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Ondernemingen in moeilijkheden
&

Wet op Continuïteit van Ondernemingen
m.i.v. collectieve aanbeveling IBR‐IAB‐BIBF

Luc STOLLE

Advocaat aan de balie te Gent

Diverse momenten/fases van 
continuïteitsbedreiging
• Mogelijke continuïteitsbedreiging ‐ nieuwe verplichtingen

• Alarmbelprocedure – gerechtelijke ontbinding

• WCO

• faillissement
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Continuïteitsbedreiging … 
Wanneer reageren ?

Meldingsplicht voor alle cijferberoepers

• Wie?
• commissarissen > art. 138 W.Venn., eerste lid

• alle andere cijferberoepers > art. 10, vijfde lid, eerste zin WCO

• Actieverplichting vanwege de schuldenaar/bestuursorgaan

• Facultatieve mededeling aan Voorzitter bij gebrek aan (toereikende) actie
• commissarissen > art. 138 W.Venn., vierde lid

• nu ook vor andere cijferberoepers, met uitzondering van boekhouders(‐fiscalisten) >
art. 10, vijfde lid, tweede zin WCO
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Art. 138 W.Venn.
(commissarissen)

Art. 138 W.Venn., lid 1 t.e.m. 3

• Lid 1: De commissarissen die ter gelegenheid van hun
controlewerkzaamheden gewichtige en overeenstemmende feiten
vaststellen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang
kunnen brengen, moeten het bestuursorgaan hiervan schriftelijk en
op een omstandige wijze op de hoogte brengen.

• Lid 2: In dat geval moet het bestuursorgaan beraadslagen over de
maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van
de onderneming gedurende een redelijke termijn te vrijwaren.

• Lid 3: De commissarissen kunnen afzien van de melding, wanneer ze
vaststellen dat het bestuursorgaan reeds heeft beraadslaagd over
de maatregelen die moeten worden genomen.
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Art. 138 W.Venn., lid 4

• Indien binnen een maand na de kennisgeving van de melding, de
commissarissen niet werden ingelicht over de beraadslaging door
het bestuursorgaan over de genomen maatregelen of de in het
vooruitzicht gestelde maatregelen om de continuïteit gedurende een
redelijke termijn te vrijwaren, of indien ze oordelen dat de
maatregelen de continuïteit in de bedrijfsuitoefening niet kunnen
vrijwaren gedurende een redelijke termijn, kunnen ze hun
vaststellingen meedelen aan de voorzitter van de rechtbank van
koophandel. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet
toepasselijk.

Art. 138 W.Venn., lid 5

• Indien geen commissaris is benoemd, moet het bestuursorgaan,
wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit
van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, eveneens
beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen
om de continuïteit van de onderneming gedurende een redelijke
termijn te vrijwaren.
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Art. 138, leden 1 en 3 W.Venn.

• Toepassingsvoorwaarden
• alleen commissarissen (art. 15, § 1 W.Venn.)
• ter gelegenheid van hun controlewerkzaamheden
• gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van
de onderneming in het gedrang kunnen brengen (potentieel gevaar is
voldoende)

• Verplichting tot melding
• hoe? schriftelijk en op een omstandige wijze
• aan wie ? aan het bestuursorgaan van de vennootschap
• uitzondering: het bestuursorgaan heeft reeds actie genomen

Art. 138, lid 2 W.Venn. 

• Taak van het bestuursorgaan

• Het bestuursorgaan moet beraadslagen over maatregelen die moeten worden
genomen om de continuïteit gedurende een redelijke termijn te vrijwaren.
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Art. 138, lid 4 W.Venn. 

• Facultatieve melding door de commissaris(sen) aan de voorzitter
van de rechtbank van koophandel

• indien hij binnen de maand na de melding niet werd ingelicht over de
beraadslaging door het bestuursorgaan

• indien hij oordeelt dat de maatregelen de continuïteit niet kunnen vrijwaren
gedurende een redelijke termijn

• Beroepsgeheim (art. 458 S.W.) buiten toepassing

Art. 138, lid 5 W.Venn. 

• Dit 5° lid bevestigt dat het bestuursorgaan een zelfstandige
actieverplichting heeft indien de vennootschap geen commissaris
heeft aangesteld:
• beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de
continuïteit van de onderneming gedurende een redelijke termijn te
vrijwaren

• Inbreuk op W.Venn. – aansprakelijkheid art. 263 W.Venn.

• In dat geval speelt nu ook de meldingsplicht van de cijferberoepers,
met name artikel 10, vijfde lid WCO !!!
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Wet betreffende de continuïteit 
van ondernemingen

Aanbeveling inzake opdracht voor 
economische beroepsbeoefenaars 
in het kader van de WCO
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Structuur van de aanbeveling 

• Preventieve fase
• = de fase van het vaststellen van gewichtige en overeenstemmende feiten die
de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen

• melding door cijferberoeper + actie van het bestuursorgaan

• Remediërende fase (bij behandeling van WCO‐recht)
• = de fase van de aanvraag van de WCO

• toezicht/bijstand van de cijferberoeper bij het opmaken van de “financiële”
stukken die bij het WCO‐verzoekschrift moeten worden gevoegd

Verplichtingen in het kader van 
de preventieve fase
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Preventieve fase: drie aspecten

• DETECTIEVERPLICHTING + INLICHTEN van de ondernemer omtrent
gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit van de
onderneming in gedrag kunnen brengen (art. 10 lid 5, eerste zin) >
VERPLICHT voor alle cijferberoepers

• FACULTATIEVE MELDEN aan de voorzitter van de rechtbank (art. 10 lid 5,
tweede zin) > niet toegelaten voor BIBF’er (geen opheffing van zijn
beroepsgeheim)

• ANTWOORDEN op vraag om inlichtingen door de rechter belast met het
handelsonderzoek (art. 12, § 1, lid 5) > VERPLICHT, ook voor (externe
BIBF’er)

Verplichte taak van de (externe) BIBF’er ?

“Dat conform artikel 2 van het reglement van plichtenleer van het (…)
de (…)‐leden ertoe gehouden zijn om de plichtenleer, alle wettelijke en
reglementaire bepalingen van toepassing op het beroep, alsook de
richtlijnen van de Raad na te leven;

Dat onderhavige aanbeveling in dit kader dient te worden beschouwd
als een richtlijn (…);

Dat onderhavige aanbeveling in deze zin bindend is;”
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Art. 10, vijfde lid WCO
(andere cijferberoepers dan de 
commissaris)

Art. 10, vijfde lid, eerste zin WCO

• De externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe
erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder‐fiscalist en de
bedrijfsrevisor die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en
overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de
onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen,
lichten deze laatste hiervan op een omstandige wijze in, in
voorkomend geval via zijn bestuursorgaan.
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Art. 10, vijfde lid, eerste zin WCO ‐ toelichting

• Verplichting tot inlichting van de onderneming

• Op wie weegt de verplichting ?
• op alle (externe) cijferberoepers (doch niet de stagiairs)

• Wanneer ?
• bij vaststelling van gewichtige en overeenstemmende feiten die de
continuïteit van de onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen
brengen (potentieel gevaar is voldoende)

• bij vaststelling gedaan in de uitoefening van hun opdracht (i.e. om het even
welke opdracht, permanent of eenmalig)

Art. 10, vijfde lid, eerste zin WCO ‐ toelichting

• Wat houdt de verplichting in ?
• de onderneming op een omstandige wijze inlichten omtrent de vaststellingen
van gewichtige en overeenstemmende feiten die haar continuïteit in het
gedrang kunnen brengen

• op welke termijn moet de continuïteit beoordeeld worden ? 12 maanden ???
(zie minimumperiode voorzien voor de bestuursmaatregelen cfr. art. 10, vijfde
lid, tweede zin)

• Aan wie melden? > aan de “schuldenaar”
• aan de handelaar
• vennootschap: aan het bestuursorgaan
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Algemene regels 

• Wijze van mededeling is niet geregeld in de wet
• bij voorkeur per aangetekende brief aan het bestuursorgaan
• kopie per gewone brief aan individuele bestuurder (facultatief)

• Mededeling moet volledig duidelijk en gedetailleerd zijn
• eenvoudige mededeling volstaat niet !!!
• geen verplichting om zelf aanbevelingen te doen, maar ook niet verboden (gevaar
voor aansprakelijkheid !)

• Melding herhalen ?
• nieuwe vaststellingen van vergelijkbare feiten > neen
• nieuwe vaststellingen van zwaarwichtigere feiten > ja

Welke gewichtige en overeenstemmende 
feiten ?
• Niet‐limitatieve lijst in de aanbeveling

• art. 10, lid 1 tot 4 WCO (zgn. “knipperlichten”)

• W.Venn. (art. 96, § 1, 6°, alarmbelprocedure)

• andere aanwijzingen
• ongunstige evolutie van de financiële structuur en rendabiliteit

• problemen bij behoud of verkrijging van financieringsmiddelen

• aanwijzingen van financiële aard: wijziging in boekhoudkundig,
activerings‐ of dividendbeleid, herwaarderingen, …

• aanwijzingen van operationele aard: wegvallen van franchise, concessie,
licentie, sociale onrust, tekort aan grondstoffen, …

• diversen: wetswijzigingen, gerechtelijke procedures, milieu,
bedrijfsvergunning, …
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Inhoud van de melding volgens de aanbeveling 

• verwijzing naar artikel 10, vijfde lid WCO

• opsomming gewichtige en overeenstemmende feiten die hij heeft
vastgesteld en die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen

• verklaring dat de opgesomde feiten geen limitatieve opsomming zijn
van alle feiten die de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen en dat enkel de feiten opgenomen zijn
waarover hij kennis heeft tot op de datum van zijn kennisgeving

• vraag om binnen de maand na melding de gepaste
herstelmaatregelen te nemen om de continuïteit te waarborgen
voor de duur van ten minste 12 maanden

• de vraag om de beroepsbeoefenaar op de hoogte te brengen van de
genomen herstelmaatregelen.

Inhoud van de melding volgens de aanbeveling 

• de eventuele vastgestelde inbreuken op de vennootschaps‐ en
boekhoudwetgeving door de onderneming

• het feit dat de beroepsbeoefenaar (met uitzondering van de
boekhouder(‐fiscalist) !!!) de voorzitter van de rechtbank schriftelijk
kan inlichten indien binnen een termijn van een maand vanaf zijn
kennisgeving door de onderneming niet de nodige maatregelen
werden getroffen om de continuïteit van de onderneming voor de
minimumduur van 12 maanden te waarborgen

• de persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuursorgaan indien
geen gevolg wordt gegeven aan de melding van de
beroepsbeoefenaar.
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Welke verplichtingen heeft de cijferberoeper ?

• Hij moet de opdracht uitvoeren in overeenstemming met de
aanbeveling, hetgeen impliceert dat hij inzicht moet hebben:
• in de WCO‐wet

• in de aanbeveling

• in de activiteiten van de onderneming en in het stelsel van financiële
verslaggeving, zoals van toepassing in haar sector:

• de omvang en complexiteit van de onderneming en haar activiteiten;

• de complexiteit van het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële
verslaggeving;

• de verplichtingen of vereisten inzake de financiële verslaggeving

Welke verplichtingen heeft de cijferberoeper ?

• de toegepaste waarderingsregels;
• de structuur van het kapitaal en de samenstelling van het
aandeelhouderschap;

• het niveau van ontwikkeling van het bestuursorgaan met betrekking tot
het toezicht op de vastleggingen en financiële verslaggeving van de
onderneming, die het samenstellen van de balans en resultatenrekening
en/of de begroting van de onderneming onderbouwen;

• het niveau van ontwikkeling en complexiteit van de systemen voor de
administratie en financiële verslaggeving en daaraan gerelateerde interne
beheersingsmaatregelen;

• de aard van de activa, passiva, opbrengsten en kosten;

• de buitenbalansverplichtingen (???)
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Welke verplichtingen heeft de cijferberoeper ?

• Hij moet de ethische voorschriften naleven
• integriteit, rechtschapenheid, kiesheid, objectiviteit, deskundigheid,
zorgvuldigheid, beroepsgeheim, discretieplicht professioneel gedrag en
waardigheid

• Hij moet een professionele oordeelsvorming toepassen

• Hij moet de communicatie met het bestuursorgaan onderhouden

• Hij kan zijn aansprakelijkheid t.a.v. cliënt eventueel beperken
• niet voor fouten met bedrieglijk oogmerk of oogmerk om te schaden

• dekking door collectieve polis of gelijkaardige polis

Welke verplichtingen heeft de cijferberoeper ?

• Hij moet documentatie bijhouden en bewaren
• werkzaamheden en bevindingen

• “significante vaststellingen” + “hoe hij hierop heeft ingespeeld” (???)

• opdrachtdocumentatie 5 jaar systematisch en vertrouwelijk bewaren
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Art. 10, vijfde lid, tweede zin WCO

• Indien de schuldenaar binnen een termijn van een maand vanaf die
kennisgeving niet de nodige maatregelen treft om de continuïteit
van de onderneming voor een minimumduur van twaalf maanden te
waarborgen, kan de externe accountant, de externe
belastingconsulent of de bedrijfsrevisor de voorzitter van de
rechtbank van koophandel daarvan schriftelijk inlichten. In dat
geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet toepasselijk.

Art. 10, vijfde lid, tweede zin WCO

• FACULTATIEVE SCHRIFTELIJKE MELDING aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel

• Door wie ?
• de externe cijferberoepers
• met uitzondering van de boekhouder(‐fiscalist) !!!

• Beroepsgeheim (art. 458 S.W.) buiten toepassing
• de boekhouder(‐fiscalist) wordt dus niet van hun beroepsgeheim bevrijd !!!
Hij mag dus niet melden !!!

• maar wetsvoorstel tot wijziging
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Art. 10, vijfde lid, tweede zin WCO

• Wanneer ?
• indien de schuldenaar binnen een termijn van een maand vanaf die
kennisgeving niet de nodige maatregelen treft om de continuïteit van de
onderneming voor een minimumduur van twaalf maanden te waarborgen

• een de facto‐opvolgingsplicht ???
• (1) de naleving van de actieplicht van het bestuursorgaan

• (2) de inhoud van de actie (nl. waarborg van continuïteit gedurende 12
maanden)

Verplichtingen in het kader van 
de remediërende fase
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Structuur van de WCO

BUITEN‐GERECHTELIJKE
ACTIES

gegevensinzameling

Kamers voor 
handelsonderzoek

Bewarende maatregelen

Minnelijk akkoord

GERECHTELIJKE
PROCEDURE

Minnelijk akkoord
individueel
of collectief

Overdracht van 
onderneming onder 
gerechtelijk  gezag

Kamer voor handelsonderzoek 
(KHO)
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Gegevensinzameling 

• De GRIFFIES centraliseren gegevens omtrent ondernemingen
(“knipperlichten” en andere indicatoren)

• De PROCUREUR DES KONINGS kan inzage nemen in het
ondernemingsdossier

• De KvHO doet ambtshalve onderzoek naar ondernemingen wiens
economische leefbaarheid in het gedrang lijkt te zijn

• art. 8 WCO

Protesten op wissels en orderbriefjes 

• Protesten worden geregistreerd op registratiekantoor

• Ontvangers van registratie
• maken maandelijks lijsten met protesten

• en zenden deze lijsten aan de voorzitters van de rechtbank van koophandel
van de plaats

• waar de protesten hebben plaatsgehad én

• waar de ondertekenaar van een orderbriefje of van de acceptant van een
wisselbrief zijn woonplaats heeft



oktober 2016

www.squadrat.be 20

“Bijzondere” vonnissen

• Doorzending van bepaalde vonnissen naar de rechtbank van
koophandel waar de veroordeelde zijn woonplaats of zetel heeft :
• verstekvonnissen en vonnissen op tegenspraak tegen kooplieden die de
gevorderde hoofdsom niet hebben betwist

• vonnissen waarbij handelshuurovereenkomst wordt ontbonden of niet wordt
vernieuwd

• vonnissen waarbij een einde wordt gemaakt aan het beheer van een
handelszaak

• art. 10 WCO

Andere gegevens waarop de KHO zich steunt

• Jaarrekening.
• financiële analyse: negatief bedrijfskapitaal, negatieve thesaurie, solvabiliteit,
rentabiliteit,...

• niet neerleggen van de jaarrekening of laattijdige neerlegging.

• Wijzigingen in de vennootschap
• verlenging van het boekjaar

• ontbinding
• zetelverplaatsing
• “stoelendans” in raad van bestuur
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Andere gegevens waarop de KHO zich steunt

• Beslagberichten

• Klachten van schuldeisers, leveranciers, personeel, …

• Verslagen van de commissaris met voorbehoud, afkeuring of
onthouding.

• Mededelingen (art. 138 W.Venn. of art. 10 WCO) door de
commissaris of andere (bevoegde) cijferberoepers aan de voorzitter
van de rechtbank

Wat doet de KHO?

• Zij “spreekt” geen recht !

• Volgt de toestand van schuldenaars in moeilijkheden

• Doelstelling
• tijdig toezicht bij discontinuïteit van ondernemingen

• de bescherming van de rechten van de schuldeisers
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Hoe werkt de KHO ?

• “Onderzoekende rechter” = beroepsrechter of een rechter in
handelszaken

• Onderneming oproepen voor een “gesprek” met gesloten deuren

• Onderneming verschijnt in persoon, mogelijks “bijgestaan door een
persoon van zijn keuze”

• Geen juridisch, maar bedrijfseconomisch onderzoek

Hoe werkt de KHO ?

• Wat kan de “onderzoekende rechter” nog doen ?

• alle gegevens verzamelen nodig voor zijn onderzoek

• (derde) personen horen (art 12 § 1, vijfde lid WCO voor cijferberoepen)

• overlegging van stukken gelasten (ook bij derden)

• naar de hoofdinrichting of naar de zetel van de vennootschap begeven (bij
niet‐verschijning)
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Art. 12, § 1, vijfde lid WCO

• De rechter mag bij de externe accountant, de externe
belastingconsulent, de externe erkend boekhouder, de externe
erkend boekhouder‐fiscalist en de bedrijfsrevisor van de
schuldenaar, inlichtingen inwinnen nopens de aanbevelingen die zij
gedaan hebben aan de schuldenaar en, in voorkomend geval,
nopens de maatregelen die genomen zijn om de continuïteit van de
onderneming te waarborgen. In dat geval is artikel 458 van het
Strafwetboek niet van toepassing.

Art. 12, § 1, vijfde lid WCO

• Informatieplicht t.a.v. de rechter / handelsrechter KHO (in kader van
handelsonderzoek)

• Door wie ?
• de externe cijferberoepers,
• met inbegrip van de externe boekhouder(‐fiscalist)

• Beroepsgeheim (art. 458 S.W.) buiten toepassing
• ook voor de boekhouder(‐fiscalist)
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Art. 12, § 1, vijfde lid WCO

• Wanneer de rechter inlichtingen inwint
• nopens de aanbevelingen die de cijferberoeper gedaan heeft aan de
schuldenaar en, in voorkomend geval,

• nopens de maatregelen die (door de schuldenaar) genomen zijn om de
continuïteit van de onderneming te waarborgen

• De dubbele antwoordplicht impliceert dat de cijferberoeper niet
alleen een meldingsplicht heeft maar bovendien
• (1) zelf aanbevelingen kan doen én

• (2) moet opvolgen of de gepaste maatregelen werden genomen door het
bestuur (na zijn verplichte melding)

En de afloop van de zitting van de KHO ?

• Terugkomen voor verdere opvolging!

• Seponering (geen gevaar voor discontinuïteit)

• Faillissementsvoorwaarden zijn (schijnbaar) vervuld > dossier
verzenden naar de procureur des Konings om te dagvaarden in
faillissement
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Actie … op basis van de WCO

Welke SA’s ?

• de kooplieden bedoeld in art. 1 Wetboek van koophandel,

• de landbouwers (NP),

• de landbouwvennootschappen bedoeld in art. 2 § 3 W.Venn. (RP)

• de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm bedoeld in artikel
3 § 4 W.Venn.

• Merk op: vrije beroepers kunnen ook na de wetswijziging van 2013
nog steeds geen beroep doen op deze wet!
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De opties van WCO in grote lijnen

• Buitengerechtelijke acties

• Gerechtelijke reorganisaties

Bewarende acties
buiten enige gerechtelijke 
procedure
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“Figuren”

• Ondernemingsbemiddelaar

• op initiatief van de schuldenaar

• art. 13 WCO

• Gerechtsmandataris

• op initiatief van elke belanghebbende derde

• art. 14 WCO

Ondernemingsbemiddelaar

• Verzoek gericht aan …
• aan de rechtbank zelf / de kamer voor handelsonderzoek

• geen formaliteiten bij de aanstelling (zelfs mondeling)

• beëindigd door de schuldenaar zelf

• Taak van de ondernemingsbemiddelaar
• de schuldenaar aanzetten om na te denken over ondernemingsstrategie

• tussenpersoon in de gesprekken tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers
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Gerechtsmandataris

• Aanstelling in een heel specifiek geval
• “kennelijke grove tekortkomingen die de continuïteit van de onderneming in
gevaar kunnen brengen”

• elke belanghebbende kan verzoek richten aan de rechtbank

• Nauwkeurig omschreven opdracht – in de tijd beperkt
• de door de rechtbank omschreven aanklachten onderzoeken

• de nodige herstelmaatregelen voorstellen

• koopman/bestuursorgaan behoudt beheer

Buitengerechtelijk
minnelijk akkoord
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Buitengerechtelijk minnelijk akkoord 

• Informele procedure
• buiten de rechtbank

• geen procedurekosten

• discreet (andere schuldeisers kennen de inhoud van akkoorden niet)

• Grote wilsautonomie
• inhoud van het akkoord vrij te bepalen

• opdelen van schuldeisers in groepen – differentiatie mogelijk

• Ondernemingsbemiddelaar als ‘tussenpersoon’

Buitengerechtelijk minnelijk akkoord 

• Bij later faillissement: “gewoon” minnelijk akkoord wordt
“getroffen” door “verdachte periode” (art. 17, 2° + art. 18 Faill.W.)

• MAAR regels inzake ‘verdachte periode’ buiten toepassing
• vermelding: “het akkoord is afgesloten om de onderneming te reorganiseren
of haar financieel gezond te maken” (WCO)

• minstens 2 schuldeisers

• akkoord wordt op de griffie van de rechtbank neergelegd

• Gevolg : geen terugbetalingen aan curator tenzij FRAUDE
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Voorbeeld van akkoord 

• Situatie
• schuld van 10.000 €, betalingstermijn verstreken, interesten (bijv. 8 %) lopen +
schadebeding (1.500 €)

• Regelingsvoorbeeld
• schuld herleiden tot 8,000 €, te betalen tijdens volgende 10 maanden x 800 €,
interest terug naar 2 %, geen schadebeding

• Wat bij faillissement na 5 maanden + uitbreiding verdachte periode ?
• curator kan 5 x 800 € (4.000 €) niet terugvorderen

Buitengerechtelijk minnelijk akkoord 

• Oppassen met bedongen zekerheden !
• schuldeiser stapt mee in minnelijk akkoord WCO en staan herschikking
schuldvordering toe, i.e.

• vermindering van het hoofdbedrag

• en/of gespreide betalingsregeling
• en/of kwijtschelding deel van de interesten/schadebeding

• MAAR wel bijkomende zekerheden voor de ‘oude’ schulden

• later faillissement

• art. 17, 2° + 18 Faill.W. uitgeschakeld > uitvoering niet aangetast

• MAAR zekerheden vervallen (art. 17, 3° Faill.W.) > tellen niet in
faillissement !
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Gerechtelijke reorganisatie

Relevante wetsbepalingen

• art. 16 WCO: De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot het
behoud, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het geheel
of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar
activiteiten

• art. 23 WCO: De procedure van de gerechtelijke reorganisatie wordt
geopend zodra de continuïteit van de onderneming, onmiddellijk of op
termijn bedreigd is en het in art. 17 , § 1, bedoelde verzoekschrift is
neergelegd

• art. 24, § 2 WCO: Indien de voorwaarden van art. 23 vervuld lijken,
verklaart de rechtbank de procedure van de gerechtelijke reorganisatie
geopend (…)
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Portaal

• Algemeen principe: “(bijna) iedereen mag het portaal binnen”

Voorwaarden om “binnen” te mogen ?

• Is de continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd ?
• vermoeden van continuïteitsbedreiging: “alarmbelprocedure” (art. 23, § 2
WCO)

• staat van faillissement, zelfs dagvaarding, sluit procedure gerechtelijke
reorganisatie niet uit (art. 23, § 3 lid WCO)

• Levensvatbaarheidscriterium
• geen WCO wanneer op ogenblik van de aanvraag vaststaat dat de continuïteit
onder geen enkel beding kan worden behouden

• geen WCO wanneer er geen sprake (meer) is van economische activiteit(en)
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Eenmaal in het portaal … de keuze !

De keuzemogelijkheden …

• Drie mogelijke “DOELSTELLINGEN” (art. 16 WCO)
• minnelijk akkoord met een aantal schuldeisers

• akkoord met alle schuldeisers > globaal reorganisatieplan; of

• overdracht onder gerechtelijk gezag van de onderneming of geheel of gedeelte
van haar activiteiten

• COMBINATIE van verschillende doelstellingen mogelijk

• Overgang van ene naar andere doel (art. 39 WCO)
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Gerechtelijke reorganisatie:
aanvraag, opening en gevolgen

Aanvraag van de gerechtelijke reorganisatie

• In de regel bij verzoekschrift (art. 17 WCO)
• ingediend door de schuldenaar of zijn advocaat

• Twee andere mogelijkheden:
• bij dagvaarding door het O.M., de schuldeisers of een kandidaat‐overnemer
i.g.v. gedwongen overdracht onder gerechtelijke gezag van de onderneming of
een deel ervan

• door de gerechtsmandataris met de opdracht een verzoek tot gerechtelijke
reorganisatie in te dienen voor de schuldenaar
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Verzoekschrift + stukken

• Verzoekschrift
• aanduiding van continuïteitsbedreiging + de gekozen doelstelling(en)

• neerlegging op de griffie rechtbank van koophandel, getekend door
schuldenaar of advocaat

• beslissing van het bevoegde vennootschapsorgaan moet in principe voorliggen
(bijv. Kh. Antwerpen 28.04.2009)

• Neerlegging van stukken samen (art. 17 WCO)
• gevoegd bij het verzoekschrift

• op straffe van niet‐ontvankelijkheid van het verzoek

Stukken bij het verzoekschrift (art. 17, § 2) (1)

• uiteenzetting van de gebeurtenissen waaruit continuïteitsbedreiging
blijkt

• aanwijzing van de beoogde doelstelling / doelstellingen

• 2 recentste jaarrekeningen of fiscale PB‐aangiften

• een boekhoudkundige staat die het actief en het passief weergeeft en
de resultatenrekening die maximum drie maanden oud is, opgesteld
onder toezicht van een bedrijfsrevisor, een externe accountant, een
externe erkend boekhouder of een externe erkende boekhouder‐
fiscalist (art. 17, § 2, 5° WCO)
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Stukken bij het verzoekschrift (art. 17, § 2) (2)

• een begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor
ten minste de duur van de gevraagde opschorting, opgesteld met de
bijstand van een externe accountant, een externe erkende
boekhouder, een externe erkende boekhouder‐fiscalist of een
bedrijfsrevisor (art. 17, § 2, 6° WCO)

• een volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers in de
opschorting
• naam, adres, bedrag, hoedanigheid van schuldeisers

Stukken bij het verzoekschrift (art. 17, § 2) (3)

• maatregelen en voorstellen om de rendabiliteit en de solvabiliteit van
zijn onderneming te herstellen, om een eventueel sociaal plan in te
zetten en om zijn schuldeisers te voldoen

• de aanwijzing dat de schuldenaar voldaan heeft aan de wettelijke of
conventionele verplichtingen om de werknemers of hun
vertegenwoordigers in te lichten of te raadplegen.
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Doelstelling van tussenkomst de cijferberoeper

• Zgn. “objectiveringsopdrachten” (punt 10.1. aanbeveling):
• deskundige kennis van de beroepsbeoefenaar inzake administratieve
verwerking en financiële verslaggeving

• naleving van professionele standaarden m.i.b. relevante ethische voorschriften

• duidelijke communicatie

• rapportering overeenkomstig de aanbeveling

• Schuldenaar (bestuursorgaan) blijft verantwoordelijk voor de balans
en resultatenrekening, voor de begroting en voor de “informatie”
waarop deze zijn opgesteld en weergegeven.

Aanvaarding van de opdracht (punt 10.4)

• De beroepsbeoefenaar mag de toezichts‐ en/of bijstandsopdrachten
niet aanvaarden tenzij hij met de schuldenaar (of diens
bestuursorgaan) de voorwaarden van deze opdracht overeengekomen
is
• punt 10.4 aanbeveling omtrent minimumvoorwaarden

• Beter om een afzonderlijke opdrachtbrief voor te leggen
• beperking van professionele aansprakelijkheid mogelijk.
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Uitvoering van de opdracht

• Voldoende informatie verzamelen (punt 10.5)
• algemene documentatievereisten (punt 6)

• bijkomende documentatievereisten (punt 10.5)

• Voldoende inzicht krijgen (punt 10.6)
• in informatie‐inwinning bij bestuursorgaan (verslagen, genomen maatregelen)

• in interne werkwijze m.b.t. financiële informatie, bestaande en toekomstige

Art. 17, § 2, 5° WCO – toezicht (punt 10.7.)

• Alleen (externe) cijferberoepers (uitz. de belastingconsulent) kunnen
toezicht uitoefenen bij het opstellen van de staat van activa en
passiva en de resultatenrekening

• Balans en resultatenrekening
• worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur

• worden opgesteld “in continuïteit”, na het opnemen van inventariscorrecties
per datum van opmaak

• zijn niet ouder dan drie maanden vóór de neerlegging van het verzoekschrift tot
openen van de gerechtelijke procedure
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Wat houdt dit “toezicht” in ? (punt 10.7)

• Toezicht van de cijferberoeper op de objectieve samenstelling van de
balans en resultatenrekening, rekening houdend met vastleggingen,
documenten, uitleg en overige informatie, met inbegrip van
significante beoordelingen, die door het bestuursorgaan worden
aangeleverd.

• De beroepsbeoefenaar moet specifiek aandachtig zijn voor
• overwaarderingen van de activa‐rubrieken
• onderwaarderingen van de voorzieningen voor risico’s en kosten en van de
schulden

• over‐ en/of onderschatting van de resultaten
• voorbeelden aandachtspunten onder randnr. 70 van de Aanbeveling

Afronding van de toezichtopdracht (punt 10.7)

• Bij afronding van de toezichtsopdracht: de samengestelde balans en
resultatenrekening lezen in het licht van zijn inzicht in
• de activiteiten van de onderneming,

• het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving
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Toezichtverklaring (punt 10.10)

• De toezichtverklaring beoogt het duidelijk communiceren van
• de aard van de toezichtsopdrachten

• de rol en de verantwoordelijkheden van de cijferberoeper.

• “De toezichtverklaring is geen middel om, in welke vorm dan ook, een
oordeel of een conclusie over de balans en resultatenrekening tot
uitdrukking te brengen” (zie randnr. 87)

???

Toezichtverklaring (punt 10.10)

• Minimuminhoud omschreven in punt 10.10 (randnummer 88)

• Belangrijkste punt betreft de mogelijk beschrijving van :
• de redenen waarom de informatie, m.i.v. de significante beoordelingen, die
door het bestuursorgaan werden verschaft onvolledig, niet accuraat, onredelijk
of onvoldoende zijn

• de redenen waarom de balans en resultatenrekening niet werd opgemaakt
volgens het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving;

• de aanpassingen die vereist zijn zodat deze geen afwijking van materieel belang
meer zou bevatten;

• de redenen waarom de balans en resultatenrekening op andere wijze
misleidend is;



oktober 2016

www.squadrat.be 41

Art. 17, § 2, 6° WCO ‐ bijstand

• Alleen (externe) cijferberoepers (met uitzondering van de
belastingconsulent) kunnen bijstand geven bij het opstellen van de
begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten
minste de duur van de gevraagde opschorting

• De begroting
• een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de
gevraagde opschorting

• opgesteld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Wat houdt deze “bijstand” in ? (punt 10.8)

• Beroepsbeoefenaar geeft bijstand bij het samenstellen van de
begroting en bij het maken van redelijke ramingen, rekening houdend
met vastleggingen, documenten, uitleg, schattingen en overige
informatie, met inbegrip van significante veronderstellingen, die door
het bestuursorgaan worden aangeleverd.
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Wat houdt deze “bijstand” in ? (punt 10.8)

• Beroepsbeoefenaar moet o.m. oordelen
• in welke mate het steunen op de historische cijfers van de onderneming
gerechtvaardigd is.

• of de veronderstellingen waarop de begroting gebaseerd is, juist zijn

• Bij afronding van de bijstandsopdracht: de samengestelde begroting
lezen in het licht van zijn inzicht in
• de activiteiten van de onderneming

• het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.

Bijstandsverklaring (punt 10.10)

• De bijstandsverklaring beoogt het duidelijk communiceren van
• de aard van de bijstandsopdrachten

• de rol en de verantwoordelijkheden van de cijferberoeper.

• “De bijstandsverklaring is geen middel om, in welke vorm dan ook,
een oordeel of een conclusie over de begroting tot uitdrukking te
brengen”

???
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Bijstandsverklaring (punt 10.10)

• Minimuminhoud omschreven in punt 10.10 (randnummer 89)

• Belangrijkst punt betreft de mogelijk beschrijving van :
• de redenen waarom de informatie, m.i.v. veronderstellingen van materieel
belang, die door het bestuursorgaan worden verschaft, onvolledig, niet
accuraat, onredelijk of onvoldoende zijn

• de redenen waarom de begroting niet werd opgemaakt volgens het van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving

• de aanpassingen die aan de begroting vereist zijn zodat zij op een juiste wijze
gebaseerd is op de veronderstellingen; of

• de redenen waarom de begroting op andere wijze misleidend is

Gevolgen van neerlegging van verzoekschrift …

• Kennisgeving aan de Procureur des Konings

• Aanstelling van een gedelegeerd rechter (art. 18 en 19 WCO)
• door de voorzitter van de rechtbank van koophandel

• rechter in de rechtbank of rechter in handelszaken

• brengt verslag uit over ontvankelijkheid en gegrondheid

• kan schuldenaar en andere personen horen en informatie opvragen

• Aanleg van dossier van gerechtelijke reorganisatie (art. 20) en
gedwongen voorlegging van stukken (art. 21)
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Gevolgen van neerlegging van verzoekschrift …

• De toestand van de onderneming wordt “bevroren” en dat tot aan de
uitspraak omtrent de WCO

• geen faillietverklaring

• geen gerechtelijke ontbinding

• geen tenuitvoerlegging op roerende of onroerende goederen

Behandeling van het verzoek ter zitting

• Oproeping van de schuldenaar uiterlijk 3 vrije dagen voor de zitting

• Behandeling binnen de 14 dagen na datum verzoekschrift (art. 24, § 1,
WCO)
• verslag van gedelegeerd rechter

• pleidooien door aanvrager

• Vonnis binnen de 8 dagen na behandeling



oktober 2016

www.squadrat.be 45

Vonnis van toekenning van opschorting

• Toekenning van de opschorting
• indien de voorwaarden van art. 23 “vervuld lijken”

• rechtbank oordeelt soeverein omtrent de termijn van opschorting (zie o.m. Luik
18 juni 2009)

• max. 6 maanden vanaf de neerlegging van het verzoek

• publicatie vonnis in BS door toedoen van griffier (art. 26 § 1)

• De schuldeiser doet individuele mededeling aan de schuldeisers (art.
26 § 2)
• binnen 14 dagen na uitspraak

Gevolgen van het “opschortingsvonnis”

• “in de opschorting”
• ontstaan vóór de procedure

• volgen uit het verzoekschrift

• volgen uit beslissingen genomen in het kader van de procedure

“in de opschorting” “buiten de opschorting”vonnis
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Gevolgen van de opschorting ‐ bescherming

• Geen faillissement

• Geen gerechtelijke ontbinding van de rechtspersoon

• Geen tenuitvoerlegging op roerende of onroerende goederen
• geen beslagen

• eerder gelegde beslagen behouden hun bewarende werking, maar rechtbank
kan ze handlichten in zoverre dit geen beduidend nadeel veroorzaakt voor
schuldeiser (art. 31 WCO)

• geen invloed op het lot van de specifiek ten gunste van derden in pand gegeven
schuldvorderingen (art. 32 WCO)

• art. 30 WCO

Verlenging van de termijn van opschorting

• Verlengbaar door de rechtbank in (verschillende) stappen maar
maximumtermijn van 12 maanden

• In buitengewone omstandigheden kan bijkomende verlenging tot
maximum 18 maanden
• omvang van de onderneming
• complexiteit van de zaak
• behoud werkgelegenheid

• Buitengewone termijn van maximum 6 maanden m.o.o. de overdracht van
onderneming onder gerechtelijk gezag

• art. 38 WCO
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Einde van de opschorting

• De opschorting van betaling kan vervroegd worden beëindigd door de
rechter

• op verzoek van de schuldeisers of O.M. het faillissement

• o.m. in de volgende gevallen:
• indien de continuïteit niet meer kan verzekerd worden

• indien de informatie onvolledig of onjuist is (bv. ook die informatie die geleverd
werd aan de schuldeisers)

Gerechtelijke reorganisatie:
actoren
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Actoren in de gerechtelijke reorganisatie

• gedelegeerd rechter: oefent toezicht uit op wco

• gerechtsmandataris: verleent bijstand

• voorlopig bewindvoerder: in kader van overname onder gerechtelijk
gezag

• elke belanghebbende kan tussenkomen bij verzoekschrift

Gedelegeerd rechter

• Eerste taak: voorafgaand onderzoek van het verzoek(schrift)

• Daarna: tussenschakel tussen schuldenaar en rechtbank
• waakt over naleving van de WCO‐wet

• rechtbank informeren over evolutie

• informatieverplichting van de schuldenaar (art. 17, 26, 44 en 46, § 6)

• specifieke taken van de gedelegeerd rechter

• toegang tot het dossier van de gerechtelijke organisatie

• inzage verlenen aan medeschuldenaars, borgen en zekerheidstellers
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Gerechtsmandataris 

• Bijstandsfunctie
• bij gerechtelijke reorganisatie

• Verzoekschrift aan de rechtbank
• door de schuldenaar of elke derde/belanghebbende (niet ambtshalve)
• “… indien dit nuttig is voor het bereiken van de doelstellingen van de procedure
van de gerechtelijk reorganisatie …”

• De rechter omschrijft de opdracht

• Art. 27 WCO

Voorlopig bewindvoerder

• “Kennelijke grove fouten” of “blijk van kennelijke kwade trouw”

• Verzoekschrift aan de rechtbank (niet ambtshalve)
• door elke belanghebbende (schuldeisers, werknemers, medeschuldenaars,
zekerheidsstellers)

• zelfs het O.M.

• kan ten allen tijde tijdens de gerechtelijke reorganisatie

• neemt het bestuur over de onderneming over > hij zal de WCO‐procedure
afwikkelen

• art. 28 WCO
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Elke belanghebbende kan tussenkomen

• Tijdig tussenkomen in de procedure (bij verzoekschrift neer te leggen
ter griffie)

• Opmerkingen laten gelden

• Vordering instellen

• Middelen naar voren brengen

Gerechtelijke reorganisatie:
overzicht van de doelstellingen
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Eerste doelstelling:
minnelijke akkoord

Bijzonderheden 

• Het akkoord komt tot stand (art. 43)
• onder toezicht van de gedelegeerd rechter
• eventueel met bijstand (“hulp”) van een gerechtsmandataris

• Het akkoord bindt de contracterende partijen
• vrijheid m.b.t. schuldeisers met wie men akkoord afsluit
• vrijheid omtrent de inhoud

• Mogelijkheid tot afdwingen van “gematigde respijttermijnen” t.a.v.
onwillige schuldeisers
• via de rechtbank
• tegensprekelijk verzoekschrift
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Mogelijkheden

• Inhoud (niet limitatief)
• vermindering van hoofdsom (fiscale vrijstelling)

• vermindering/kwijtschelding van interesten

• vermindering/kwijtschelding van schadebedingen

• betalingstermijnen

• compensatie of juist geen compensatie

• omzetting van schuldvordering in aandelen, enz.

• Opsplitsing van de schuldeisers in diverse groepen
• diverse criteria: aard van schuldeisers/schuld, omvang, enz.

• verschillende akkoorden voor verschillende zelf samengestelde ‘groepen’ van
schuldeisers

Procedure 

• Minnelijk akkoord voorgelegd aan rechtbank

• Verslag van gedelegeerd rechter

• Rechtbank stelt het akkoord vast en sluit de procedure

• Informatieverplichting t.a.v. werknemersvertegenwoordiging

• Art. 17, 2 en 18 Faill.W. buiten werking
• > betalingen bij later faillissement niet aanvechtbaar, tenzij bedrog
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Tweede doelstelling:
collectief akkoord

Diverse stappen na het vonnis …

• Stap 1: VOORBEREIDING van het reorganisatieplan
• 1.a. inventarisatie van schuldvorderingen
• 1.b. opstellen van het reorganisatieplan

• Stap 2: GOEDKEURING door de vergadering van schuldeisers
• 2.a. voorbereiding van de goedkeuringsvergadering
• 2.b. goedkeuringsvergadering

• Stap 3: HOMOLOGATIE door de rechtbank

• > UITVOERING
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Stap 1a. Inventarisatie van schuldvorderingen 

• Mededeling door schuldenaar aan schuldeisers (art. 45)
• het bedrag van de schuldvordering

• + informatie omtrent goederen belast met een zakelijke zekerheid, een
bijzonder voorrecht of een eigendomsrecht

• binnen 14 dagen na de opening (datum van het vonnis)

• bij gewone post of per e‐mail

• Controle door de schuldeisers (art. 46, § 1)
• schuldeiser is akkoord > niets ondernemen

• schuldeiser is niet akkoord > rechtzetting vragen > betwistingen voorleggen aan
de rechtbank

Stap 1a. Inventarisatie van schuldvorderingen 

• Betwistingen voor de rechtbank (art. 46)
• mogelijke betwistingen

• (beweerde) schuldeiser is niet akkoord met bedrag of hoedanigheid

• elke belanghebbende (tegen bedrag SV / hoedanigheid van SE)

• geen onmiddellijke beslissing mogelijk (onbevoegdheid of geen korte debatten)
> provisionele aanvaarding van SE

• SA moet lijst van SE’s in opschorting verbeteren of vervolledigen

• Neerlegging van de “lijst van schuldeisers in opschorting”
• uiterlijk 8 dagen vóór de goedkeuringszitting

• toegevoegd aan dossier van gerechtelijke reorganisatie
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Stap 1b. Opstellen van het reorganisatieplan

• art. 47

• tijdens de (verlengde) termijn van opschorting

• maximale uitvoeringstermijn van het reorganisatieplan is 5 jaar vanaf
de homologatie !!! (art. 52)

• twee delen:
• een beschrijvend deel

• een bepalend deel

Stap 1b. Opstellen van het reorganisatieplan

• Eerste deel : beschrijvend gedeelte (art. 47 § 2) met o.m.

• de staat van de onderneming,

• de moeilijkheden die de onderneming ondervindt

• de middelen om de moeilijkheden te verhelpen.

• een verslag over de betwistingen van schuldvorderingen

• de maatregelen om de rendabiliteit te herstellen.
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Stap 1b. Opstellen van het reorganisatieplan

• Tweede deel : bepalend gedeelte met o.m.

• de maatregelen met oog op voldoening van de schuldeisers (art. 47, § 3)

• beschrijving van de rechten van alle schuldeisers die titularis zijn van (art. 48)

• schuldvorderingen in opschorting

• schuldvorderingen die zullen ontstaan t.g.v. de stemming en homologatie
van het reorganisatieplan

Stap 1b. Opstellen van het reorganisatieplan

• oplossingen (art. 49 WCO) m.b.t. de schuldaflossing

• verminderingen in kapitaal en/of intresten en/of schadebedingen

• herschikking van betaling van kapitaal en/of interesten

• gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van
schuldvorderingen

• prioritaire aanrekening van betalingen op de hoofdsom (i.p.v. op interesten)

• beperking van het recht tot compensatie van schuldvorderingen

• omzetting van schuldvorderingen in aandelen
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Stap 1b. Opstellen van het reorganisatieplan

• een sociaal luik (art. 49, 4° lid)

• omtrent de mogelijke vermindering van de loonmassa

• eventueel ontslagen
• vrijwillige overdracht van onderneming of haar activiteiten (art. 51)

• geheel of gedeeltelijk
• schuldenaar is beschikkingsbevoegd: hij bepaalt aan wie, tegen welke
voorwaarden en prijs

• een beperkte opschorting van de uitoefening van bepaalde rechten van de
buitengewone schuldeisers in de opschorting is mogelijk (art. 50)

Differentiatie moet redelijk verantwoord zijn !

• Reactie Grondwettelijk Hof, 18 januari 2012

• art. 49 WCO laat gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van
schuldvorderingen toe, maar dat betekent niet dat het toegelaten is dat het
plan voorziet in verschillen in behandeling die niet redelijk zijn verantwoord.

• de rechtbank moet dus nagaan of voor de gedifferentieerde regeling een
redelijke verantwoording bestaat. Indien dat niet het geval is, moet zij de
homologatie van het reorganisatieplan in beginsel weigeren
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Enkele nieuwe regels sinds wetswijziging 2013

• Het reorganisatieplan mag geen schuldvermindering voorzien tot
minder dan 15 % van het bedrag van de schuldvordering

• Bij gedifferentieerde behandeling: de regels voor openbare
schuldeisers die een algemeen voorrecht genieten, mogen niet
minder gunstig zijn dan die welke de best behandelde gewone
schuldeisers in de opschorting genieten.

• lagere percentages dan 15 %, enkel op basis van dwingende en met
redenen omklede vereisten die verband houden met de continuïteit
van de onderneming.

Enkele nieuwe regels sinds wetswijziging 2013

• geen vermindering of kwijtschelding van schuldvorderingen die zijn
ontstaan uit vóór de opening van de procedure verrichte
arbeidsprestaties.

• geen vermindering van de onderhoudsschulden, noch van de
schulden die voor de schuldenaar voortvloeien uit de verplichting tot
herstel van de door zijn schuld veroorzaakte schade die verbonden is
aan het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit
van een persoon.

• geen vermindering of kwijtschelding van de strafrechtelijke boeten.
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Stap 2a. Voorbereiding 
goedkeuringsvergadering
• De schuldenaar

• legt reorganisatieplan ter griffie neer tenminste 14 dagen vóór de
stemmingszitting (art. 44)

• licht werknemersvertegenwoordiging in

• Andere belanghebbenden kunnen worden ingelicht
(medeschuldenaars, borgen, …) na toestemming van gedelegeerd
rechter

Stap 2a. Voorbereiding 
goedkeuringsvergadering
• De griffier brengt schuldeisers in de opschorting op de hoogte (art.
53)

• mededeling van de plaats, datum en uur van de stemmingsvergadering

• de schuldeisers kunnen het reorganisatieplan inkijken op de griffie (zonder
verplaatsing van het dossier)
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Stap 2a. Voorbereiding 
goedkeuringsvergadering
• Moment suprême: de goedkeuringsvergadering (art. 54)

• zitting van de rechtbank “achter gesloten deuren”

• onder voorzitterschap van de “voorzitter”

• alleen de schuldeisers in de opschorting kunnen deelnemen

• ofwel in persoon, ofwel middels bijzondere volmacht

• geen mandaat ad litem

• ook volmacht aan de schuldenaar mogelijk

• rechtbank hoort de verschillende partijen (schuldenaar, gedelegeerd rechter,
schuldeisers, ev. gerechtelijke mandataris, medeschuldenaars, zekerheidstellers,
…)

Stap 2a. Voorbereiding 
goedkeuringsvergadering
• De stemming (art. 54 WCO)

• stemming met dubbele meerderheid:

• eenvoudige meerderheid van schuldeisers

• moeten bovendien de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen
vertegenwoordigen

• belangrijke opmerking

• met de schuldeisers die niet aan de stemming deelnamen en hun
schuldvorderingen wordt geen rekening gehouden bij het berekenen van de
meerderheden
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Voorbeeld 

• Gegevens
• schulden ad 100.000 € (hoofdsom)

• 11 schuldeisers
• 1 x 50.000 euro
• 10 x 5.000 euro

• Meerderheid (in de hypothese dat allen aanwezig op de
stemmingsvergadering)
• 6 van de 11 schuldeisers moeten zich akkoord verklaren

• deze 6 schuldeisers moeten minstens schulden t.b.v. 50.000 €
vertegenwoordigen

Voorbeeld 

• Veronderstel
• slechts 3 schuldeisers aanwezig
• 2 x 5.000 € zeggen “ja”

• 1 x 50.000 € zegt “neen”

• meerderheden
• meerderheid van aanwezige schuldeisers, nl. 2 van de 3

• MAAR niet de helft van aanwezige schuldvorderingen, nl. 10.000 / 60.000

• Gevolg: reorganisatieplan is niet goedgekeurd > geldt voor NIEMAND
!!!
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Voorbeeld 

• Veronderstel
• slechts 3 schuldeisers aanwezig
• 2 x 5.000 € zeggen “ja”

• 1 x 5.000 € zegt “neen”

• meerderheden
• meerderheid van aanwezige schuldeisers, nl. 2 van de 3

• ook de helft van aanwezige schuldvorderingen, nl. 10.000 / 15.000 €

• Gevolg: reorganisatieplan geldt voor IEDERE schuldeiser, ook voor de
afwezige “grote schuldeiser” met 50.000 € !!!

Stap 3 – Het homologatievonnis

• Homologatie door rechtbank binnen 14 dagen na de zitting (art. 55
WCO)
• wettigheidscontrole

• naleving van wettelijke pleegvormen

• schending van openbare orde

• homologatie maakt reorganisatieplan bindend voor alle schuldeisers in de
opschorting

• alleen de partijen die in de procedure zijn tussengekomen bij verzoekschrift
kunnen hoger beroep instellen

• Publicatie in Belgisch Staatsblad
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Stap 4 – Uitvoering van het reorganisatieplan 

• Periode van maximaal 5 jaar vanaf de homologatie (art. 52)

• Toepassing

• het plan heeft alleen betrekking op de schuldeisers / schulden “in de
opschorting”

• nieuwe schuldeisers / nieuwe schulden vallen “buiten de opschorting”

• de volledige uitvoering van het plan bevrijdt de schuldenaar geheel
en definitief van alle schuldvorderingen die er in voorkomen (art. 57)

Intrekking van het reorganisatieplan (art. 59)

• Wanneer ?
• niet stipt uitgevoerd (ook door het O.M.)

• schuldeiser toont aan dat hij door het reorganisatieplan zeker schade zal lijden

• Bij dagvaarding

• Gevolgen
• alle afspraken gaan teniet

• uitgevoerde betalingen en verrichtingen blijven behouden (ook eventuele
overdracht blijft bestaan)



oktober 2016

www.squadrat.be 64

Derde doelstelling:
Overdracht onder gerechtelijk 
gezag

Twee mogelijkheden van overdracht

• Vrijwillige gerechtelijke overdracht (tweede doelstelling)
• de onderneming vraagt en regelt zelf de overdracht

• Gedwongen gerechtelijke overdracht (art. 58 WCO)
• OFWEL bij vonnis, met instemming van schuldenaar

• OFWEL bij vonnis, op dagvaarding van :

• de procureur des Konings
• een schuldeiser of

• eenieder die belang heeft om de gehele of een deel van de onderneming te
verwerven (kandidaat‐overnemer)

• consultatie van personeel(vertegenwoordiging)
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Procedure van gerechtelijke overdracht (1) 

• De gedelegeerd rechter verstrekt advies aan rechtbank

• Rechtbank stelt gerechtsmandataris aan (art. 60)
• belast met de organisatie en realisatie van de overdracht in naam en voor
rekening van de schuldenaar

• Verloop van de overdrachtsprocedure
• offertes inwinnen (zie Bergen, 23 maart 2010) (art. 62)

• ontwerpen van verkoop opstellen (art. 62)

• machtiging tot verkoop vragen aan rechtbank (art. 62)

Procedure van gerechtelijke overdracht (2) 

• Rechter oordeelt omtrent voorstellen tot verkoop

• beoordelingscriteria
• de rechten van de schuldeisers

• het behoud van werkgelegenheid

• indien vergelijkbare offertes: voorkeur voor behoud van werkgelegenheid door
een sociaal akkoord waarover is onderhandeld
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Procedure van gerechtelijke overdracht (3) 

• Realisatie van de overdracht
• gerechtsmandataris (art. 65)

• verkoopt conform de goedgekeurde ontwerpen van verkoop

• int de prijs
• verdeelt de opbrengst

• eventuele aanstelling van
• notaris: verkoop van onroerende goederen (art. 65, 1° lid)

• gerechtsdeurwaarder: verkoop van roerende goederen die openbaar
moeten worden verkocht (art. 64 § 1, 4° lid)

Gevolgen van de gerechtelijke overdracht

• Goederen worden “vrij en onbelast” overgedragen

• De rechten van de schuldeisers gaan over op de prijs (art. 66)

• Afsluiting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie
• tenzij er nog een andere procedure loopt voor het resterend deel van de
onderneming (art. 67)
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Procedure van gerechtelijke overdracht (4) 

• Bijzondere procedures ter bescherming van de werknemers
• behouden hun rechten en verplichtingen (art. 61, § 1, ‐ vgl. COA 32bis)

• mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden te wijzigen om de werkgelegenheid te
vrijwaren (CAO) (art. 61, § 2)

• individuele arbeidsovereenkomst wijzigen onder strikte voorwaarden (CAO)
(art. 61, § 2)

• verkrijger beslist welke werknemers hij overneemt op basis van technische,
economische en organisatorische redenen (geen selectieve overnames)

• homologatie van sociaal akkoord door arbeidsrechtbank mogelijk

Strafrechtelijke aspecten van de 
WCO
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In hoofde van de schuldenaar (art. 72)

• actief of passief verbergen

• actief overdrijven of passief minimaliseren

• vermeende schuldeisers of “overdreven” schuldeisers doen optreden bij de
beraadslaging

• schuldeisers weglaten uit de lijst van schuldeisers

• onjuiste of onvolledige verklaringen over de staat van zaken of over de
vooruitzichten van reorganisatie

In hoofde van de schuldeisers (art. 73)

• optreden als valse schuldeiser of “overdreven” schuldeiser

• bijzondere voordelen bedingen met de schuldenaar
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Boekhoudkundige en fiscale 
aspecten van de WCO

Wetsbepalingen

• Boekhoudkundige aspecten
• Advies van Commissie voor Boekhoudkundige Normen

• Advies 2011/09 van 6 april 2011

• https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=19925
01&fileOId=1995848

• Fiscale aspecten
• Schuldeiser: art. 48 WIB/92

• Schuldenaar: art. 48/1 WIB/92
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Fiscale aspecten voor de schuldenaar

• Art. 48/1, tweede lid WIB/92
• Tijdelijke vrijstelling van de winst die voortvloeit uit minderwaarden die zijn
opgetekend ten gevolge van de homologatie van een reorganisatieplan of ten
gevolge van de vaststelling van een minnelijk akkoord.

uitgevoerd in artikel 27/1, KB/WIB 92

• De sommen die tijdelijk zijn vrijgesteld, zijn definitief vrijgesteld vanaf het
aanslagjaar dat verband houdt met het belastbare tijdperk tijdens hetwelk het
reorganisatieplan of het minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd.

Voorwaarden voor de vrijstelling art. 48/1 
W.I.B.
• de vrijgestelde winst geboekt is en blijft op een afzonderlijke rekening
van het passief van de balans tot op de datum waarop het
reorganisatieplan of het minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd;

• de vrijgestelde winst niet tot grondslag voor de berekening van enige beloning of
toekenning dient tot op de datum waarop het reorganisatieplan of het minnelijk
akkoord volledig is uitgevoerd;

• de belastingplichtige een afschrift van het in het Belgisch Staatsblad bekend
gemaakte desbetreffend vonnis overlegt;

• de belastingplichtige een document overlegt waaruit blijkt dat het
reorganisatieplan of het minnelijk akkoord nog niet volledig is uitgevoerd en nog
steeds wordt nageleefd bij het afsluiten van het desbetreffende belastbare
tijdperk.
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Fiscale aspecten voor de schuldeisers 

• Wijziging art. 48, tweede lid WIB/92

• “Geven aanleiding tot een fiscale vrijstelling voor
waardeverminderingen en voorzieningen, de schuldvorderingen op de
medecontractanten waarvoor krachtens de wet van 31 januari 2009
betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de rechtbank
een reorganisatieplan is gehomologeerd of een minnelijk akkoord is
vastgesteld, dit gedurende de belastbare tijdperken tot de volledige
tenuitvoerlegging van het plan of van het minnelijk akkoord of tot het
sluiten van de procedure.”

Faillissement
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Voorwaarden

• Wanneer ?
• staking van betalingen

• krediet geschokt

• Hoe ?
• op eigen aangifte

• dagvaarding van een schuldeiser

• dagvaarding van O.M.

Laattijdig aangifte van het faillissement

• Toepassingsgebied
• Het bestuur moet binnen de maand nadat de vennootschap heeft opgehouden
te betalen (1) of haar krediet aan het wankelen is (2), aangifte doen van haar
faillissement op de griffie van de rechtbank van koophandel (art. 9 Faill.W.)

• Gevolgen voor bestuurders die verzuimen aangifte te doen van
faillissement
• interne aansprakelijkheid
• externe aansprakelijkheid
• strafrechtelijke aansprakelijkheid



oktober 2016

www.squadrat.be 73

Aansprakelijkheid kennelijke grove fout die 
heeft bijgedragen tot het faillissement (1)
• Faillissement van de vennootschap

• het faillissement is uitgesproken

• niet van toepassing bij gerechtelijk akkoord of vereffening

• Schulden overtreffen baten

• Bestuurders, gewezen bestuurders of feitelijke bestuurders
• hij die tussenkomt in het bestuur zonder formele benoeming

• en die positieve daden van bestuur stelt

• Begingen een “kennelijke grove fout” die heeft bijgedragen tot het
faillissement

Aansprakelijkheid kennelijke grove fout die 
heeft bijgedragen tot het faillissement (2)
• Vordering in te stellen door de curator

• Ook schuldeisers kunnen de vordering instellen
• moeten de curator op de hoogte brengen

• Vermoeden van fout: “ernstige fiscale fraude”
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Aansprakelijkheid kennelijke grove fout die 
heeft bijgedragen tot het faillissement (2)
• de bestuurders, de gewezen bestuurders of de feitelijke bestuurders,
die een kennelijke grove fout begingen

• kunnen door de rechtbank

• persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard

• voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap

• evenwel beperkt tot het beloop van het tekort

Aansprakelijkheid van bestuurder voor niet‐
betaalde RSZ, BV en BTW
• “Automatische” aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

• Wetteksten
• RSZ: art. 265 § 2, 409 § 2 en 530 § 2 W.Venn.

• Bedrijfsvoorheffing: art. 442quater WIB/92

• BTW: artikel 93undecies C WBTW
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid

• Faillissementsmisdrijven

Martelaarslaan 402

9000 GENT

luc.stolle@squadrat.be 

www.squadrat.be 


