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Inleiding
Corona redt ondernemingen! Of toch niet?
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Een daling van de faillissementscijfers 

• oorzaken? 

- moratorium van 24 april tot 17 juni 2020 (KB nr. 15) en moratorium van 24 

december 2020 tot en met 31 januari 2021 (Wet van 20 december 2020)

- minder actieve (schuld)eisers 

- fiscus, RSZ

- OM

- anderen  

- minder procedures?

- steunmaatregelen 
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Een daling van de faillissementscijfers
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Een daling van de faillissementscijfers 

• “Coronasteun houdt vaak ook niet-levensvatbare bedrijven overeind” (J. Lorié en I. 
Ciobica, ESB): “België spant hierbij de kroon: de berekening suggereert dat bijna 80 
procent van de door het steunbeleid geredde bedrijven in een normale situatie failliet 
zou zijn gegaan.”

• “baxtereconomie” 

• “zombificatie van de economie”
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Maar …
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Een tsunami op komst ?  

De Standaard, 5 januari 2021
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Een tsunami op komst ? 

“Feit is dat een belangrijke populatie van onze ondernemingen, 

ondanks de genomen maatregelen, 

er niet in zal slagen het hoofd boven water te houden. 

We verwachten ongeveer 50.000 Covid-faillissementen en vereffeningen 

bovenop de normale volumes. Een uitgerekte tsunami gespreid 

over de komende maanden en jaren die de normale jaarlijkse aantallen 

(ongeveer 10.000 faillissementen per jaar) 

substantieel de hoogte in zal jagen.” 

Bron: rapport 25/01/2021 Graydon in samenwerking met VBO
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Nog niet meteen ? 

“Over het eerste kwartaal van dit jaar noteren we zo 1.647 faillissementsvonnissen. In 
vergelijking met dezelfde periode verleden jaar betekent dat een daling met -44,3%. De 
sterke daling van het aantal faillissementen die we meten sinds april 2020 wordt dus verder 
gezet.” (Graydon, april 2021) 

“De afgelopen maand april noteerden we 488 failliet verklaarde bedrijven. Ten opzichte van
april 2020 betekent dit een stijging met 44,4%. Toch blijft het aantal faillissementsuitspraken
een fractie van wat in een normaal conjunctureel verloop mag verwacht worden: zo
bijvoorbeeld noteerden we in april 2019 1.025 faillissementsuitspraken. Op april 2020 na
noteren we ook nu de laagste aprilmaand sinds begin deze eeuw. De eerste vier maanden
van dit jaar werden – net zoals alle maanden sinds maart 2020 – gekenmerkt door een
bijzonder laag aantal faillissementen. Van januari tot april 2021 gingen er 2.135 bedrijven
over de kop: ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een daling met -35,2%. Ook hier
geldt: het laagste faillissementenvolume sinds begin deze eeuw.” (Graydon, mei 2021)
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De sleutel ligt wellicht bij … 
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Geen moratoria meer, wel een 
bredere toegang tot de procedure 
van gerechtelijke reorganisatie 

1
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De Wet van 21 maart 2021

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

• inhoud: 

- aanhef: artikel XX.30: “Wanneer gebeurtenissen die leiden tot onbestuurbaarheid van de onderneming 
(…)”

- een pre-pack minnelijk akkoord of collectief akkoord 

- opheffing onontvankelijkheidssanctie stukken bij verzoekschrift

- precisering fiscale gevolgen buitengerechtelijk minnelijk  
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De Wet van 21 maart 2021

• XX.30: 

“Wanneer gebeurtenissen die leiden tot onbestuurbaarheid van de onderneming of wanneer
kennelijke tekortkomingen van de schuldenaar of van een van zijn organen de continuïteit van de 
onderneming of van haar economische activiteiten in gevaar brengen en de gevraagde maatregel van 
die aard is dat zij die continuïteit kan vrijwaren, kan de voorzitter van de rechtbank op verzoek van de 
schuldenaar, het openbaar ministerie of van elke belanghebbende, ingesteld volgens de vormen van 
het kort geding, een of meer gerechtsmandatarissen aanstellen.
De beschikking die de gerechtsmandataris aanstelt, verantwoordt en bepaalt nauwkeurig de inhoud en 
de duur van de opdracht gegeven aan de gerechtsmandataris.”
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De Wet van 21 maart 2021 

• pre-pack minnelijk akkoord of collectief akkoord

• op eenzijdig verzoek van de schuldenaar aanstelling van een gerechtsmandataris door 
Vz. Orb. 

- enkel de stukken bedoeld in artikel XX.41, § 2, eerste lid, 1°, 3° en 4° moeten toegevoegd worden 

- geen bekendmaking van de beschikking 

- behandeling in raadkamer binnen de 8 dagen

- Orb. Luik 28 april 2021: goede trouw niet relevant (systematisch niet-betalen van 
overheidsschuldeisers)
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De Wet van 21 maart 2021 

• de gerechtsmandataris heeft de leiding: 

- hij bepaalt de termijn waarbinnen de individuele schuldeisers in kennis worden gesteld van zijn 
opdracht en van de gegevens bepaald in artikel XX.48, § 1, tweede lid, 1° en 3°

- hij kan beslissen de onderhandelingen aan te vatten met één of meerdere schuldeisers en deze pas in 
een latere fase uit te breiden tot andere schuldeisers 

- de kennisgeving door de gerechtsmandataris gebeurt in overeenstemming met artikel XX.49, § 1, derde 
lid, en geldt als mededeling in de zin van artikel XX.49. Bij de kennisgeving nodigt de 
gerechtsmandataris de schuldeisers uit om zich te registreren in het register
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De Wet van 21 maart 2021 

• de gerechtsmandataris heeft de leiding: 

- hij kan Vz. Orb. middels een verzoekschrift op tegenspraak verzoeken om, gelet op de situatie van de 
schuldenaar en op de lopende onderhandelingen, alsook rekening houdend met de door de maatregel 
veroorzaakte schade voor de schuldeisers en het algemeen belang, voorwaarden en/of termijnen toe 
te staan die aangepast zijn aan de noden van de schuldenaar. In zijn verzoekschrift vermeldt de 
gerechtsmandataris de namen of benamingen, het adres en in voorkomend geval het 
ondernemingsnummer van de schuldeisers van wie hij voorwaarden en/of termijnen vraagt

- Vz. Orb. kan de schuldenaar aldus voorwaarden en/of termijnen toestaan voor de betaling van alle of 
een deel van de in het verzoekschrift vermelde schulden en de vervolgingen voor de duur van die 
voorwaarden of termijnen doen schorsen, zelfs indien de schuld in een authentieke akte of via een 
vonnis werd vastgesteld. De voorzitter van de rechtbank legt de duur van die voorwaarden en 
termijnen vast; die duur mag niet meer dan vier maanden bedragen. De voorzitter van de rechtbank 
kan op elk moment ambtshalve of op initiatief van een belanghebbende schuldeiser of van de 
gerechtsmandataris een einde maken aan de toegekende voorwaarden en/of termijnen, middels een 
met redenen omklede beslissing en na de schuldenaar te hebben gehoord
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De Wet van 21 maart 2021 

• de gerechtsmandataris heeft de leiding: 
- de gerechtsmandataris neemt deel aan de onderhandelingen over een minnelijk akkoord in de zin van 

artikel XX.64, of een reorganisatieplan overeenkomstig de artikelen XX.70 tot en met XX.78 en waakt 
over het getrouw informeren van de schuldeisers

- de gerechtsmandataris is als enige gerechtigd om de volmacht van de geraadpleegde schuldeisers te 
bekomen

- de schuldenaar kan op elk ogenblik tijdens de procedure geheel of gedeeltelijk verzaken aan zijn 
vordering tot voorbereidend akkoord.
Op verzoek van de schuldenaar, van de gerechtsmandataris of ambtshalve, na de schuldenaar en na het 
verslag van de gedelegeerd rechter gehoord te hebben, beëindigt de voorzitter van de rechtbank de 
procedure geheel of gedeeltelijk.
Indien een minnelijk akkoord in de zin van artikel XX.64 of een reorganisatieplan dat voldoet aan de 
voorwaarden bepaald in de artikelen XX.70 tot en met XX.78 niet aannemelijk lijkt, verzoekt de 
gerechtsmandataris de voorzitter van de rechtbank de procedure te beëindigen
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De Wet van 21 maart 2021 

• het pre-pack minnelijk akkoord 

- op verzoek van de gerechtsmandataris, die daarbij het minnelijk akkoord en een toelichting voegt, legt 
de voorzitter van de rechtbank, na de schuldenaar te hebben gehoord en op verslag van de 
gedelegeerd rechter, in een gemotiveerde beschikking elk akkoord vast dat de schuldenaar heeft 
gesloten met de betrokken schuldeiser en maakt het dossier over aan de rechtbank om toepassing te 
maken van artikel XX.46, § 6
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De Wet van 21 maart 2021 

• het pre-pack collectief akkoord 

- op verzoek van de gerechtsmandataris, die daarbij het reorganisatieplan en een toelichting voegt, 
maakt de voorzitter van de rechtbank, na de schuldenaar te hebben gehoord en op verslag van de 
gedelegeerd rechter, het dossier over aan de rechtbank samen met een gemotiveerde beschikking, 
indien de goedkeuring van het reorganisatieplan in de zin van artikel XX.78 voldoende aannemelijk lijkt, 
om toepassing te maken van artikel XX.46, § 5
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De Wet van 21 maart 2021 

• het pre-pack minnelijk of collectief akkoord 

- door de beslissing tot verwijzing van het dossier naar de rechtbank geniet de schuldenaar de 
bescherming voorzien in artikel XX.44

- de schuldenaar kan op elk ogenblik tijdens de procedure geheel of gedeeltelijk verzaken aan zijn 
vordering tot voorbereidend akkoord. Op verzoek van de schuldenaar, van de gerechtsmandataris of 
ambtshalve, na de schuldenaar en na het verslag van de gedelegeerd rechter gehoord te hebben, 
beëindigt de voorzitter van de rechtbank de procedure geheel of gedeeltelijk. Indien een minnelijk 
akkoord in de zin van artikel XX.64 of een reorganisatieplan dat voldoet aan de voorwaarden bepaald in 
de artikelen XX.70 tot en met XX.78 niet aannemelijk lijkt, verzoekt de gerechtsmandataris de 
voorzitter van de rechtbank de procedure te beëindigen
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De Wet van 21 maart 2021 

• pre-pack minnelijk akkoord

- de rechtbank waaraan de gemotiveerde beschikking krachtens artikel XX.39/1, § 5, wordt meegedeeld, 
opent de procedure van gerechtelijke reorganisatie binnen een termijn van vijf werkdagen.
Het vonnis waarbij de versnelde procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt geopend, bepaalt de 
datum van de rechtszitting waarop het minnelijk akkoord wordt gehomologeerd overeenkomstig de 
artikelen XX.65 en XX.66 uiterlijk één maand na de datum van opening van de procedure
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De Wet van 21 maart 2021 

• pre-pack collectief akkoord

- de rechtbank waaraan de gemotiveerde beschikking krachtens artikel XX.39/1, § 6, wordt meegedeeld, 
opent de procedure van gerechtelijke reorganisatie binnen een termijn van vijf werkdagen.
De neerleggingen en mededelingen in het register verricht overeenkomstig artikel XX.39/1 maken deel 
uit van het register voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie, vanaf en in het kader van de 
aanhangig making voor de rechtbank zoals bedoeld in artikel XX.39/1, § 6.
Het vonnis waarbij de versnelde procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt geopend, bepaalt de 
datum van de rechtszitting bedoeld in artikel XX.78 uiterlijk drie maanden na de datum van opening 
van de procedure
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De Wet van 21 maart 2021 

• versoepeling van de toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie 

- schrapping van de onontvankelijkheidssanctie

- toevoeging in artikel XX.41 WER: 

- “§ 3/1. De schuldenaar die de stukken vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 5° tot 9°, niet bij zijn verzoekschrift 
kan voegen, legt ze neer in het register uiterlijk twee dagen voor de zitting bedoeld in artikel XX.46.
Indien de schuldenaar ondanks deze termijn niet in staat is de gevraagde documenten te verstrekken, legt hij 
binnen dezelfde termijn een nota in het register neer waarin gedetailleerd wordt aangegeven waarom hij 
deze documenten niet heeft kunnen verstrekken.
De rechtbank oordeelt op grond van de overgelegde stukken.”

- “§ 3/2. Als het verzoekschrift ertoe strekt de onderneming over te dragen in de omstandigheden bedoeld in 
titel V, hoofdstuk 4, van dit boek, houdt het verzoekschrift de gegevens in vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 
met uitzondering van de gegevens bedoeld onder de nummers 6° en 8°. Het verzoekschrift kan op elk ogenblik 
worden aangevuld hetzij op initiatief van de schuldenaar hetzij na beslissing van de gedelegeerd rechter.“

(6° = begroting, 8° = toelichting over herstel)
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De Wet van 21 maart 2021 

• fiscale gevolgen van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord 

- vervanging van artikel 48, lid 2 WIB door: "De waardeverminderingen en voorzieningen op 
schuldvorderingen op de medecontractanten waarvoor een reorganisatieplan is gehomologeerd of een 
minnelijk akkoord is vastgesteld op grond van artikel XX.38, XX.65 of XX.79 van het Wetboek van 
economisch recht, worden vrijgesteld en dit gedurende de belastbare tijdperken tot de volledige 
tenuitvoerlegging van het plan of van het minnelijk akkoord of tot het sluiten van de procedure."
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De Wet van 21 maart 2021 

• werking in de tijd :

- inwerkingtreding: 26 maart 2021 (grotendeels)

- uitwerkingtreding: 30 juni 2021, tenzij verlenging bij in ministerraad overlegd KB 
(grotendeels, niet de artikelen over de elektronische stemming en de fiscale gevolgen 
van een buitengerechtelijk minnelijk akkoord) 

MAAR: 
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Het toepassingsgebied ratione
personae van het insolventierecht 

2
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Toepassingsgebied ratione personae

29

• iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent (I.1.1°, eerste 
lid, (a))

- Orb. Antwerpen, afd. Hasselt 22 november 2018: beroepsactiviteit impliceert duurzaamheid 

• iedere rechtspersoon (I.1.1°, eerste lid, (b))
- uitzondering: iedere publiekrechtelijke rechtspersoon (I.22,8° WER)

• iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (I.1.1°, eerste lid, (c))
- uitzondering: iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk heeft en 

die ook in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende 
invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie (I.1,1°, tweede lid, (a)) 
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Toepassingsgebied ratione personae

30

• quid met de bestuurder – natuurlijke persoon ? 

- Orb. Luik, afd. Luik 18 juni 2018: bestuurder NP is onderneming

- Kh. Antwerpen (afd. Turnhout) 26 juni 2018: NP moet een persoonlijk economisch doel nastreven, 
d.w.z. “een activiteit die bestaat in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt”. 

- Kh. Waals-Brabant 8 oktober 2018: om onderneming te zijn, is vereist dat de NP “poursuit un but 
économique qui lui est propre, par la livraison de biens ou prestations de services sur un marché” 
(hervormd door Brussel 21 december 2018)
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Toepassingsgebied ratione personae

31

• quid met de bestuurder – natuurlijke persoon ? 

- Kh. Brussel (Nl.) 16 oktober 2018: zaakvoerder NP = onderneming, kan failliet verklaard worden mits 
staking van betaling en wankelen van het krediet 

- Kh. Gent, afdeling Dendermonde 17 oktober 2018: zaakvoerder NP = onderneming, ontbreken 
inschrijving KBO en boekhouding niet relevant  

- Orb. Henegouwen (afdeling Doornik) 6 november 2018: er moet sprake zijn van een “organisatie” die 
het zelfstandig uitoefenen van een beroepsactiviteit tot doel heeft – bij een bestuurder is er doorgaans 
geen sprake van een “agencement de moyens personnels et matériels” distinct de la personne morale
dont il est l’organe” 

- verwijst naar artikel I.1 WER: “Behoudens andersluidende bepaling, wordt voor de toepassing van 
dit Wetboek verstaan onder : 1° onderneming : elk van volgende organisaties : (a) iedere 
natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;” 
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Toepassingsgebied ratione personae

32

- Orb. Luik (afd. Namen) 6 december 2018: NP die zaakvoerder is = het zelfstandig uitoefenen van een 
beroepsactiviteit, kan de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie vorderen 

- verwijst naar artikel III.82 § 1: “In afwijking van het eerste lid zijn de volgende ondernemingen geen 
boekhoudplichtige onderneming : 1° de natuurlijke personen waarvan de zelfstandige 
beroepsactiviteit bestaat uit het uitoefenen van één of meerdere bestuursmandaten;”

- Brussel 21 december 2018: NP die zaakvoerder is = het zelfstandig uitoefenen van een 
beroepsactiviteit, kan failliet verklaard worden mits staking van betaling en wankelen van het krediet 

- Orb. Gent, afdeling Gent 8 januari 2019: zaakvoerder/bestuurder NP = onderneming, ontbreken 
inschrijving KBO en boekhouding niet relevant
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Toepassingsgebied ratione personae

33

- Bergen 5 februari 2019:  opdat er sprake zou zijn van een “onderneming” moet de activiteit als 
bestuurder niet alleen duurzaam zijn maar moet er ook sprake zijn van een “structuur” – dit zal slechts 
uitzonderlijk het geval zijn want de handelingen van een bestuurder worden toegerekend aan de 
vennootschap

- Luik 2 april 2019: zaakvoerder = ondernemer, de voorwaarde dat hij eigen materiële, financiële en 
persoonlijke middelen heeft aangewend is niet in de wet voorzien 

- Antwerpen 11 april 2019: zaakvoerder-NP van een VOF: geen automatisme, de zaakvoerder moet 
bewijzen dat hij zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefende: “een activiteit als beroep uitoefenen vergt 
een zekere regelmaat, teneinde daaruit bestaansmiddelen te verwerven” 
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Toepassingsgebied ratione personae

34

- Bergen 27 augustus 2019: zaakvoerder is een onderneming mits er sprake is van een “organisatie” en 
dat is het geval wanneer er sprake is van een georganiseerde en stabiele beroepsactiviteit (zie HvJ 15 
december 2016 (Drago Nemec))

- Brussel 28 oktober 2019: zaakvoerder NP van een BV = onderneming, feit dat de betrokkene in 
pensioen is en de facto geen vergoeding ontvangt (omdat de middelen daarvoor ontbreken) doet 
daaraan geen afbreuk

- Orb. Antwerpen, afd. Turnhout 19 november 2019: bestuurder NP is geen onderneming, want geen 
inschrijving in KBO en niet boekhoudplichtig – er moet een activiteit zijn die bestaat uit het aanbieden 
van goederen of diensten op een markt – bestuurder is orgaan, wat hij doet wordt toegerekend aan de 
vennootschap – zonder vennootschap ook geen activiteit van het orgaan meer 

Boek XX WER



Toepassingsgebied ratione personae

35

- Orb. Henegouwen, afd. Charleroi 16 december 2019: er is een organisatie vereist 

- Orb. Antwerpen, afd. Turnhout 11 februari 2020: bestuurder NP is geen onderneming, want geen 
inschrijving in KBO en niet BTW-plichtig – er moet een activiteit zijn die bestaat uit het aanbieden van 
goederen of diensten op een markt

- Antwerpen 30 april 2020: bestuurder NP = onderneming indien beroepsactiviteit – niet relevant zijn: 
geen inschrijving in KBO, geen boekhoudplicht, geen BTW-plicht, geen organisatie – geen bewijs van 
staking van betaling

- Orb. Gent, afd. Brugge 18 januari 2021: er is geen automatisme - “beroepsactiviteit” = de regelmatige 
en duurzame uitoefening van een activiteit om daaruit zelf een inkomen te verkrijgen – bij 
onbezoldigde bestuurders of bestuurders van non-proift entiteiten “is enige terughoudendheid op zijn 
plaats” – in casu: geen onderneming (SA heeft maar 1 schuld, een winwinlening tav zijn ouders)
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Toepassingsgebied ratione personae

36

• NB:

- Luik 18 februari 2020: aangifte door bestuurder NP dateert van meer dan 6 maanden na de aangifte 
van de BV – NP heeft niet meer de hoedanigheid van onderneming 

- Orb. Gent, afd. Brugge 8 oktober 2020: een NP die al meer dan 6 maanden geen 
ondernemingsactiviteiten meer uitoefent, kan niet meer failliet verklaard worden

• quid vaste vertegenwoordiger van een bestuurder – rechtspersoon ? 

- Arr.Rb. Antwerpen 12 maart 2019: niet automatisch onderneming – verband met artikel 61 W.Venn. –
zie echter 2:55 WVV
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Toepassingsgebied ratione personae

37

• quid meewerkende echtgenote ? 

- Orb. Gent, afd. Brugge 1 april 2019: kan onderneming zijn indien zelfstandige beroepsactiviteit 
bewezen wordt

• quid maatschap tussen echtgenoten ? 

- Orb. Antwerpen (afd. Turnhout) 15 januari 2019: bewijs vereist dat er naast de huwgemeenschap 
effectief een maatschap bestaat 
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Toepassingsgebied ratione personae

38

• link met de CSR: 

- 1675/2 Ger.W.: “Elke natuurlijke persoon (...), die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het 
Wetboek van Koophandel kan, indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te 
vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, bij 
de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen.
Indien de in het eerste lid bedoelde persoon vroeger koopman is geweest, kan hij dat verzoek slechts 
indienen ten minste zes maanden na het stopzetten van zijn handel of, zo hij failliet werd verklaard, na 
de sluiting van het faillissement.”
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Toepassingsgebied ratione personae

39

• link met de CSR: 

- zie Arbh. Gent 15 juni 2020: “papieren” en betwist mandaat als zaakvoerder Comm.V
geen beletsel voor opening CSR
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Toepassingsgebied ratione personae

40

• voor ondernemingen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, houdt het openen van een 
insolventieprocedure niet noodzakelijk de opening van eenzelfde insolventieprocedure ten aanzien van 
haar onbeperkt aansprakelijke vennoten in (XX.14) 

- Cass. 19 december 2008 “wordt dus niet gevolgd” (MvT, 25) en ”Zelfs indien de maatschap en alle maten 
insolvent zijn en zelfs indien dit in een ordentelijke procedure is vastgesteld waarbij elke (materiële) 
procespartij haar argumenten heeft kunnen aanbreng[en], betekent dit niet dat het faillissement van de 
maatschap noodzakelijk het faillissement van elke maat impliceert. De toestand van insolventie kan immers bij 
de maatschap en de afzonderlijke maten beslag krijgen in een verschillende insolventieprocedure. Het 
toepassingsgebied van faillissement, gerechtelijke reorganisatie en vennootschapsrechtelijke ontbinding 
overlappen immers. Zo kan bv. sprake zijn van een faillissement in hoofde van de maatschap, een gerechtelijke 
reorganisatie door minnelijke akkoord in hoofde van maat A en een gerechtelijke reorganisatie door collectief 
akkoord in hoofde van maat B (…)” (ibid.)

- Kh. Antwerpen (afd. Tongeren) 29 september 2017: één verzoekschrift voor VOF en haar vennoten = 
onontvankelijk – vgl. met Gent 30 november 2018

- Cass. 22 juni 2018: vennoten van een VOF en werkende vennoten van een CommV zijn onderneming 
(weliswaar niet over artikel I.1.1° WER)

- in dezelfde zin Kh. Gent, afdeling Oostende 22 oktober 2018 (wél over artikel I.1.1° WER)
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• Gent 30 januari 2020: reglement is strijdig met de wet: weglating enkel mogelijk in de
door artikel 534 en 537 Ger.W bepaalde gevallen – ook boek XX bepaalt niet dat
faillissement advocaat leidt tot weglating

• Cass. 18 september 2020: “Uit het vorenstaande volgt dat het bestreden reglement niet
spoort met de krachtlijnen en oogmerken van de insolventiewetgeving zodat artikel 3
van het bestreden reglement door de ambtshalve weglating op te leggen als gevolg van
het loutere faillissement, kennelijk onredelijk is.”
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• Artikel 2: “Zodra de advocaat, de eenpersoonsvennootschap van de advocaat, de 
associatie of de groepering waarvan de advocaat deel uitmaakt failliet verklaard is, 
meldt de advocaat aan de stafhouder of hij zijn activiteit als advocaat wil hervatten dan 
wel de weglating vraagt. De gefailleerde advocaat die binnen twee maanden niet ter 
kennis brengt dat hij de activiteit als advocaat wil hervatten, maar evenmin de 
weglating vraagt, kan worden opgeroepen voor de raad van de Orde om die te laten 
beslissen over de eventuele weglating van het tableau of van de lijsten bedoeld in 
artikel 432 Ger. W. Die beslissing moet met redenen worden omkleed.”
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KB Vergoeding Insolventiefunctionarissen 
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• KB Vergoeding Insolventiefunctionarissen van 26 april 2018 (BS 27 april 2018)

- vernietigingsberoepen bij de Raad van State

- RvS 14 november 2019: prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel XX.20, § 3, tweede 
en derde lid, zoals ingevoegd in het Wetboek van economisch recht bij de wet van 11 augustus 2017, de 
artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van 
rechtszekerheid, gewettigd vertrouwen en niet-retroactiviteit en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in 
zoverre artikel XX.20, § 3, de Koning machtigt om de regels en de barema’s betreffende de vaststelling 
van de erelonen van de curatoren anders te bepalen dan hetgeen is vastgelegd voor de vergoeding van 
de andere insolventiefunctionarissen, wier kosten en erelonen worden vastgesteld in verhouding tot het 
belang en de complexiteit van hun opdracht en op grond van de tijd die nodig is voor de vervulling van 
hun prestaties en, in voorkomend geval, rekening houdend met de waarde van de activa, waarbij hun 
ook een terugbetaling van hun kosten, bovenop hun vergoeding, wordt toegekend ?”
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• GWH 1 oktober 2020 : 

Artikel XX.20, § 3, tweede en derde lid, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet 
van 11 augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ‘ Insolventie van ondernemingen ’, in 
het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en 
van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van 
economisch recht », schendt niet de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, gewettigd vertrouwen en niet-
retroactiviteit en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens.
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• KB Vergoeding Insolventiefunctionarissen van 26 april 2018 (BS 27 april 2018)

- in het raam van een ander vernietigingsberoep: RvS 16 juni 2020: verwerping van het 

beroep tot nietigverklaring 
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• geen faillietverklaring mogelijk zolang er geen uitspraak is gedaan over het verzoek, 
evenmin gerechtelijke ontbinding indien het gaat om een rechtspersoon (XX.44 § 1)

• geen tegeldemaking mogelijk van de roerende of onroerende goederen van de 
schuldenaar in het raam van een middel van tenuitvoerlegging

- bewarend beslag blijft wel mogelijk en Beslagrechter is bevoegd (zie Vz. Kh. Oudenaarde 9 juli 2013)
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• uitzondering op de regel dat geen tegeldemaking mogelijk is in het raam van een middel van 
tenuitvoerlegging: indien er in het raam van een beslagprocedure al een verkoopdag is bepaald die 
valt binnen een termijn van 2 maanden na het neerleggen van het verzoekschrift (XX.44):

- verkoop kan doorgaan 

- maar de rechtbank kan de schorsing bevelen mits een verzoek daartoe in het verzoekschrift (en, voor 
roerende goederen: op verzoek van de beslagleggende schuldeiser)

- verzoek werkt niet schorsend

- voor onroerend goed: 

- schorsing kan slechts indien uitgesproken minstens drie werkdagen vóór de vastgestelde 
verkoopdag 

- ingeschreven schuldeisers moeten vooraf gehoord worden

- kosten van de notaris in het raam van de openbare verkoop moeten overgemaakt worden aan de 
gerechtsdeurwaarder, die de notaris hiervan onmiddellijk per exploot verwittigt
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- principes gelden ook indien het beslag lastens meerdere schuldenaren wordt gelegd, waarvan er één 
een verzoekschrift heeft neergelegd – bij uitvoerend beslag op onroerend goed maakt de notaris een 
verkorte rangregeling voor het onverdeelde deel van die schuldenaar (MvT, 59)

- schuldenaar moet de notaris of de gerechtsdeurwaarder onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van 
de neerlegging van het verzoekschrift. Een eventueel verzoek tot schorsing van de verkoop moet 
gelijktijdig aan de notaris worden meegedeeld

- doel: notaris moet de schuldeisers kunnen inlichten zodat zij hun instructies kunnen geven (MvT, 59)

- Kh. Antwerpen (afd. Antwerpen) 17 juli 2018: weigering omdat de SA te laat een beroep deed op de 
PGR 

- Orb. Luik, afd. Luik 2 oktober 2018: opschorting want de in beslag genomen roerende goederen zijn 
noodzakelijk voor de voortzetting van de activiteiten en de waarde ervan is beperkt in verhouding tot 
de kosten voor openbare verkoop

- Orb. Gent, afdeling Brugge 21 december 2018: niet van toepassing op beslag onder derden want leidt 
niet tot gedwongen verkoop
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• algemene uitzondering op de beschermende werking van de neerlegging van het 
verzoekschrift: het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie heeft geen schorsende 
werking indien de schuldenaar minder dan zes maanden voordien reeds de opening van 
een PGR heeft aangevraagd, tenzij de rechtbank gemotiveerd anders beslist (XX.45 § 5)

• wanneer het verzoek uitgaat van een schuldenaar die minder dan drie jaar tevoren 
reeds het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd 
en verkregen, kan de procedure van gerechtelijke reorganisatie enkel geopend worden 
indien ze strekt tot overdracht, onder gerechtelijk gezag, van het geheel of een gedeelte 
van haar activa of activiteiten

• wanneer het verzoek uitgaat van een schuldenaar die meer dan drie maar minder dan 
vijf jaar tevoren reeds het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie 
heeft aangevraagd en verkregen, mag de nieuwe procedure van gerechtelijke 
reorganisatie niet terugkomen op de verworvenheden van de schuldeisers die zijn 
verkregen tijdens de vorige procedure
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• indien de rechtbank de procedure van gerechtelijke reorganisatie open verklaart, 
bepaalt de rechtbank in het vonnis de duur van de opschorting: 
- de opschorting = “het door de rechtbank aan de schuldenaar toegekend moratorium teneinde een 

gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord of door een collectief akkoord of door door
overdracht onder gerechtelijk gezag te realiseren” (I.2, 20°)

- bij de aanvang van de procedure: maximaal 6 maanden (XX.46 § 2), nadien wel verlengbaar tot 12 
maanden (18 maanden in uitzonderlijke gevallen) (XX.59) 

- verlenging: 
- op straffe van onontvankelijkheid verzoekschrift 15 dagen vóór het einde van de lopende opschorting 

neerleggen (XX.59 § 1) – geen verzet of hoger beroep mogelijk
- Antwerpen 13 juni 2019: geen beroep mogelijk indien tegelijk verlenging en datum voor stemming 

worden gevraagd
- cassatieberoep mogelijk (Cass. 5 september 2013: verzoeker moet gehoord worden)
- verlenging kan na verstrijken opschorting toegestaan worden (Cass. 13 februari 2014)
- Orb. Gent, afd. Kortrijk 24 maart 2020: verlenging toegestaan om schuldenaar toe te laten om aangepast 

reorganisatieplan neer te leggen, rekening houdend met impact Covid-19 pandemie
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• de schuldenaar behoudt zijn volledige beschikkingsbevoegdheid

- kan schuldvorderingen in de opschorting vrijwillig betalen “in zoverre die betaling vereist is voor de 
continuïteit van de onderneming” – artikelen XX.111,2° en XX.112  niet van toepassing (XX.53)

- Orb. Luik, afd. Luik 18 december 2019: = door de wet voorgeschreven pleegvorm

- kan goederen verkopen, geen enkele machtiging vereist
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• geen faillietverklaring (behoudens op aangifte van de schuldenaar zelf) of gerechtelijke 
ontbinding mogelijk (XX.50)
- in geval van rechtsmisbruik kan de schorsende werking van een zuiver dilatoir beroepsverzoekschrift 

terzijde gelaten worden, zie Antwerpen 18 februari 2016, bevestigt Kh. Antwerpen 5 november 2015 

• voor schuldvorderingen in de opschorting geen voortzetting van enig middel van 
tenuitvoerlegging op de roerende goederen of onroerende goederen van de 
schuldenaar met uitzondering van het geval waarin er in het raam van een 
beslagprocedure al een verkoopdag is bepaald die valt binnen een termijn van 2 
maanden na het neerleggen van het verzoekschrift 
- schuldenaar kan wel nog schorsing vragen tijdens de opschorting indien hij dat in zijn verzoekschrift 

niet gedaan heeft 

- geen verweer tegen de gevolgen van een gegronde actio pauliana, zie Rb. Luik 11 maart 2015  
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• geen enkel beslag mogelijk voor schuldvorderingen in de opschorting, onverminderd het recht van 
de schuldeiser om een wettelijke of conventionele zekerheid te vestigen. Op dergelijke zekerheden is 
artikel XX.111,3° niet van toepassing. (XX.51 § 1) 

- GWH 18 februari 2016 wordt dus uitdrukkelijk niet gevolgd door de wetgever (MvT, 63)

- Antwerpen 7 mei 2018: indien in strijd met dit verbod toch een bewarend derdenbeslag werd gelegd, mag de 
derde de gelden niettemin niet uit handen geven – tenietgedaan door Cass. 23 september 2019: “De 
appelrechters die na te hebben vastgesteld dat het beslag in strijd met artikel 31 WCO werd gelegd, oordelen dat 
er geen redenen zijn om tot matiging van de sanctie te besluiten, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.”

• de rechtbank kan eerder gelegde beslagen opheffen mits geen beduidend nadeel voor de 
schuldeiser – het verzoek tot handlichting wordt ingeleid bij verzoekschrift  (XX.51 § 1)

- Cass. 21 juni 2018: analoge toepassing op het vereenvoudigd derdenbeslag op grond van artikel 164 KB/WIB: 
behoudt zijn bewarende werking tijdens de procedure, tenzij de ondernemingsrechtbank de opheffing beveelt

- Kh. Antwerpen (afd. Tongeren) 7 augustus 2017: bij derdenbeslag prevaleert het belang van de 
reorganisatieprocedure 
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• artikel 37 WCO 

- discussie over BV, BTW, RSZ-bijdragen, verkeersbelasting, bijdragen fonds voor bestaanszekerheid, enz.

• artikel XX.58: 

“Fiscale of sociaalrechtelijke heffingen, bijdragen of schulden in hoofdsom ook worden voor de 
toepassing van dit artikel beschouwd als beantwoordend aan prestaties uitgevoerd door een 
medecontractant.

De accessoria van fiscale of sociaalrechtelijke heffingen, bijdragen of schulden ontstaan tijdens de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie worden niet beschouwd als boedelschulden in een 
navolgende vereffening of faillissement.”
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• Cass. 17 september 2020:  
- bedrijfsvoorheffing: « Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la créance de rémunération, 

contrepartie des prestations effectuées en exécution d'un contrat de travail, comprend le précompte 
professionnel, et que, dès lors, bénéficie du statut de dette de la masse, la créance de rémunération brute 
lorsque la prestation de travail est réalisée au cours de la procédure de réorganisation judiciaire. Il s'ensuit que 
l'État belge, envers lequel le débiteur est redevable du précompte professionnel, peut prétendre à l'existence 
d'une dette de la masse. »

- BTW: « Il suit de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que dans le régime de la taxe sur la valeur 
ajoutée qui frappe l'activité économique de livraisons de biens ou prestations de services par un assujetti, c'est le 
fournisseur qui joue le rôle de collecteur d'impôts et est, en règle, le redevable de la taxe à l'égard de l'État belge, 
d'autre part, que le principe de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût des éléments 
constitutifs du prix d'une opération taxée garantit la neutralité de la charge fiscale pour l'assujetti. Il en résulte 
que, pour des prestations effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire 
au sens de l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009, l'État belge n'est, en règle, pas créancier de 
taxes sur la valeur ajoutée sur le débiteur, mais sur son cocontractant qui a fourni ces prestations, et que la 
créance dont l'État se prévaut envers le débiteur au titre du solde du compte courant dans lequel les 
déductions et les taxes dues ont été enregistrées ne résulte en définitive que d'opérations effectuées par ce 
débiteur, mais non de prestations fournies à son égard. »
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• Cass. 28 februari 2014: “tijdens de procedure van de gerechtelijke reorganisatie verpakkingsmaterieel is 
blijven leveren aan de vennootschap”, “dat die verpakkingen vervolgens [de vennootschap] de kans 
hebben geboden haar eigen leveringen te doen” en “de prestaties van de [leverancier] ertoe hebben 
bijgedragen de activiteit van [de vennootschap, en dus haar handelsfonds, te behouden”. 

• Cass. 22 februari 2018: “Indien het zekerheidsrecht betrekking heeft op het geheel of een gedeelte van de 
activa van een onderneming, zoals een pand op de handelszaak, dan dragen de prestaties geleverd 
tijdens de periode van opschorting ertoe bij dat de handelsactiviteiten kunnen worden voortgezet met 
alle risico’s van dien, maar heeft dit daarom nog niet tot gevolg dat de economische waarde van deze 
activa bewaard worden in het vermogen van de onderneming. Dit laatste zal eerst het geval zijn indien de 
medecontractant in concreto aantoont dat de geleverde prestaties de economische waarde van het 
voorwerp van het zekerheidsrecht hebben bewaard.”
- vgl. Kh. Antwerpen 11 december 2013, Brussel 3 december 2018 (factuur accountantskantoor), Gent 22 mei 2017 (wanneer vast 

staat dat de vennootschap jarenlang verlieslatend was “kan niet aangenomen worden dat leveranciers (zelfs tijdens de 
gerechtelijke reorganisatie) hebben bijgedragen tot het behoud van de zekerheid van de pandhoudende schuldeisers”) en 
Antwerpen 2 maart 2017 (prestaties wel nuttig maar niet onontbeerlijk, dus geen boedelschuld)
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• Cass. 10 mei 2019: “Uit het vorenstaande volgt dat schuldvorderingen uit kredietovereenkomsten kunnen
gelden als boedelschulden als bedoeld in artikel 37, eerste lid, WCO indien zij voortvloeien uit nieuwe
overeenkomsten of uit nieuwe opnemingen krachtens bestaande kredietovereenkomsten die worden
verder- gezet. (…) De appelrechters die vaststellen dat het door ING Bank verleende krediet in wiens
rechten de verweerder is gesubrogeerd, dateert van na de opening van de reorganisatieprocedure en
oordelen dat het terzake zonder belang is of dit krediet diende tot herfinanciering van een voor de
opening van de procedure toegestaan krediet, zodat de schuldvordering van de verweerder geldt als
boedelschuld in het latere faillissement krachtens artikel 37 WCO aangezien niet de voorwaarde kan
worden gesteld dat aan de vennootschap nieuwe financiële middelen werden ter beschikking gesteld,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.”

- doet Antwerpen 21 juni 2018 teniet: “Onterecht voegt Bank A aan de voorwaarden van artikel 37, eerste lid WCO
een bijkomende voorwaarde toe, met name dat door de prestatie van Bank B een nieuwe injectie van financiële
middelen in [SA] plaatsvond.”

Boek XX WER



De gevolgen van de opschorting 

63

• erelonen gerechtsmandataris ? 
- Kh. Hasselt 28 november 2013 : neen, wel kosten tot behoud van de zaak (20, 4° Hyp.W.)

• van toepassing op verdeling door gerechtsmandataris ? 
- Kh. Brugge 1 oktober 2012: ja

- Wetgever: ja (XX.58: “of in de verdeling bedoeld in artikel XX.91 bij overdracht onder gerechtelijk gezag”)

• levering tijdens 1° WCO, gevolgd door 2° WCO en faillissement ? Antwerpen 26 juni 2014: ja

• enkel na een mislukte procedure van gerechtelijke reorganisatie: Gent 10 februari 2020 en Gent 5 
februari 2018: niet in kader van faillissement na een (geslaagde) overdracht onder gerechtelijk gezag –
maar zie ondertussen artikel XX.58, lid 1 WER (“worden zij beschouwd als boedelschulden in een 
navolgende vereffening of faillissement of in de verdeling bedoeld in artikel XX.91 bij overdracht onder 
gerechtelijk gezag”)

• aangifte binnen het jaar vereist, aanvaarding in het passief belet latere erkenning als boedelschuld (Kh. 
Luik (afd. Verviers) 1 februari 2017)
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• “schuldvordering in de opschorting” (XX.2, 11°):

- schuldvordering ontstaan vóór het vonnis dat de reorganisatieprocedure opent, of

- Kh. Antwerpen (afd. Tongeren) 17 mei 2017: schuldvordering ontstaat niet op het moment dat er gefactureerd wordt maar op het moment van het 
sluiten van de overeenkomst

- Cass 11 januari 2021: “Krachtens artikel 2, c, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, zoals van 
toepassing, worden met "schuldvorderingen in de opschorting" bedoeld de schuldvorderingen die ontstaan zijn vóór het vonnis dat de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie opent of die volgen uit het verzoekschrift of de gerechtelijke beslissingen genomen in het kader van de procedure. Een 
schuldvordering wordt geacht te zijn ontstaan vóór de procedure van gerechtelijke reorganisatie wanneer zij haar grondslag vindt in een reeds 
bestaande rechtsverhouding. (…) . Krachtens artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk 
gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt. De veroordeling tot de gerechtskosten
onderstelt het bestaan van een procesverhouding. Hierdoor draagt iedere partij het risico om veroordeeld te worden tot de gerechtskosten van de 
zegevierende partij. Uit het vorenstaande volgt dat de schuldvordering tot betaling van de gerechtskosten ontstaat op het ogenblik van het ontstaan 
van de procesverhouding en de veroordeling tot de gerechtskosten geldt als "schuldvordering in de opschorting" indien de procesverhouding bestond 
vóór de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie. (…) De appelrechters die oordelen dat de vordering tot het betalen van de 
gerechtskosten slechts ontstaat op het ogenblik van de gerechtelijke uitspraak op 24 januari 2017 en derhalve niet als een schuldvordering in de 
opschorting kan worden beschouwd in de zin van artikel 2, c, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, 
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.”

- schuldvordering die uit het verzoekschrift of gerechtelijke beslissingen genomen in het kader van de 
procedure voortvloeien
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• definitie van buitengewone schuldvorderingen in de opschorting (I.22,14°): 

- schuldvorderingen die op het ogenblik van de opening van de PGR gewaarborgd zijn door een zakelijke 
zekerheid en de schuldvorderingen van schuldeisers-eigenaars

- Cass. 30 oktober 2014: inschrijven wettelijke hypotheek na neerlegging verzoekschrift is op zich 
geen rechtsmisbruik

- quid bijzondere voorrechten ? 

- Orb. Antwerpen 1 maart 2019: op grond van artikel 20,4° Hyp.W. (kosten tot behoud van de 
zaak) is schuldeiser met een bijzonder voorrecht een buitengewone schuldeiser in de 
opschorting

- Orb. Gent, afdeling Gent 15 september 2020: idem voor onbetaalde verhuurder  
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- bovendien: slechts buitengewoon ten belope van: 

- het bedrag waarvoor er een inschrijving of registratie is genomen op de dag van de opening van de 
PGR

- bij gebreke daaraan: de realisatiewaarde in going concern (amendement 8)

- bij gebreke aan akkoord tussen partijen kan de rechtbank dit bepalen en desgevallend een 
expert aanstellen (MvT, 22)
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Het collectief akkoord
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- wanneer het onderpand bestaat uit specifiek verpande schuldvorderingen: de boekhoudkundige 

waarde

- Cass. 16 januari 2020: pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen:  

realisatiewaarde in going concern

- als sv > relevant bedrag: SE kan zelf bepalen welke schuldvordering of welk deel van de schuldvordering 

geniet van het statuut van buitengewone schuldvordering in de opschorting. Bij gebreke daaraan: 

proportionele opsplitsing. (MvT, 22) 

De hiervoor omschreven beperking is slechts van toepassing met het oog op de uitwerking en stemming 

van het reorganisatieplan 
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Het collectief akkoord
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• pandhoudende schuldeiser

- Kh. Antwerpen 27 augustus 2015 : moet uiteraard op een vermogensbestanddeel van de schuldenaar 
zijn (pand op aandelen)

- GWH 6 oktober 2016 : ook algemeen pand op schuldvorderingen leidt tot statuut van buitengewone 
schuldvordering

- Orb. Luik, afd. Namen 26 maart 2019: overdracht van een schuldvordering tot zekerheid is gelijk te 
stellen met een pandrecht 
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Het collectief akkoord – beschermde gewone schuldeisers 
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• geen inkorting toegelaten van “schuldvorderingen in de opschorting ontstaan uit 
arbeidsprestaties met uitsluiting van de fiscale of sociale bijdragen of schulden” (XX.73)

- Luik 21 april 2020: schuldvordering van een sociaal fonds valt hier niet onder: bron van de 
schuldvordering is verplichting van de werkgever om aan het fonds een bijdrage te betalen –
werknemers hebben geen vordering tegen de werkgever voor de betaling van hun eindejaarspremie 
maar tegen het fonds dat op grond van een CAO een zelfstandige betalingsverplichting heeft ten 
aanzien van de werknemers 

Boek XX WER



Het collectief akkoord – de stemming 
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• alleen de schuldeisers op wiens rechten het plan een weerslag heeft, mogen deelnemen aan de 
stemming (XX.77) 

- Kh. Antwerpen, afd. Hasselt 9 augustus 2017: buitengewone schuldeiser in de opschorting die een individueel akkoord gesloten 
heeft, kan niet deelnemen aan de stemming

- Gent 19 juni 2017: bedrag van een minnelijk kantonnement (dat als voorwaardelijke betaling geldt) niet onderworpen aan het 
reorganisatieplan

• 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) 

• volmachten moeten minstens twee werkdagen voor de stemming worden neergelegd (XX.78)

- Orb. Gent, afd. Kortrijk 21 mei 2019: = vervaltermijn, er wordt geen rekening gehouden met volmachten die niet tijdig zijn 
neergelegd – hervormd door Gent 24 juni 2019: de volmachtgevers werden ter zitting vertegenwoordigd door een advocaat –
volmachten niet meer relevant 

• geen bijzondere volmacht meer vereist voor advocaat (XX.78)
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Het collectief akkoord – de homologatie

74

• de homologatie kan niet onderworpen worden aan enige voorwaarde die niet in het 
plan vervat is noch kan de rechtbank er enige wijziging in aanbrengen

• enkel weigering bij:

- niet-naleving “pleegvormen”

- GWH 18 januari 2012: pleegvormen = alle bepalingen van de WCO die betrekking hebben op de 
gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord 

- schending openbare orde 
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Het collectief akkoord – de homologatie - pleegvormen
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• Gent 18 september 2017: 7 verschillende indicatieve lijsten van schuldeisers in de opschorting, 
aankruishokje “betwist”, geen betalingstermijnen, enz. = schending pleegvormen; belangenschade 
in hoofde van de schuldeisers niet vereist 

• Orb. Gent, afd. Brugge 5 april 2019: het plan bevat niet de door de wet voorgeschreven informatie 
over (de zekerheden van) de buitengewone schuldeisers in de opschorting – de rechtbank kan niet 
nagaan of er geen sprake is van een niet-gerechtvaardigde verschillende behandeling 

• Bergen 10 december 2019: het plan laat de schuldeisers niet toe om een correct beeld te krijgen 
van het passief (en van hun kansen op recuperatie)

• Orb. Luik, afd. Luik 18 december 2019: schending pleegvormen indien betalingen in strijd met 
artikel XX.53 en individuele toestemming buitengewone schuldeisers in de opschorting niet aan 
het plan gehecht (XX.74) 

• Orb. Antwerpen, afd. Antwerpen 4 augustus 2020: geen toestemming van alle obligatiehouders die 
buitengewone SE zijn – aantal is geen argument
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Het collectief akkoord – het reorganisatieplan
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• Cass. 17 september 2020:  “Il suit tant de l'articulation de l'article 49/1 précité que de la volonté 
du législateur que les dérogations apportées au principe que le plan peut contenir des réductions 
de créances sursitaires concernant des catégories de créanciers distinctes et exclusives l'une de 
l'autre, en sorte que, dès lors que la catégorie des créanciers publics munis d'un privilège général 
est visée à l'alinéa 2 de cette disposition, ceux-ci ne peuvent en outre se prévaloir du régime 
prévu pour la catégorie des travailleurs titulaires d'une créance née de prestations de travail visé 
à l'alinéa 4. En vertu de l'article 2, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la 
rémunération des travailleurs, la rémunération s'entend du salaire auquel le travailleur a droit à 
charge de l'employeur en raison de son engagement et, conformément à l'article 3bis de cette loi, 
le droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues 
visées à l'article 23, dont les retenues effectuées en vertu de la législation fiscale. Il s'ensuit que, si 
la créance née de prestations de travail comprend le précompte professionnel, il n'en résulte pas 
que cette créance de précompte professionnel ne puisse faire l'objet d'une réduction dès lors que 
son sort est déterminé par la qualité de son titulaire, dont le statut est fixé à l'article 49/1, alinéa 
2. »
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Het collectief akkoord – de homologatie – openbare orde

77

• schending van de openbare orde via het wettelijk specialiteitsbeginsel:

- Gent 25 februari 2019:  een reorganisatieplan dat is gebaseerd op het doorvloeien van gelden binnen 

groepsvennootschappen zonder enige onderbouwing in het kader van het groepsbelang schendt het 

wettelijk specialiteitsbeginsel en bijgevolg de openbare orde
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Het collectief akkoord – de homologatie
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• schending van de openbare orde – varia 

- Kh. Luik (afd. Namen) 9 april 2018: het plan streeft niet de continuïteit van de onderneming na maar 
beoogt de schulden te beperken en de aandeelhouder een zo groot mogelijk deel van zijn 
aandelenprijs te laten behouden – maatregelen zijn bovendien niet proportioneel – strijdigheid met de 
openbare orde 
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Het collectief akkoord – de homologatie
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• geen beletsel voor homologatie: 

- Gent 30 november 2018: in een groepscontext moet de homologatie van elk reorganisatieplan 
afzonderlijk beoordeeld worden – eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat weigering van de 
homologatie van het reorganisatieplan van 1 lid van de groep met zich brengt dat ook de homologatie 
van de plannen van de andere leden van de groep moet geweigerd worden – gedifferentieerde 
behandeling van schuldeisers moet per entiteit beoordeeld worden (m.a.w. niet geoorloofde 
differentiatie in het plan van één entiteit kan niet in aanmerking genomen worden bij de beoordeling 
van het plan van een andere entiteit)

- Orb Brussel (Nl) 13 maart 2019: geen strijdigheid met openbare orde indien schuldenaar substantieel 
minder terugbetaalt dan zijn terugbetalingscapaciteit (prognose) toelaat – rechtbank moet des te meer 
terughoudend zijn indien het plan unaniem werd goedgekeurd

- Cass. 8 juni 2020: plan voorziet in een soort algemene standstill van 18 maanden die moet toelaten om 
een overnemer te vinden voor de handelszaak 
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Het collectief akkoord – de homologatie
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• indien pleegvormen niet nageleefd of openbare orde geschonden: de rechtbank mag 
toestaan om een aangepast reorganisatieplan voor te leggen (XX.79). Indien 
neerlegging aangepast reorganisatieplan wordt toegestaan: de Rechtbank moet alle 
bezwaren in één vonnis vermelden (XX.79 § 2)

- Cass. 18 september 2020: “Indien de insolventierechtbank of de rechter in hoger beroep de schuldenaar 
kan toelaten om een aangepast reorganisatieplan ter goedkeuring aan de schuldeisers voor te leggen, 
dan is deze hiertoe niet verplicht. Een dergelijke weigering kan verantwoord zijn door de gering geachte 
slaagkansen van een aangepast reorganisatieplan.”

• indien toegestaan: verlenging opschorting (binnen de grenzen van Boek XX) en nieuwe 
datum voor de stemming

• verzet of hoger beroep mogelijk samen met het eindvonnis over de homologatie

• tweede kans ook in hoger beroep mogelijk (XX.81)

Boek XX WER



Het collectief akkoord – medeschuldenaars en borgen 

81

• volledige uitvoering van het plan bevrijdt de schuldenaar geheel en definitief voor alle schuldvorderingen 

die erin voorkomen (tenzij anders bepaald in het plan) (XX.82) – artikel XX.111,2° niet van toepassing op 

betalingen gedaan in uitvoering van het plan

• onverminderd de artikelen 2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek en onverminderd de 

gevolgen van een bijzonder akkoord bedoeld in XX.76, komt het plan de medeschuldenaars en de stellers 

van persoonlijke zekerheden niet ten goede. Het standpunt van een schuldeiser betreffende het plan, 

doet geen afbreuk aan de rechten die de schuldeiser kan laten gelden tegen de derde die zekerheid heeft 

gesteld. MAAR: de gevolgen van het collectief akkoord komen ten goede aan de kosteloze borg (NP) die 

met succes gevraagd heeft dat de opschorting hem ten goede zou komen

- Cass. 18 juni 2020: “Uit het geheel van deze wetsbepalingen volgt dat het plan de beherende vennoot van een 

landbouwvennootschap niet ten goede komt. Deze vennoot is immers onbeperkt aansprakelijk voor de 

verbintenissen van die vennootschap en is bijgevolg haar medeschuldenaar in de zin van artikel 57, vijfde lid, 

WCO.”
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Het collectief akkoord – de uitvoering van het reorganisatieplan

82

• CBN advies van 9 december 2020 (2021/07)

• na de homologatie kan de SE nog steeds een titel vorderen voor zijn volledige 
schuldvordering (Cass. 13 oktober 2014)
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – het personeel

85

• sociale aspecten: 

- artikel XX.85

- § 3: “De keuze van de werknemers die zullen worden overgenomen, behoort aan de verkrijger. De 
keuze van de verkrijger moet worden bepaald door technische, economische en organisatorische 
redenen en moet gebeuren zonder verboden differentiatie.”

- cao nr. 102 
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – het personeel

86

• 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

87

• 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
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• 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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De overdracht onder gerechtelijk gezag – het personeel
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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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• Orb. Brussel Franstalig 22 mei 2019: de rechtbank kan de wet wel blijven toepassen 
maar dat creëert het risico dat de Belgische Staat aansprakelijk wordt gesteld – is reden 
voor de rechtbank om geen bod in overweging te nemen dat niet conform is met de 
Richtlijn

• Orb. Luik, afd. Luik 26 september 2019: de rechtbank kan de wet niet buiten toepassing 
laten, het is aan de wetgever om tussen te komen
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – het personeel
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• Orb. Waals Brabant 31 januari 2020: artikel XX.86 WER kan niet richtlijnconform 
geïnterpreteerd worden en de Richtlijn heeft geen horizontale directe werking

• Orb. Antwerpen, afd. Hasselt 6 juli 2020 en 29 juli 2020: idem 

• Orb. Gent, afd. Dendermonde 8 oktober 2020: idem, geen machtiging wegens 
strijdigheid met cao nr. 102 omdat overdrager pro rata temporis zou moeten instaan 
voor vakantiegeld en eindejaarspremie 
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – het personeel
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• Plessers – de epiloog: Arbh. Hasselt 24 maart 2021: 

- mevrouw P. toont helemaal niet aan dat zij, indien de Belgische wet wél in overeenstemming zou zijn 
met de RL, zeker zou zijn overgenomen

- mevrouw P bewijst wel het verlies van een (beperkte) kans: BS wordt veroordeeld tot betaling van een 
schadevergoeding ex aequo et bono begroot op 1.000 EUR
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – de keuze 

93

• Orb. Gent, afd. Dendermonde 28 januari 2021: 

- in de eerste plaats moet gekeken worden naar het voorwerp van de overdracht: de geprefereerde 
bieder laat het concept en de omvang van de huidige onderneming bijna intact

- “Het opzet van de wetgever (…) om zoveel mogelijk de gehele activiteit van de ondernemingen in 
werking over te dragen, zou volledig op de helling worden gezet indien bij de keuze van het hoogste bod 
de prijs cruciaal is. Diegene welke bij een totale overname van omzeggens alle activiteiten, met activa, 
lasten en risico’s een mindere prijs biedt zou steeds het onderspit moeten delven tegen degene die voor 
hem de beste selectie van activa kan maken waar geen of minder risico’s en lasten op wegen. Dat kan 
niet de bedoeling van de wetgever geweest zijn. Rekening houdende met hetgeen hierboven overwogen 
is begint het vergelijkbaar zijn van de offertes dus niet met de prijs, maar wel met het voorwerp van 
wat in de offerte is begrepen. Zijn de voorwerpen vergelijkbaar dan kan ook de prijs vergeleken 
worden.”
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De overdracht onder gerechtelijk gezag – de prijs

94

• Orb. Henegouwen, afd. Bergen 11 augustus 2020: afwijking van artikel XX.87 is mogelijk 
indien : 

- waarde in geval van discontinuïteit moeilijk te bepalen is 

- Coronacrisis en reticentie van de klanten om zich naar de winkels te begeven met zich brengen dat de 
verkoopopbrengst bij discontinuïteit onzeker is 

- kosten van een verlenging van de opschorting substantieel zijn 
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Het faillissement
De faillissementsvoorwaarden

5
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Faillissement vennootschap in vereffening

96

• Cass. 5 juni 2020: 

« La société qui est mise en liquidation continue à bénéficier de crédit lorsque ses créanciers 
maintiennent leur confiance dans cette décision et dans le déroulement de la liquidation, pour autant 
que cette confiance soit obtenue dans la régularité et la transparence.

Il s'ensuit que la société dont la dissolution intervient en fraude des droits des créanciers ou a lieu à 
leur préjudice, en permettant d'échapper aux responsabilités particulières liées à l'état de faillite ou à 
la remise en cause d'actes accomplis en période suspecte, ne conserve pas la confiance des 
créanciers, lors même que ceux-ci n'auraient pas manifesté leur défiance. »
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Faillissement van een NP die zijn activiteiten heeft stopgezet

97

• Brussel 10 maart 2020: 

“Het actief op zoek gaan naar cliënteel en opdrachten kan worden gezien als het voortzetten van de 
zelfstandige beroepsactiviteit. De vaststelling dat appellant geen facturen meer heeft kunnen 
uitschrijven bij gebrek aan opdrachten en achteraf bekeken in die période dus geen prestaties heeft 
verricht, maakt niet dat hij in die période geen ondernemer meer was.”
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Termijn voor rechtsmiddelen tegen het faillissementsvonnis

98

• Artikel 14 Faillissementswet: 
Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de betekening van het vonnis. Het derden 
verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de opneming van het uittreksel van het vonnis in
het Belgisch Staatsblad.
De termijn om hoger beroep in te stellen tegen de vonnissen bedoeld in het eerste lid, is vijftien dagen te rekenen van de 
opneming in het Belgisch Staatsblad van het uittreksel bedoeld in artikel 38 of van de betekening van het vonnis, indien het hoger 
beroep door de gefailleerde is ingesteld.

• XX.108: 
§ 3. Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de betekening van het vonnis.
Indien het faillissement van een in [2 artikel I.1, eerste lid, 1°, c)]2, van dit boek bepaalde onderneming, of een rechtspersoon 
waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, betreft, is het verzet uitgaande van een vennoot die niet op de hoogte 
gebracht is of geen kennis gekregen heeft van de aangifte van faillissement slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen 
de zes maanden na de opneming van de bekendmaking van het faillissement in het Belgisch Staatsblad, en ieder geval, binnen 
vijftien dagen na kennisname van het vonnis.
Het derdenverzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de opneming van de bekendmaking van
het faillissement in het Belgisch Staatsblad.
De termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, is vijftien dagen te rekenen vanaf de bekendmaking bedoeld in artikel 
XX.107.

MvT: = artikel 14 Faill.W.
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=59&imgcn.y=6&DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#t


Termijn voor rechtsmiddelen tegen het faillissementsvonnis
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• Cass. 10 april 2020: 

« Aux termes de l'article 28 du Code judiciaire, toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus 
susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours 
extraordinaires. Il suit de cette disposition qu'une décision ne passe pas en force de chose jugée tant qu'elle 
demeure susceptible d'opposition ou d'appel. En vertu de l'article XX.108, § 2, du Code de droit économique, le 
jugement déclaratif de faillite est susceptible d'opposition par les parties défaillantes. Suivant l'article XX.108, § 3, 
alinéa 1er, de ce code, l'opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du 
jugement. L'article XX.108, § 3, alinéa 4, du même code dispose que le délai pour former appel du jugement est de 
quinze jours à compter de la publication au Moniteur belge visée à l'article XX.107. L'arrêt constate que le 
jugement déclarant la faillite de la demanderesse a été rendu par défaut à l'égard de celle-ci le 23 octobre 2018, 
qu'il lui a été signifié le 2 novembre 2018 et qu'elle en a relevé appel le 12 décembre 2018. En considérant, sans 
avoir égard à la date à laquelle le jugement déclarant la faillite a été publié au Moniteur belge, que « les 
conditions de recevabilité d'un appel [...] s'apprécient avant que la décision soit passée en force de chose jugée 
», qu'une décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible « de l'une ou l'autre des voies 
de recours » visées à l'article 28 du Code judiciaire, que, la demanderesse n'ayant pas usé « de la voie de 
l'opposition qui lui était ouverte », le jugement déclaratif de sa faillite « est passé en force de chose jugée » et 
que, « par conséquent », l'appel a été « fait hors délai » et « est irrecevable », l'arrêt viole les articles 28 du Code 
judiciaire et XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique. »
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Rechtsmiddelen tegen het faillissementsvonnis
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• Orb. Luik, afd. Dinant 14 februari 2018: artikel 14 Faill.W. = lex specialis t.a.v. artikel 1047 Ger.W. – verzet 
tegen bij verstek gewezen faillissementsvonnis blijft dus mogelijk – wordt voor zoveel als nodig bevestigd 
door invoering van Boek XX: “il serait absurde que le législateur entende maintenir des dispositions légales
qui n’auraient aucune vocation à s’appliquer”

- “Depuis la modification de l’article 1047 du Code judiciaire1104, seuls les jugements par défaut intervenus en dernier ressort
peuvent encore être frappés d’opposition, sauf les exceptions prévues par la loi. Le Livre XX déroge à la règle générale et 
maintient un régime spécifique d’opposition et de tierce opposition concernant notamment le jugement déclaratif de faillite ou 
fixant la date de cessation de paiement : l’article XX.108, § 2, prévoit que le jugement en ces matières est susceptible 
d’opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n’y ont pas été parties." (I. 
VEROUGSTRAETE, Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise, 2019, p. 760)

- “Sedert de Potpourriwet V van 6 juni 2017 bepaalt art. 1047 Gerechtelijk Wetboek: “tegen ieder verstekvonnis dat in laatste 
aanleg is gewezen, kan verzet worden aangetekend”. Deze wettelijke bepaling impliceert dat tegen alle verstekvonnissen die niet 
in laatste aanleg zijn gewezen, enkel het rechtsmiddel van hoger beroep rechtsgeldig kan worden aangewend. Op de vraag of dit
betekent dat tegen failliet-verklarende vonnissen uitgesproken bij verstek enkel het rechtsmiddel van hoger beroep kan worden 
ingesteld en het verzet onontvankelijk zou zijn, antwoordt de rechtspraak dat overeenkomstig het adagium “specialia
generalibus derogant ” het specifieke regime van de Faillissementswet de algemene regel van het nieuwe artikel 1047 Ger.W. 
primeert. Verzet tegen een faillietverklarend vonnis bij verstek blijft dus ontvankelijk.” (B. VANDER MEULEN, Praktische gids voor 
Faillissementscuratoren, 2021, p. 173)
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Rechtsmiddel tegen het faillissementsvonnis bij een faillissement op aangifte
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• Orb. Antwerpen, afd. Tongeren, 15 januari 2019: derdenverzet door een afgewezen 
aangever is onontvankelijk want is partij geworden

• Antwerpen 28 november 2019 : 

- de aangifte van faillissement is geen verzoekschrift tot faillietverklaring

- indien de aangifte niet leidt tot faillietverklaring: schuldenaar is geen procespartij – gevolg: 
kan alleen derdenverzet instellen (dmv een verzoekschrift want er is geen 
wederpartij) – zie in dezelfde zin Antwerpen 11 april 2019

- indien de aangifte wel leidt tot faillietverklaring: schuldenaar is wel procespartij – kan 
hoger beroep instellen – zie in dezelfde zin Gent 25 mei 2020
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Faillissement – samenstelling van de boedel 
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• GWH 18 juni 2020: 

“Artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en artikel XX.110, § 3, van 
het Wetboek van economisch recht, zoals het werd ingevoegd bij de wet van 11 
augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ' Insolventie van 
ondernemingen ', in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van 
de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan 
Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht », al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 70, eerste lid, en 76, eerste lid, van de 
voormelde wet van 11 augustus 2017, schenden de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet.”
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Faillissement – samenstelling van de boedel 
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• Orb. Gent 14 mei 2019: 

Standpunt curator: alle inkomsten geïnd na faling en die hun oorzaak/oorsprong vinden in de voor 
faling gesloten arbeidsovereenkomst, zijn beslagbaar zodat het beslagbaar gedeelte ervan toekomt 
aan de boedel

“Het is de geleverde arbeid na de faling die rechtstreeks aan de vordering tot betrokken loon ten 
grondslag ligt. Zo ook zal de werkonbekwaamheid voor een periode na de faling rechtstreeks aan de 
vordering tot een uitkering en/of gewaarborgd loon ten grondslag liggen.”
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Faillissement – aangifte van schuldvordering 

105

• Cass. 12 maart 2020: 

“Krachtens artikel 1326 Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing, brengt de verkoop door de
curator van de onroerende goederen van de gefailleerde, van rechtswege de overwijzing mee van de
prijs ten behoeve van de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers en de zuivering van
de genomen inschrijvingen.

Uit deze bepalingen volgt dat hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers niet kunnen worden
uitgesloten van de verdeling of de rangregeling van de verkoopopbrengst van de bezwaarde
onroerende goederen om reden dat zij geen tijdige aangifte hebben gedaan van hun
schuldvordering.”
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Faillissement – aangifte van schuldvordering 
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• Cass. 16 januari 2020: 

“Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om de teruggave van een goed dat hem door 
zijn schuldenaar werd overhandigd of bestemd is voor zijn schuldenaar, op te schorten zolang zijn 
schuldvordering die verband houdt met dat goed niet is voldaan.

Het retentierecht is tegenwerpelijk aan andere schuldeisers van de schuldenaar en meer bepaald aan 
de samenlopende schuldeisers na het faillissement van de schuldenaar. De uitoefening van het 
retentierecht na faillissement is niet afhankelijk van de aangifte van de schuldvordering in het 
faillissement.”
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Faillissement – snelle verkoop
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• Orb. Antwerpen, afd. Mechelen 29 juni 2020 

- Kandidaat-overnemer kan derdenverzet instellen tegen machtiging van de rechter-commissaris op 
grond van artikel XX.142 WER 

- De curator beslist soeverein over de wijze van verkoop, de modaliteiten en voorwaarden die hij 
aangewezen acht alsook over de uiteindelijke toewijzing ervan
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Pauliana

109

• Cass. 7 februari 2019 

“Het bestreden vonnis, dat zonder de kwade trouw van de eiseres vast te stellen overweegt dat 
"het herstel van de statu quo ante impliceert [dat] het vermogen [van de gefailleerde en van 
zijn echtgenote] voor de curator (pauliaans schuldeiser) wordt teruggeplaatst in de toestand 
waarin het verkeerde voordat de bedrieglijke akte hem niet-tegenwerpelijk werd verklaard" en 
dat "dit impliceert dat de hypotheek die ten gevolge van een bedrieglijke akte werd toegekend, 
niet aan de pauliaanse schuldeiser kan worden tegengeworpen en dat [de] hypothecaire 
inschrijvingen, bevelen [en] beslagen niet aan de failliete boedel, aan de curator kunnen 
worden tegengeworpen", verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om het derdenverzet van 
de eiseres tegen de voormelde beschikkingen niet-gegrond te verklaren.”
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• Cass. 4 september 2020: 

“Deze faillissementspauliana strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van 
de boedel aan de schuldeisers berokkent. De vergoeding van deze schade, terzake van de bedrieglijke 
overdracht van een vermogensbestanddeel aan een derde-medeplichtige, bestaat in beginsel hierin 
dat die overdracht niet tegenwerpelijk is aan de boedel.

De curator kan de vordering ook instellen tegen de derde-onderverkrijger, aan wie de derde-
medeplichtige de zaak heeft overgedragen, indien zowel ten aanzien van de derde-medeplichtige als 
ten aanzien van de derde-onderverkrijger aan de voorwaarden van de pauliaanse vordering is 
voldaan.”
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Faillissement – lopende overeenkomst

112

• de opties: 

- verder uitvoeren

- niets doen

- niet verder uitvoeren 

- beëindigen
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Faillissement – lopende overeenkomst
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• Cass. 4 september 2020: 

“Krachtens artikel 46 Faillissementswet, zoals van toepassing, kan de curator, wanneer zulks 
noodzakelijk is voor het beheer van de boedel, beslissen om een door de gefailleerde gesloten 
lopende overeenkomst niet verder uit te voeren. De schuldvordering van de schade die eventueel 
verschuldigd zou zijn aan de medecontractant wegens de niet-uitvoering, wordt opgenomen in de 
boedel.

Deze bepaling biedt aan de curator de mogelijkheid om te verhinderen dat het passief toeneemt door 
de verdere uitvoering van de overeenkomst. De beslissing van de curator om de overeenkomst niet uit 
te voeren, staat dan ook eraan in de weg dat de medecontractant de uitvoering van de overeenkomst 
in natura vordert of de uitvoering bij equivalent wanneer hierdoor het passief toeneemt.”
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Faillissement – lopende overeenkomst
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• Kh. Gent, afd. Oostende 25 april 2016: conventioneel voorkooprecht (in een 
huurovereenkomst) m.b.t. een onroerend goed is tegenwerpelijk aan de curator

• Orb. Antwerpen, afd. Mechelen 29 juni 2017: schuldvergelijking met een 
schuldvordering onderworpen aan een tijdsbepaling is op grond van artikel 14 WFZ 
tegenwerpelijk aan de boedel 
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Faillissement - kwijtschelding
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• quasi automatische kwijtschelding van de restschuld voor de gefailleerde NP, zonder nadeel aan de 
zakelijke zekerheden gesteld door de schuldenaar of derden (XX.173):  

“Indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden, 
onverminderd de zakelijke zekerheden gesteld door de schuldenaar of derden. 

De kwijtschelding heeft noch gevolgen voor de onderhoudsschulden van de gefailleerde noch voor de schulden voortvloeiend uit 
de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een 
persoon waaraan de gefailleerde schuld heeft.”

“Het stelsel van de kwijtschelding werkt volledig anders dan het stelsel van de verschoonbaarheid. Het stelsel is voor natuurlijke 
personen in essentie een stelsel geworden waarbij de restschulden na de vereffening van de voor beslag vatbare goederen 
automatisch gewist worden.” (MvT, 97)

- Orb. Antwerpen, afd. Hasselt 17 januari 2019: gefailleerde wiens faillissement werd afgesloten in 1993 kan kwijtschelding niet 
vorderen, geen reden om een prejudiciële vraag te stellen aan het GWH

- Orb. Antwerpen, afd. Antwerpen 19 maart 2019: eiser moet bewijzen 
1) dat faillissement niet is veroorzaakt door kennelijk grove fouten
2) de omvang van de restschuld waarvoor hij de kwijtschelding vraagt 

Vgl. met Orb. Antwerpen, afd. Antwerpen 19 maart 2019: heropening debatten over concrete draagwijdte begrip restschuld (schulden 
uit de economische activiteit van de gefailleerde of alle schulden, miv schulden die vreemd zijn aan de economische activiteit en de 
periode waarin die werd uitgevoerd

- Cass. 24 mei 2019: verschoonbaarverklaring geldt ook voor schulden ex artikel 442 quater WIB (vernietigt Gent 21 februari 2017)
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Faillissement - kwijtschelding
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• maar niet volledig automatisch: 

- mits een verzoek van de gefailleerde

- wordt door de griffie meegedeeld aan de curator die binnen de maand een verslag moet 
neerleggen over omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot de vaststelling van kennelijk 
grove fouten

- binnen de drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis (geldt ook als faillissement 
voordien afgesloten is) 

- “Vooreerst moet de gefailleerde de kwijtschelding vragen. Eens hij dit gedaan heeft kan hij de 
quasi zekerheid hebben dat hij van de restschulden bevrijd is en kan hij een nieuwe activiteit 
aanvatten waarvan de winst alleen voor hem zal zijn.” (MvT, 97)

- zie echter Verslag eerste lezing, 53-57
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Faillissement – kwijtschelding
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• termijn van drie maanden is een vervaltermijn: Gent 3 juni 2019 en 6 mei 2019, 
Brussel 19 december 2019 en Orb. Gent, afd. Veurne 13 maart 2019

• MAAR:  GWH 22 april 2021: 
“Artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie 
maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van 
restschulden indient, het recht op die kwijtschelding onherroepelijk verliest.”
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Faillissement - kwijtschelding
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• timing:

- “Zonder de sluiting van het faillissement af te wachten en van zodra de termijn van zes maanden is 
verstreken, kan de gefailleerde de rechtbank verzoeken uitspraak te doen over de kwijtschelding. 

- Op verzoek van de gefailleerde deelt de rechtbank aan deze laatste, via het register, binnen een termijn 
van een jaar vanaf de opening van het faillissement, de redenen mee die rechtvaardigen waarom ze 
zich niet over de kwijtschelding heeft uitgesproken zonder dat deze mededeling vooruitloopt op de 
latere beslissing tot kwijtschelding. 

- De rechtbank spreekt  zich uit over het verzoek tot kwijtschelding uiterlijk bij de sluiting van het 
faillissement of, indien het verzoek (…) nog niet is ingediend op het ogenblik van de sluiting binnen een 
maand na het verzoek.” (artikel XX.173 § 2)
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Faillissement - kwijtschelding
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• belanghebbenden kunnen zich verzetten tegen een deel of het geheel van de kwijtschelding, indien de 
gefailleerde kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement (XX.175 § 3)
- wie ? elke belanghebbende met inbegrip van het openbaar ministerie

- hoe ? bij verzoekschrift waarvan door de griffier wordt kennis gegeven aan de gefailleerde

- termijn ? vanaf de bekendmaking van het faillissementsvonnis of, bij wijze van derdenverzet, binnen de drie maanden na de 
publicatie van het vonnis van kwijtschelding

- wat ? vordering dat de kwijtschelding slechts voor een deel wordt toegekend of volledig geweigerd wordt bij gemotiveerde 
beslissing

- wanneer ? indien de gefailleerde kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement

- Orb. Antwerpen, afd. Tongeren 11 juni 2019: handelshuur ontbonden lastens de huurder + te laat aangifte gedaan 

- Orb. Antwerpen, afd. Antwerpen 25 juni 2019: kennelijk grove fout kan zich ook in het privéleven situeren (m.b.t. artikel XX.173
WER), zie voordien in dezelfde zin ook al Orb. Antwerpen, afd. Antwerpen 12 juli 2018 (geen link met de ondernemingsactiviteit 
vereist)

- Orb. Gent, afd. Kortrijk 30 juni 2020: kennelijk grove fouten kan een geheel van feiten zijn – causaal verband met het faillissement 
niet vereist  

• wanneer de gefailleerde beoefenaar is van een vrij beroep, dan stelt de griffier de Orde of het Instituut  in 
kennis door een kopie te sturen van het vonnis waarin de kwijtschelding voor een deel wordt toegekend of 
volledig geweigerd
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Faillissement - kwijtschelding
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• de kwijtschelding komt ten goede aan de (gewezen) echtgenoot of (gewezen) 
samenwonende partner die persoonlijk verbonden is voor de schuld die de gefailleerde 
tijdens de duur van het huwelijk/samenwoning was aangegaan. Ze heeft echter geen 
gevolgen op de persoonlijke of gemeenschappelijke schulden van de betrokkene die 
voortvloeien uit een door hen gesloten overeenkomst en die vreemd zijn aan de 
beroepsactiviteit van de gefailleerde (XX.174)

- REA Limburg, afdeling Tongeren 22 november 2019: wettelijk samenwonende 
partner blijft gehouden tot hypothecair krediet en consumentenkrediet
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Faillissement – de kwijtschelding en mede-schuldenaars en persoonlijke borgen
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• de kwijtschelding strekt niet tot voordeel van de medeschuldenaars en (in beginsel) de stellers van persoonlijke 
zekerheden (XX.175)

• de kosteloze borg NP kan de rechtbank wel vragen om bevrijd te worden van zijn verbintenis wanneer het bedrag van de 
zekerheid bij het openen van de procedure kennelijk niet in verhouding staat tot zijn terugbetalingsmogelijkheden 
(XX.176)

- hoe ? een verzoekschrift strekkende tot gehele of gedeeltelijke bevrijding van haar verbintenis

- wanneer ? na het openen van de procedure 

- voorwaarde ? wanneer het bedrag van de zekerheid, bij het openen van de procedure, kennelijk niet in verhouding is 
tot haar terugbetalings-mogelijkheden, waarbij deze mogelijkheid beoordeeld moet worden in het licht van haar 
roerende en onroerende goederen en inkomsten

- verzoekschrift moet onder meer bevatten: kopie van zijn laatste aangifte en het laatste aanslagbiljet in de 
personenbelasting en een overzicht van alle activa en passiva die zijn patrimonium vormen

- de neerlegging van het verzoekschrift schort de middelen van tenuitvoerlegging op

- het vonnis dat de bevrijding van de verzoeker beveelt, wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
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De kennelijk grove fout (XX.225 WER)

124

• welke ondernemingen ? alle ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm (met 
uitzondering van natuurlijke personen)

- uitzondering voor de kleine ondernemingen (gemiddelde omzet < 620.000 (excl. BTW) in de drie jaar 
voor het faillissement, balanstotaal laatste boekjaar < 370.000)

- uitzondering voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren

• wie ? de curator of een schuldeiser

- curator heeft wel voorrang en kan zich de procedure toe-eigenen
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De kennelijk grove fout 
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• tegen wie ? huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin 

• grondslag: kennelijk grove fout die bijgedragen heeft tot het faillissement

- ernstige fiscale fraude  

- Cass. 9 oktober 2020: schending belangenconflictenregeling kan een kennelijk grove fout uitmaken – geen bewijs van causaal verband tussen fout en 
schade vereist

• wat ? netto-passief, geheel of gedeeltelijk  
- vgl. Cass 12 oktober 2018 (over artikel 530 § 1 W.Venn.): “De schuldeiser die een vordering op grond van artikel 530, § 1, tweede lid, Wetboek van 

Vennootschappen instelt, komt niet op voor de vergoeding van individuele schade, maar voor zijn aandeel in de collectieve schade. Dit aandeel in de 
collectieve schade houdt geen verband met de contractuele schade die een schuldeiser lijdt naar aanleiding van een door de gefailleerde vennootschap niet-
nagekomen verbintenis. De regel van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van een bestuurder 
wegens een door hem begane kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement.”

• voor wie ? 
- bij vermindering actief: opbrengst wordt verdeeld met inachtneming van de wettige redenen van voorrang

- bij vermeerdering passief: opbrengst wordt evenredig verdeeld over alle schuldeisers

• wanneer de persoon die hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt, een beoefenaar is van een vrij beroep, ontvangt orde of instituut
een kopie van het vonnis
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Onbetaalde RSZ-schulden (XX.226 WER)
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• welke ondernemingen ? alle ondernemingen, géén uitzonderingen 

• wie ? curator of RSZ 

• tegen wie ? huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin 
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Onbetaalde RSZ-schulden (XX.226 WER)
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• grondslag: objectieve aansprakelijkheid voor RSZ-schulden indien de bestuurder in de 5 
jaar voor het faillissement betrokken geweest is bij minstens 2 faillissementen of 
vereffeningen waarbij RSZ-schulden onbetaald gebleven zijn, mits ook daar (gewezen) 
bestuurder ten tijde van faillissement 

- Cass. 7 april 2017: “Wanneer zij betrokken zijn bij een faillissement met schulden ten aanzien van een 
inningsorganisme van de sociale zekerheidsbijdragen dat eveneens wordt uitgesproken op de datum 
van het faillissement van de vennootschap waarvan de sociale schulden het voorwerp uitmaken van de 
in artikel 265, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bedoelde aansprakelijkheid, wordt het 
eerstgenoemde faillissement voor de toepassing van artikel 265, § 2, eerste lid, Wetboek van 
Vennootschappen geacht zich te hebben voorgedaan in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het 
laatstgenoemde faillissement.”

• wat ? RSZ-schulden, geheel of gedeeltelijk 
- Cass. 1 februari 2019: niet die van het eerste en het tweede faillissement
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• PM: objectieve aansprakelijkheid houdt geen schending van de Grondwet in: 

- Grondwettelijk Hof 17 september 2009 (art. 530 § 2) en 29 maart 2012 (art. 265 § 2), mits men 
aanvaardt dat de rechtbank beschikt over “eenzelfde beoordelingsbevoegdheid als de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid en de curator”

- Grondwettelijk Hof 8 mei 2014 (art. 265 § 2) en 25 september 2014 (art. 265 § 2 en art. 409 § 2), ervan 
uitgaand dat de rechter “bij het bepalen van de omvang van de bedragen waartoe de zaakvoerder of 
bestuurder gehouden is, derhalve rekening [kan] houden met het gegeven of deze al dan niet te goeder 
trouw was.” 
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• PM: objectieve aansprakelijkheid houdt geen schending van de Grondwet in: 

- Cass. 24 maart 2016: “De goede trouw van de bestuurders of de gewezen bestuurders is niet relevant om te 
bepalen of zij al dan niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de socialezekerheidsbijdragen. 
De rechter kan met de goede trouw wel rekening houden bij het bepalen van de omvang van de bedragen 
waartoe deze bestuurders of gewezen bestuurders gehouden zijn.”

- Cass. 31 mei 2019: “De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en 
hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, kan nagaan of er, in geval van de herhaalde betrokkenheid bij 
faillissementen met socialezekerheidsschulden, sprake is van een dergelijk procedé van frauduleuze herhaling 
en kan bij het bepalen van de omvang van de bedragen waartoe de bestuurder en de gewezen bestuurder 
gehouden zijn, derhalve rekening houden met het gegeven of zij al dan niet te goeder trouw waren.” 

- Cass. 18 juni 2020: “De rechter bepaalt onaantastbaar in feite de omvang van de gehoudenheid van de 
bestuurder. Het Hof beschikt niettemin over een marginaal toetsingsrecht ter zake van de evenredigheid tussen 
de inbreuk en de gehoudenheid van de bestuurder.” (…) ”Door op grond hiervan de gehoudenheid van de 
verweerders te herleiden tot 1 euro, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.”
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• welke ondernemingen ? alle ondernemingen
- uitzondering voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren (XX.227 §

5) (maar dus niet voor andere kleine ondernemingen)

• wie ? alléén de curator 

• tegen wie ? huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin

• grondslag: het bestaan van een netto-passief en van een fout die beantwoordt aan de 
volgende voorwaarden: 

- op enig ogenblik voor het faillissement weten (of moeten weten) dat er kennelijk geen redelijk 
vooruitzicht is om de onderneming of haar activiteiten te behouden en een faillissement te 
vermijden 

- hoedanigheid van bestuurder in de ruime zin hebben

- vanaf het ogenblik van die (vermoede) kennis niet handelen zoals een normaal voorzichtig en 
zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld
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• wat ? netto-passief, geheel of gedeeltelijk 

• voor wie ? 

- bij vermindering actief: opbrengst wordt verdeeld met inachtneming van de wettige redenen van voorrang

- bij vermeerdering passief: opbrengst wordt evenredig verdeeld over alle schuldeisers

• wanneer de persoon die hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt, een beoefenaar is van 
een vrij beroep, ontvangt orde of instituut een kopie van het vonnis
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De Insolventieverordening 
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• HvJ 14 november 2018:

“Artikel 3, lid 1, van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende 
insolventieprocedures, moet aldus worden uitgelegd dat de bevoegdheid van de rechterlijke instanties 
van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure is geopend om uitspraak te doen 
over een faillissementspauliana die is gericht tegen een verweerder die zijn statutaire zetel of 
woonplaats in een andere lidstaat heeft, een exclusieve bevoegdheid is.”

- Vgl. Kh. Gent, afd. Brugge 17 oktober 2016
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De Insolventieverordening - COMI 
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• Orb. Brussel (Fr) 7 juni 2017: er is sprake van een gëintegreerde groep die volledig 
vanuit België wordt aangestuurd 

- organen bevinden zich in België

- Belgisch informaticaplatform 

- alle belangrijke onderhandelingen worden door de Belgische holding gevoerd 

- bankrekeningen en cash worden beheerd door de Belgische holding 

Conclusie: opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie voor 4 
vennootschappen, waarvan 3 met zetel in Parijs, Barcelona en Luxemburg (Bertrange)
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• Brussel 24 november 2017: COMI niet in België

- de actieve bestuurder is in Frankrijk gevestigd, runt de vennootschap (consultancy) met een 
grotendeels Frans cliënteel, gebruikt een Frans GSM-nummer en een Frans mailadres 
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• Gent 5 maart 2019: Luxemburgse holding, COMI in Gent 

- al sinds 2018 geen zetel meer in Luxemburg 

- enige aandeelhouder en bestuurder is een Belg

- JR wordt in België ondertekend

- belangrijke overeenkomsten in het Nederlands opgesteld en in Gent ondertekend
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• Antwerpen 25 juni 2020: COMI van een Luxemburgse vennootschap = Antwerpen want 
er wordt vastgesteld “dat het kantoor te Luxemburg niet veel meer was dan een 
postbusadres en ook als dusdanig fungeerde.”

- kamer in een appartement

- grotendeels lege kasten 

- bijna alleen oudere administratie 
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• Orb. Brussel (Nl.) 18 november 2020: COMI van een Luxemburgse holding = Brussel 

- alleen aandelen in Belgische dochter 

- boekhouding en administratie worden in Brussel gevoerd 

- bestuursbeslissingen worden genomen door Belgische bestuurders 

- Belgische bankiers, ook andere schuldeisers grotendeels Belgisch 

Conclusie: opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie 
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De toekomst – Europa  

140

• Richtlijn 2019/1023 van de Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van 
schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de 
efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van 
schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende 
herstructurering en insolventie) 

- deadline voor omzetting: 17 juli 2021 
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