invullen
9
het gewijzigde doel dat thans gevraagd wordt invullen. De verzoekende partij kan van doelstelling veranderen
in alle richtingen en op elk moment. Van een minnelijk akkoord kan overgegaan worden naar een collectief
akkoord en omgekeerd, van een minnelijk akkoord kan overgegaan worden naar een overdracht onder
gerechtelijk gezag en omgekeerd, van een collectief akkoord kan overgegaan worden naar een overdracht onder
gerechtelijk gezag en omgekeerd. Voor zover wettelijk voorgeschreven voor het gevraagde doel dienen de
werknemers betrokken (informeren en raadplegen) te worden.
10
de redenen aanvullen waarom de doelwijziging wordt gevraagd
11
het gewijzigde doel dat thans gevraagd wordt invullen
12
het gewijzigde doel dat thans gevraagd wordt invullen
13
indien de opschortingstermijn verstrijkt op een nabije datum - zie ook apart model over de verlenging van de
opschortingstermijn
14
plaats invullen
15
datum invullen
7

Naam, voornaam, functie16 en handtekening17

16
17

advocaat, zaakvoerder, afgevaardigd bestuurder
het verzoekschrift moet ondertekend worden door de schuldenaar of zijn/haar raadsman

