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De omzetting van de 
herstructureringsrichtlijn (‘HRL’)

Dominique De Marez – 7 februari 2023

Actualia insolventierecht

Overzicht
• Inleiding 
• Titel 1: Algemene bepalingen
• Titel 2: Preventieve herstructureringsstelsels
• Titel 3: Kwijtschelding van schuld en beroepsverboden 
• Titel 4: Maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van de procedures 

inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld 
• Titel 5: Monitoring van procedures inzake herstructurering, insolventie 

en kwijtschelding van schuld 
• Nog iets over de overdracht onder gerechtelijk gezag
• De toekomst 
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Inleiding
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Scope

5

• voor het eerst harmonisatie van materiële regels inzake insolventierecht, 
met name: 
a) preventieve herstructureringsstelsels die beschikbaar zijn voor schuldenaren in 

financiële moeilijkheden indien er kans op insolventie bestaat, teneinde 
insolventie van de schuldenaar te voorkomen en de levensvatbaarheid van de 
schuldenaar te verzekeren; 

b) procedures die tot kwijtschelding van schuld voor insolvente ondernemers leiden; 
en 

c) maatregelen met het oog op efficiëntere procedures inzake herstructurering, 
insolventie en kwijtschelding van schuld

• minimumharmonisatie

7 februari 2023

Structuur

6

Titel 1: Algemene bepalingen

Titel 2: Preventieve herstructureringsstelsels

Titel 3: Kwijtschelding van schuld en beroepsverboden 

Titel 4: Maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van de procedures inzake 
herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld 

Titel 5: Monitoring van procedures inzake herstructurering, insolventie en 
kwijtschelding van schuld 

7 februari 2023
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Termijn

7

• omzetting voor 17 juli 2021 – verlengd tot en met 16 juli 2022 

• target: 
- 31 maart 2023 ? 

- voorontwerp van wet goedgekeurd op 10 november 2022

7 februari 2023

De Wet van 21 maart 2021

8

• Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van 
economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

• inhoud: 
- een pre-pack minnelijk akkoord of collectief akkoord 

- opheffing onontvankelijkheidssanctie stukken bij verzoekschrift

- precisering fiscale gevolgen buitengerechtelijk minnelijk akkoord

7 februari 2023
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De Wet van 21 maart 2021

9

• werking in de tijd :

- inwerkingtreding: 26 maart 2021 (grotendeels)

- uitwerkingtreding: 30 juni 2021 (grotendeels, niet de artikelen over de 
elektronische stemming en de fiscale gevolgen van een buitengerechtelijk minnelijk 
akkoord), tenzij verlenging bij in ministerraad overlegd KB – is ondertussen al twee 
keer gebeurd:  verlenging loopt nu tot 31 maart 2023 

7 februari 2023

Titel 1.
Algemene bepalingen
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Titel 1. Algemene bepalingen

11

• toepassingsgebied: niet voor (artikel 1.2):  
- verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen of 

instellingen voor collectieve beleggingen, centrale tegenpartijen, centrale effectenbewaarinstellingen en 
andere financiële instellingen en entiteiten 

- publieke instellingen naar nationaal recht 
- natuurlijke personen die geen ondernemers zijn

• mogelijkheid om bepaalde schuldvorderingen uit te sluiten van de scope van de preventieve 
herstructureringsstelsels (artikel 1.5): 
a) bestaande of toekomstige vorderingen van huidige of voormalige werknemers;
b) onderhoudsvorderingen die voortvloeien uit familiebetrekkingen, bloedverwantschap, huwelijk of 

aanverwantschap; of 
c) vorderingen die ontstaan uit aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van de schuldenaar 

• “De lidstaten zorgen ervoor dat preventieve herstructureringsstelsels opgebouwde rechten op 
bedrijfspensioenen onverlet laten.” (artikel 1.6)

• definities (artikel 2)

7 februari 2023

Titel 1. Algemene bepalingen

12

• vroegtijdige waarschuwing (artikel 3) 
- de lidstaten zorgen ervoor dat schuldenaren toegang hebben tot één of meer 

duidelijke en transparante instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing waarmee 
omstandigheden kunnen worden opgespoord die kunnen leiden tot dreigende 
insolventie en waarmee hen kan worden gesignaleerd dat onverwijld actie moet 
worden ondernomen

- instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing kunnen het volgende omvatten: 
a) waarschuwingsmechanismen indien de schuldenaar bepaalde soorten betalingen niet heeft 

verricht; 
b) adviesdiensten van overheids- of particuliere organisaties; 
c) stimulansen krachtens nationaal recht om derden met relevante informatie over de 

schuldenaar, zoals boekhouders, belasting- of socialezekerheidsdiensten, ertoe aan te 
zetten een negatieve ontwikkeling aan de schuldenaar te signaleren. 

7 februari 2023
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Titel 2.
Preventieve herstructureringsstelsels

7 februari 2023

Titel 2. Preventieve herstructureringsstelsels

14

• de lidstaten zorgen ervoor dat schuldenaren bij dreigende insolventie toegang hebben 
tot een preventief herstructureringsstelsel dat hen in staat stelt te herstructureren, 
teneinde insolventie te voorkomen en hun levensvatbaarheid te verzekeren zonder 
afbreuk te doen aan andere oplossingen ter voorkoming van insolventie, en zodoende 
banen te beschermen en de bedrijfsactiviteiten te handhaven (artikel 4.1)
- het preventieve herstructureringsstelsel waarin deze richtlijn voorziet kan bestaan uit een of 

meer procedures, maatregelen of bepalingen, waarvan sommige buitengerechtelijk kunnen 
verlopen, zonder afbreuk te doen aan andere herstructureringsstelsels op grond van nationaal 
recht (artikel 4.5) 

• de lidstaten zorgen ervoor dat schuldenaren die toegang hebben tot preventieve 
herstructureringsprocedures, volledig of ten minste gedeeltelijk, de controle behouden 
over hun activa en over de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming (artikel 5) –
debtor in possession

7 februari 2023
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Titel 2. Preventieve herstructureringsstelsels

15

• de lidstaten zorgen ervoor dat schuldenaren gebruik kunnen maken van een schorsing van 
individuele tenuitvoerleggingsmaatregelen om de onderhandelingen over een 
herstructureringsplan in het kader van een preventief herstructureringsstelsel te ondersteunen. 
(artikel 6.1)
- schorsing van individuele tenuitvoerleggingsmaatregelen kan alle soorten vorderingen dekken, ook door 

zekerheden gedekte vorderingen en bevoorrechte vorderingen (artikel 6.2)
- schorsing kan algemeen zijn (alle schuldeisers) of beperkt (een of meer individuele schuldeisers of categorieën 

schuldeisers) (artikel 6.3)
- bepaalde vorderingen of categorieën vorderingen kunnen uitgesloten worden van de schorsing indien: a) dit 

de tenuitvoerlegging de herstructurering van de onderneming waarschijnlijk niet in gevaar zal brengen; of b) 
de schorsing een oneerlijke benadeling van de schuldeisers van die vorderingen zou veroorzaken (artikel 6.4)

- de initiële duur van de schorsing is beperkt tot maximaal vier maanden (artikel 6.6) 
- de duur van de schorsing, met inbegrip van verlengingen en hernieuwingen, mag in totaal niet langer zijn dan 

twaalf maanden (artikel 6.8) 

7 februari 2023

Titel 2. Preventieve herstructureringsstelsels

16

• gevolgen van de schorsing van individuele tenuitvoerleggingsmaatregelen 
(artikel 7) 
- indien er tijdens de schorsing voor de schuldenaar een verplichting ontstaat om een 

aanvraag in te dienen tot opening van een insolventieprocedure die zou kunnen 
eindigen in de vereffening van de schuldenaar, wordt die verplichting voor de duur 
van de schorsing opgeschort (artikel 7.1)

- de opening op verzoek van een of meer schuldeisers, van een insolventieprocedure 
die kan eindigen in de vereffening van de schuldenaar wordt, voor de duur van de 
schorsing, opgeschort (artikel 7.2)

7 februari 2023
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Titel 2. Preventieve herstructureringsstelsels

17

- de lidstaten voorzien in regels die onder de schorsing vallende schuldeisers ervan weerhouden 
essentiële nog uit te voeren overeenkomsten te beëindigen, te versnellen, de nakoming ervan op 
te schorten, of ze anderszins te wijzigen in het nadeel van de schuldenaar, in verband met 
schulden die zijn ontstaan vóór de schorsing, louter omdat de schuldenaar die niet heeft voldaan 
(artikel 7.4) 
- onder essentiële nog uit te voeren overeenkomsten wordt verstaan nog uit te voeren overeenkomsten die 

nodig zijn voor het voortzetten van de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming, waaronder 
overeenkomsten inzake leveringen waarvan het opschorten tot een stopzetting van de activiteiten van de 
schuldenaar zou leiden

- de lidstaten zorgen ervoor dat schuldeisers de nog uit te voeren overeenkomsten niet mogen 
beëindigen, versnellen of anderszins wijzigen, en de nakoming ervan niet in het nadeel van de 
schuldenaar mogen opschorten door middel van een daartoe strekkend beding in de 
overeenkomst, louter wegens: a) een aanvraag tot de opening van een preventieve 
herstructureringsprocedure; b) een aanvraag voor een schorsing van individuele 
tenuitvoerleggingsmaatregelen; c) de opening van een preventieve herstructureringsprocedure; 
of d) de toekenning van een schorsing van individuele tenuitvoerleggingsmaatregelen (artikel 7.5) 

7 februari 2023

Titel 2. Preventieve herstructureringsstelsels

18

• inhoud van het herstructureringsplan (artikel 8) 
- de identiteit van de schuldenaar
- een lijst van de activa en passiva van de schuldenaar op het ogenblik dat het 

herstructureringsplan met een waardering voor de activa wordt voorgelegd, een beschrijving 
van de economische situatie van de schuldenaar, de positie van de werknemers, en een 
beschrijving van de oorzaken en de omvang van de moeilijkheden van de schuldenaar;

- de betrokken partijen,  hetzij door individuele namen te geven, hetzij door een beschrijving van 
categorieën schulden, alsmede hun vorderingen of belangen die door het herstructureringsplan 
worden gedekt 

- waar van toepassing, de categorieën waarin de betrokken partijen zijn gegroepeerd met het oog 
op de goedkeuring van het herstructureringsplan, en de respectieve waarden van de 
vorderingen en belangen van elke categorie

- waar van toepassing, de partijen, hetzij aangeduid met hun individuele namen, hetzij 
beschreven door categorieën schulden overeenkomstig nationaal recht, waarop het 
herstructureringsplan geen betrekking heeft, samen met de redenen waarom wordt voorgesteld 
hen er niet bij te betrekken;

7 februari 2023
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Titel 2. Preventieve herstructureringsstelsels

19

- indien van toepassing, de identiteit van de herstructureringsdeskundige; 
- de voorwaarden van het herstructureringsplan, waaronder met name: 

i) alle voorgestelde herstructureringsmaatregelen 
ii) indien van toepassing, de voorgestelde duur van alle voorgestelde herstructureringsmaatregelen
iii) de regelingen inzake informatieverstrekking aan en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers 

overeenkomstig het recht van de Unie en het nationaal recht
iv) indien toepasselijk, de algemene werkgelegenheidsgevolgen, zoals ontslagen, 

werktijdverkortingsregelingen of andere soortgelijke gevolgen 
v) de geraamde financiële stromen van de schuldenaar, indien het nationaal recht hierin voorziet; en 
vi) alle nieuwe financiering die wordt verwacht als onderdeel van het herstructureringsplan en de redenen 

waarom de nieuwe financiering nodig is voor de uitvoering van dat plan
- een motivering die verklaart waarom redelijkerwijs mag worden verwacht dat het 

herstructureringsplan de insolventie van de schuldenaar zal voorkomen en de levensvatbaarheid 
van de onderneming zal verzekeren, en die de noodzakelijke voorwaarden voor het welslagen 
van het plan ervan vermeldt

7 februari 2023

Parenthesis: het collectief 
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Collectief akkoord

217 februari 2023

schuldvorderingen
in de opschorting

vonnis 

opschorting
max. 6 
(12-18) 

maanden

schuldvordering
en buiten de 
opschorting

verzoekschrift

zitting

kennisgeving aan de schuldeisers

homologatie reorganisatieplan

15 dagen

8 dagen

8 dagen

uitvoering 
reorganisatieplan 

max. 5 jaar

neerleggen reorganisatieplan

stemming
15 dagen

20 dagen

Reorganisatieplan (1) – historische schulden vs. nieuwe schulden

227 februari 2023

vonnis

schulden buiten de 
opschorting

schulden in de 
opschorting

21
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Reorganisatieplan (2) – gewone vs. buitengewone schuldeisers

237 februari 2023

vonnis

buitengewone SE
zakelijke zekerheid
schuldeiser-eigenaar

schulden in de
opschorting

gewone SE

Reorganisatieplan (3) – een cijfervoorbeeld

247 februari 2023

vonnis

gewone SE’s: 700.000                    140.000                    5 jaar

inkorting 
80%

buitengewone SE’s: 300.000 standstill 24 (36) maand

schulden in de
opschorting

23

24
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Reorganisatieplan (4) – een cijfervoorbeeld

257 februari 2023

voor

1.000.000

na

440.000

140.000 
op 5 jaar

300.000

Het collectief akkoord – de stemming

26

• 1 stemming: het plan is goedgekeurd als de meerderheid van de 
schuldeisers die de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen 
vertegenwoordigen voor stemmen 
– met afwezigen en hun schuldvorderingen wordt geen rekening gehouden (XX.78) 

7 februari 2023
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Het collectief akkoord – de homologatie

27

• indien vereiste meerderheid behaald, beslissing over de homologatie 
• enkel weigering bij:

- niet-naleving “pleegvormen”
- schending openbare orde 

7 februari 2023

Het collectief akkoord na de HRL

7 februari 2023
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De goedkeuring van herstructureringsplannen onder HRL

• artikel 9.4: 
- “De lidstaten zorgen ervoor dat de betrokken partijen in afzonderlijke categorieën worden 

behandeld die, krachtens nationaal recht, voldoende gedeelde belangen weerspiegelen op basis 
van verifieerbare criteria. Schuldeisers van door een zekerheid gedekte vorderingen en niet door 
een zekerheid gedekte vorderingen worden in ieder geval in afzonderlijke categorieën behandeld 
met het oog op de goedkeuring van een herstructureringsplan.”

- artikel 2.1.2: “betrokken partijen” = “schuldeisers, met inbegrip van, indien toepasselijk krachtens 
nationaal recht, werknemers, of categorieën schuldeisers en, indien toepasselijk krachtens 
nationaal recht, kapitaalhouders, wier vorderingen of belangen naargelang het geval door een 
herstructureringsplan rechtstreeks worden getroffen” 

7 februari 2023 29

De goedkeuring van herstructureringsplannen onder HRL

• artikel 9.6: 
- “Een herstructureringsplan wordt door de betrokken partijen goedgekeurd mits 

daarvoor in elke categorie een meerderheid in het bedrag van hun vorderingen of 
belangen bestaat. De lidstaten kunnen bovendien een meerderheid verlangen van 
het aantal betrokken partijen in elke categorie.” 

7 februari 2023 30
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De bevestiging van herstructureringsplannen onder de HRL
• voorwaarden voor bevestiging door de rechtbank (artikel 10.2): 

- schuldeisers met voldoende gedeelde belangen in dezelfde categorie worden gelijk 
behandeld en op een wijze die in verhouding staat tot hun vordering

- indien er niet-instemmende schuldeisers zijn, voldoet het herstructureringsplan aan de 
toets van het belang van de schuldeisers

- = “dat geen enkele niet-instemmende schuldeiser slechter af is bij een 
herstructureringsplan dan hij zou zijn bij een vereffening, of deze nu geleidelijk gebeurt 
dan wel als een verkoop als going concern, of in het geval van het beste alternatieve 
scenario indien het herstructureringsplan niet zou zijn bevestigd” (best interest of 
creditors test)

- “wordt enkel bij betwisting van het herstructureringsplan op die basis door een 
rechterlijke of administratieve instantie onderzocht”.

- gevaar voor complexe (en dus dure en lange) discussies over hypothetische uitkomst 
van een vereffening 

7 februari 2023 31

De bevestiging van herstructureringsplannen onder de HRL

• voorwaarden voor bevestiging door de rechtbank (artikel 10.3): 

“De lidstaten zorgen ervoor dat rechterlijke of administratieve instanties kunnen 
weigeren een herstructureringsplan te bevestigen indien dat plan geen redelijk 
vooruitzicht biedt op het afwenden van de insolventie van de schuldenaar of 
op het waarborgen van de levensvatbaarheid van het bedrijf.” 

7 februari 2023 32
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De categorie-overschrijdende cram-down
• toch bevestiging mogelijk van een herstructureringsplan dat niet door alle stemmende 

categorieën van de betrokken partijen (…) wordt goedgekeurd indien: 
- voorwaarden artikel 10.2 en 10.3 vervuld
- goedgekeurd door: 

- meerderheid van de stemmende categorieën, op voorwaarde dat ten minste één van die 
categorieën een categorie door een zekerheid gedekte schuldeisers is of hoger in rang is dan 
de categorie gewone niet door een zekerheid gedekte schuldeisers; of

- indien dit niet het geval is ten minste één stemmende categorie van betrokken partijen, 
maar niet een categorie kapitaalhouders of elke andere categorie die, bij de waardebepaling 
van de schuldenaar als going concern, geen enkele betaling zou ontvangen noch enig belang 
in het bedrijf zou aanhouden, of (indien de wetgever daarvoor kiest) redelijkerwijs kan 
worden geacht geen betaling te ontvangen noch enig belang in het bedrijf aan te houden, 
indien de normale rangorde van voorrang bij vereffening krachtens nationaal recht zou 
worden toegepast; 

7 februari 2023 33

De categorie-overschrijdende cram-down
• toch bevestiging mogelijk van een herstructureringsplan dat niet door alle stemmende 

categorieën van de betrokken partijen (…) wordt goedgekeurd: 
- indien het plan ervoor zorgt: 

- dat niet-instemmende categorieën ten minste even gunstig worden behandeld als elke 
andere categorie van dezelfde rang en gunstiger dan een categorie in een lagere rang 
(relative priority rule (RPR)) of 

- de vorderingen van de betrokken schuldeisers in een niet-instemmende categorie met 
dezelfde of gelijkwaardige middelen volledig genoegdoening krijgen, indien een categorie in 
een lagere rang volgens het herstructureringsplan enige betaling ontvangt of enig belang in 
de onderneming aanhoudt (absolute priority rule (APR))

- geen enkele categorie van betrokken partijen kan in het kader van het herstructureringsplan 
meer dan het volledige bedrag van haar vorderingen of belangen ontvangen of houden

7 februari 2023 34
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Herstructureringsplannen onder de HRL – met of zonder kapitaalhouders ? 
• artikel 2.1.3. "kapitaalhouder“ = een persoon die een eigendomsbelang heeft in een 

schuldenaar of een bedrijf van een schuldenaar, waaronder een aandeelhouder, voor 
zover die persoon geen schuldeiser is 

• met of zonder kapitaalhouders ? Vrije keuze voor de wetgever
“12,1. Indien lidstaten kapitaalhouders uitsluiten van de toepassing van de artikelen 9, 10 en 11, 
zorgen zij er via andere middelen voor dat die kapitaalhouders niet op onredelijke wijze de 
goedkeuring en bevestiging van een herstructureringsplan kunnen voorkomen of belemmeren. 
2. De lidstaten zorgen er ook voor dat kapitaalhouders niet is toegestaan de uitvoering van een 
herstructureringsplan op onredelijke wijze te voorkomen of te belemmeren.
3. De lidstaten kunnen hetgeen volgens dit artikel als "op onredelijke wijze voorkomen of 
belemmeren" wordt beschouwd aanpassen om onder meer rekening te houden met: de vraag of 
de schuldenaar een kmo of een grote onderneming is; de voorgestelde 
herstructureringsmaatregelen die raken aan de rechten van kapitaalhouders; het soort 
kapitaalhouder; de vraag of de schuldenaar een rechtspersoon of natuurlijke persoon is, of de 
vraag of partners in een onderneming beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid hebben.”

7 februari 2023 35

Herstructureringsplannen onder de HRL – met of zonder kapitaalhouders ? 

• Overweging 57: “De lidstaten die kapitaalhouders uitsluiten van stemming 
moeten niet worden verplicht de regel van absolute voorrang toe te passen 
in de betrekkingen tussen schuldeisers en kapitaalhouders.”

• Overweging 59: “Met het oog op de uitvoering ervan moet het 
herstructureringsplan kapitaalhouders van kmo's in staat stellen een niet-
monetaire bijdrage aan de herstructurering te leveren door bijvoorbeeld hun 
ervaring, reputatie of zakelijke contacten in te brengen.” 

7 februari 2023 36
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Een uitzondering voor KMO’s ? 

• artikel 9.4: “De lidstaten kunnen bepalen dat schuldenaren die kmo's zijn, 
ervoor kunnen kiezen betrokken partijen niet in afzonderlijke categorieën te 
behandelen.”

7 februari 2023 37

Wat is een KMO ? 

• (18) “Bij het definiëren van kmo's zouden de lidstaten terdege rekening 
kunnen houden met Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en 
van de Raad of de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 
betreffende de definitie van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.”

7 februari 2023 38
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De KMO in RL 2013/34 
Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de 
Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde 
financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG 
en 83/349/EEG van de Raad : 

KMO = op de balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de 
volgende drie criteria niet overschrijden: 
a) balanstotaal: 20 000 000 EUR 
b) netto-omzet: 40 000 000 EUR 
c) gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 250 

7 februari 2023 39

De KMO in de aanbeveling van 06/05/03 
• Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van 

micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. 
KMO’s = ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de 
jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt.

• PM: ≠ kleine vennootschap (1:24 § 1 WVV) 
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het 
laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria 
overschrijden:
- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50
- netto jaaromzet: 9 miljoen euro
- balanstotaal: 4,5 miljoen euro

7 februari 2023 40
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Waarom ? 
omdat KMO’s anders zijn, zoals de RL ook zelf erkent: 

(17) Ondernemingen, en met name kmo's, die 99 % van alle ondernemingen in de 
Unie uitmaken, moeten voordeel halen uit een meer coherente aanpak op 
Unieniveau. Het is waarschijnlijker dat kmo's vereffend in plaats van 
geherstructureerd worden, aangezien zij kosten moeten dragen die buitensporig 
veel hoger zijn dan die van grotere ondernemingen. Kmo's hebben, met name als 
zij zich in financiële moeilijkheden bevinden, vaak niet de middelen om hoge 
herstructureringskosten te dragen en te profiteren van doeltreffender 
herstructureringsprocedures die slechts in een aantal lidstaten beschikbaar zijn. (…)
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Waarom ? 

en omdat er gewoon ook echt veel verschillen zijn (zie bijvoorbeeld L. STANGHELLINI 
e.a., Best practices in European restructuring, Kluwer, 2018, WORLD BANK GROUP, 
Report on the treatment of MSME insolvency, 2017 en R.B. Davis, The modular
approach to micro, small and medium entreprise insolvency, 2016): 
• insolventieprocedure wordt veel vaker te laat opgestart en mislukt ook vaker

- oorzaken: 
- te weinig kennis van de mogelijkheden + geen goed advies 
- de beschikbare financiële data zijn te beperkt 
- passievere schuldeisers 
- vaak een sterke familiale component, die het stigma van een insolventieprocedure vreest 

• belangrijkste schuldeisers zijn vaak financiële instellingen en overheidsschuldeisers 
- financiële instellingen: weinig flexibiliteit en trage besluitvorming 
- overheidsschuldeisers: vaak niet tot onderhandeling bereid en indien wel beperkte onderhandelingsmarge
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• de lidstaten zorgen ervoor dat het preventieve herstructureringsstelsel geen afbreuk 
doet aan de individuele en collectieve werknemersrechten uit hoofde van het uniaal
en nationaal arbeidsrecht (artikel 13) 

• de rechterlijke of administratieve instantie neemt uitsluitend een beslissing over de 
waardebepaling van de onderneming van de schuldenaar indien een niet-
instemmende betrokken partij het herstructureringsplan betwist op basis van hetzij: 
a) een vermeend niet-voldoen aan de toets van het belang van de schuldeisers 
b) een vermeende inbreuk op de voorwaarden voor een categorie-overschrijdende cram-down 

overeenkomstig artikel 11, lid 1), onder b), ii) (meerderheidsvereiste) (artikel 14)
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Titel 2. Preventieve herstructureringsstelsels

45

• de lidstaten zorgen ervoor dat herstructureringsplannen die door een rechterlijke of 
administratieve instantie worden bevestigd, bindend zijn voor alle betrokkenen die 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder c) worden genoemd of omschreven (artikel 15) 

• een beroepsprocedure tegen een beslissing tot bevestiging van een 
herstructureringsplan heeft geen schorsende werking op de uitvoering van dat plan 
(artikel 16.3) 

• de lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een beroep wordt aanvaard, de rechterlijke 
instantie de mogelijkheid heeft: 
a) het herstructureringsplan nietig te verklaren; of 
b) het herstructureringsplan te bevestigen met (mits het nationaal recht daarin voorziet) of 

zonder wijzigingen (artikel 16.4) 
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• bescherming van 
- nieuwe en tussentijdse financiering: 

- wordt bij latere insolventie niet nietig, vernietigbaar of niet-tegenwerpbaar verklaard; 
- de verstrekkers van die financiering worden niet aansprakelijk gesteld, omdat die financiering 

voor de gezamenlijke schuldeisers nadelig is 
- de lidstaten kunnen bepalen dat verstrekkers van nieuwe of tussentijdse financiering het 

recht hebben om met voorrang terugbetaald te worden in het kader van daaropvolgende 
insolventieprocedures ten opzichte van andere schuldenaren die anders bevoorrechte of 
gelijkwaardige vorderingen zouden hebben. (artikel 17)

- transacties die redelijk en onmiddellijk noodzakelijk zijn voor het onderhandelen 
over / uitvoeren van een herstructureringsplan (artikel 18) 
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Titel 2. Preventieve herstructureringsstelsels

47

• de lidstaten zorgen ervoor dat, bij een dreigende insolventie, de bestuurders 
ten minste voldoende rekening houden met het volgende: 
a) de belangen van de schuldeisers, kapitaalhouders en andere belanghebbenden; 
b) de noodzaak stappen te ondernemen ter voorkoming van insolventie; alsmede 
c) de noodzaak opzettelijke handelingen of grove nalatigheid te vermijden die de 

levensvatbaarheid van de onderneming bedreigen (artikel 19)
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Titel 3. Kwijtschelding van schuld en beroepsverboden

49

• de lidstaten zorgen ervoor dat insolvente ondernemers toegang hebben tot ten 
minste één procedure die tot volledige kwijtschelding van schuld overeenkomstig deze 
richtlijn kan leiden. De lidstaten kunnen verlangen dat de handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit waarop de schulden van een insolvente ondernemer 
betrekking hebben, is stopgezet (artikel 20.1)
- artikel 2.1.9: "ondernemer“ = “een natuurlijke persoon die een handels-, bedrijfs-, ambachts- of 

beroepsactiviteit uitoefent” 
• de lidstaten waar volledige kwijtschelding van schuld afhangt van gedeeltelijke 

terugbetaling van schuld door de ondernemer, zorgen ervoor dat de betrokken 
terugbetalingsverplichting gebaseerd is op de individuele situatie van de ondernemer, 
en met name in verhouding staat tot het voor beslag vatbare of het beschikbare 
inkomen en de activa van de ondernemer tijdens de kwijtscheldingsperiode, en het 
billijke belang van de schuldeisers in aanmerking neemt (artikel 20.2) 
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• de lidstaten zorgen ervoor dat de periode waarna insolvente ondernemers in staat zijn 
volledige kwijtschelding van schuld te verkrijgen, niet langer is dan drie jaar, te 
rekenen vanaf uiterlijk de datum van: 

a) bij een procedure met een terugbetalingsplan, de beslissing waarbij een rechterlijke of een 
administratieve instantie het plan of de aanvang van de uitvoering ervan bevestigt; of 

b) bij alle andere procedures, de beslissing van een rechterlijke of een administratieve instantie 
om de procedure te openen, of het vaststellen van de insolvente boedel van de ondernemer. 
(artikel 21)
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Titel 3. Kwijtschelding van schuld en beroepsverboden

51

• de lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een insolvente ondernemer overeenkomstig 
deze richtlijn kwijtschelding van schuld verkrijgt, elk verbod om een handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit te starten of uit te oefenen, dat alleen verband houdt 
met de insolventie van de ondernemer, uiterlijk bij het verstrijken van de 
kwijtscheldingsperiode vervalt (artikel 22.1) 

• de lidstaten handhaven of introduceren bepalingen tot weigering of beperking van de 
toegang tot kwijtschelding van schuld, tot intrekking van kwijtschelding van schuld, of 
tot verlenging van de termijnen voor het verkrijgen van volledige kwijtschelding van 
schuld of van de beroepsverboden indien de insolvente ondernemer bij het aangaan 
van de schulden, tijdens de insolventieprocedure of bij het terugbetalen van de 
schulden naar nationaal recht oneerlijk of te kwader trouw heeft gehandeld tegenover 
schuldeisers of andere belanghebbenden (artikel 23.1)
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• de lidstaten kunnen specifieke categorieën schulden uitsluiten van kwijtschelding van 
schuld, of de toegang ervan tot kwijtschelding van schuld beperken of de 
kwijtscheldingsperiode ervan verlengen indien die uitsluitingen, beperkingen of 
verlengingen naar behoren zijn gerechtvaardigd, bijvoorbeeld in het geval van: 
a) door een zekerheid gedekte schulden; 
b) schulden die ontstaan uit of verband houden met strafrechtelijke boeten; 
c) schulden die ontstaan uit aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad; 
d) schulden in verband met onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebetrekkingen, 

bloedverwantschap, huwelijk of aanverwantschap; 
e) schulden die zijn ontstaan na de aanvraag tot kwijtschelding van schuld of na de opening van de 

procedure die tot kwijtschelding van schuld leidt; 
f) schulden die ontstaan uit de verplichting tot betaling van de kosten van de procedure die tot 

kwijtschelding van schuld leidt (artikel 23.4)
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Titel 3. Kwijtschelding van schuld en beroepsverboden

53

• lidstaten kunnen voorzien in langere beroepsverboden of beroepsverboden van 
onbepaalde duur indien de insolvente ondernemer lid is van een beroepsgroep: 
a) waarvoor specifieke ethische regels of speciale regels inzake reputatie of deskundigheid 

gelden, en de ondernemer die regels heeft geschonden; of 
b) die zich bezighoudt met het beheer van het eigendom van anderen (artikel 23.5)

7 februari 2023

Titel 3. Kwijtschelding van schuld en beroepsverboden
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• consolidatie van procedures betreffende beroepsmatige en persoonlijke 
schulden (artikel 24) 
- indien insolvente ondernemers tijdens hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of 

beroepsactiviteit beroepsmatige, en, buiten deze activiteiten, persoonlijke schulden 
zijn aangegaan, en die schulden niet redelijkerwijs van elkaar te scheiden zijn, 
zorgen de lidstaten ervoor dat de schulden, indien zij voor kwijtschelding in 
aanmerking komen, worden behandeld in één procedure met het oog op het 
verkrijgen van een volledige kwijtschelding van schuld 

- de lidstaten kunnen bepalen dat, indien beroepsmatige schulden en persoonlijke 
schulden gescheiden kunnen worden, die schulden met het oog op een volledige 
kwijtschelding van schuld hetzij in afzonderlijke doch gecoördineerde procedures 
hetzij in dezelfde procedure worden behandeld 
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Titel 4.
Maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van de procedures 
inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld 
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Titel 4. Maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van de procedures 
inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld 

56

• adequate opleiding en vereiste deskundigheid (artikel 25)
• efficiënte afwikkeling van procedures (artikel 25) 
• deskundigen: adequaat opgeleid en beschikken over de voor hun taken vereiste 

deskundigheid (artikel 26) 
• controle van de deskundigen (artikel 27)   
• ten minste de volgende handelingen moeten via elektronische communicatiemiddelen 

kunnen verricht worden, ook in grensoverschrijdende situaties: 
a) indienen van vorderingen 
b) indienen van herstructurerings- of terugbetalingsplannen 
c) kennisgeving aan schuldenaren 
d) aantekenen van bezwaar en beroep (artikel 28) 
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Titel 5.
Monitoring van procedures inzake herstructurering, 
insolventie en kwijtschelding van schuld 
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Titel 5. Monitoring van procedures inzake herstructurering, 
insolventie en kwijtschelding van schuld 

58

• verplichting voor de lidstaten om gegevens over procedures inzake 
herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld te verzamelen 
(artikel 29)
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De overdracht onder gerechtelijk 
gezag
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Overdracht onder gerechtelijk gezag

607 februari 2023

schuldvorderingen
in de opschorting

vonnis | aanstelling gerechtsmandataris

opschorting
max. 6 
(12-18) 

maanden

schuldvordering
en buiten de 
opschorting

verzoekschrift

zitting

kennisgeving aan de schuldeisers

machtiging
overdracht onder gerechtelijk gezag

sluiting van de procedure

faillissement, vereffening, …

15 dagen

8 dagen

8 dagen
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – het personeel 

61

• Richtlijn 2001/23: 
- artikel 3, lid 1, eerste alinea: 

“De rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, gaan door deze overgang op de verkrijger over.”

- artikel 4:
“1. De overgang van de onderneming, vestiging of onderdeel van de onderneming of vestiging vormt op zichzelf voor de 
vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag. Deze bepaling vormt geen beletsel voor ontslagen om economische, 
technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen. De lidstaten mogen 
bepalen dat de eerste alinea niet van toepassing is op bepaalde welomschreven categorieën werknemers waarop de 
wettelijke voorschriften of het gebruik van de lidstaten inzake bescherming tegen ontslag geen betrekking hebben, 
2. Indien de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat de overgang een aanmerkelijke 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer ten gevolge heeft, wordt de arbeidsovereenkomst of de 
arbeidsbetrekking geacht te zijn verbroken door toedoen van de werkgever.”

- artikel 5, lid 1:
“Tenzij de lidstaten anders bepalen, zijn de artikelen 3 en 4 niet van toepassing op een overgang van een onderneming, 
vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging wanneer de vervreemder verwikkeld is in een 
faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure (die met het oog op de liquidatie van het vermogen van de 
vervreemder onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie en door een overheidsinstantie gemachtigde curator mag 
zijn).”
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – het personeel 
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• Hof van Justitie 22 juni 2017 (Estro): 
- artikel 5 van de Richtlijn vereist “dat de faillissementsprocedure of de soortgelijke procedure wordt ingeleid 

met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder. Zoals uit de rechtspraak van het Hof 
volgt, voldoet een procedure die de voortzetting van de activiteit van de betrokken onderneming beoogt, 
vanzelfsprekend niet aan die voorwaarde (…).”

- conclusie: De Richtlijn “moet aldus worden uitgelegd dat de door de artikelen 3 en 4 van die richtlijn 
gegarandeerde bescherming van werknemers behouden blijft in een situatie zoals die welke in het 
hoofdgeding aan de orde is, waarin de overgang van een onderneming plaatsvindt na een faillietverklaring in 
de context van een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde pre-pack, in het 
kader waarvan een door een rechtbank aangestelde „beoogd curator” met name de mogelijkheden 
onderzoekt van een eventuele voortzetting van de activiteiten van die onderneming door een derde en zich 
voorbereidt op handelingen die onmiddellijk na de faillietverklaring moeten worden verricht teneinde die 
voortzetting te verwezenlijken. In dat verband is niet relevant dat de pre-pack tevens de maximalisatie van de 
opbrengst van de overdracht voor alle schuldeisers van die onderneming beoogt.”
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – het personeel 

63

• Hof van Justitie 16 mei 2019 (Plessers):
- Arbh. Antwerpen 14 augustus 2017 

- Hof: “dat richtlijn 2001/23, met name de artikelen 3 tot en met 5, aldus moet 
worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling als de in 
het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling, die in geval van overdracht van een 
onderneming in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie door 
overdracht onder gerechtelijk gezag, welke procedure wordt gevoerd met het oog 
op het behoud van het geheel of een gedeelte van de vervreemder of van zijn 
activiteiten, bepaalt dat de verkrijger het recht heeft om te kiezen welke 
werknemers hij wil overnemen.” 
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• Hof van Justitie 16 mei 2019:
- voor toepassing artikel 5 moet men nagaan “of voor een dergelijke overgang is voldaan aan de in 

deze bepaling gestelde drie cumulatieve voorwaarden, te weten de vervreemder is verwikkeld in 
een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure, deze procedure is ingeleid met het 
oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder en deze procedure staat onder het 
toezicht van een bevoegde overheidsinstantie” – antwoord negatief want: 

- “dat volgens de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale wettelijke regeling de schuldenaar niet failliet kan worden 
verklaard zolang de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan op het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en, indien de 
schuldenaar een vennootschap is, deze vennootschap ook niet gerechtelijk kan worden ontbonden” dus geen 
faillissementsprocedure 

- “een procedure van gerechtelijke reorganisatie (…) [kan] weliswaar leiden tot het faillissement van de betrokken 
onderneming, maar blijkt een dergelijk gevolg noch automatisch noch zeker te zijn”

- “een dergelijke procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag bevolen met het oog op 
het behoud van het geheel of een gedeelte van Echo of haar activiteiten” 

- “het toezicht dat de mandataris aldus uitoefent in het kader van de procedure van gerechtelijke reorganisatie door 
overdracht onder gerechtelijk gezag, niet aan die voorwaarde voldoen, aangezien de draagwijdte ervan beperkter is dan die 
van het toezicht dat de mandataris uitoefent in het kader van een faillissementsprocedure”
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – het personeel
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• HvJ 28 april 2022 (Heiploeg):
“Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen moet aldus worden uitgelegd dat 
aan de daarin voor het niet van toepassing zijn van de artikelen 3 en 4 van deze richtlijn op de overgang van een 
onderneming gestelde voorwaarde dat de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een 
soortgelijke procedure „met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder”, is voldaan 
wanneer de overgang van (een deel van) een onderneming is voorbereid, voorafgaand aan het inleiden van 
een faillissementsprocedure die de liquidatie van het vermogen van de vervreemder beoogt en gedurende 
welke deze overgang plaatsvindt, in het kader van een pre-packprocedure die ertoe strekt in de 
faillissementsprocedure een liquidatie van de draaiende onderneming te vergemakkelijken waarbij een zo 
hoog mogelijke uitbetaling aan de gezamenlijke schuldeisers wordt bereikt en de werkgelegenheid zo veel 
mogelijk wordt behouden, mits een dergelijke pre-packprocedure wordt geregeld in wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen.
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Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23 moet aldus worden uitgelegd dat aan de 
daarin voor het niet van toepassing zijn van de artikelen 3 en 4 van deze richtlijn op 
de overgang van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming of 
vestiging gestelde voorwaarde dat de faillissementsprocedure of soortgelijke 
procedure waarin de vervreemder is verwikkeld „onder toezicht staat van een 
bevoegde overheidsinstantie”, is voldaan wanneer de overgang van (een deel 
van) een onderneming voorafgaand aan de faillietverklaring in het kader van een 
pre-packprocedure is voorbereid door een „beoogd curator”, die onder toezicht 
staat van een „beoogd rechter-commissaris”, en de overeenkomst inzake deze 
overgang is gesloten en uitgevoerd na de faillietverklaring met het oog op de 
liquidatie van het vermogen van de vervreemder, mits een dergelijke pre-
packprocedure wordt geregeld in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.”
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De toekomst
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De toekomst ? 

69

• scope: gemeenschappelijke regels over: 
- vorderingen tot nietigverklaring 
- de opsporing van goederen die tot de boedel behoren 
- pre-packprocedures 
- de plicht van bestuurders om een verzoek tot opening van een insolventieprocedure 

in te dienen 
- vereenvoudigde vereffeningsprocedures voor micro-ondernemingen
- schuldeiserscomités
- de opstelling door de lidstaten van een blad met essentiële informatie over 

bepaalde elementen van hun nationale wetgeving inzake insolventieprocedures
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Dank voor uw aandacht
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