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Situering
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HERVORMING ONDERNEMINGSRECHT 2018-2021
̶ Drieluik
̶ 1) Insolventie
‒ WCO & Faill.W. → Boek XX WER
‒ In werking sinds 01/05/2018
– van toepassing op procedures geopend vanaf die datum
̶ 2) Onderneming
‒ W.Kh. → WER
“Hercodificatie
van de
‒ In werking sinds 01/11/2018
basiswetgeving”
̶ 3) Vennootschappen en verenigingen
‒ W.Venn. & VZW-Wet → WVV
‒ In werking op 01/05/2019 en 01/01/2020
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HERVORMING ONDERNEMINGSRECHT 2018-2021
̶ 1/1/2020 evenwel geen eind- of rustpunt…
̶ WVV
‒ W. 28/4/2020 reparatie & omzetting richtlijn
aandeelhoudersrechten
‒ Coronawet m.b.t. e-vergaderingen
‒ e-oprichting (augustus 2021)
̶ Boek XX WER
‒ Coronamoratoria
‒ W. 21/03/2021 tot wijziging van boek XX WER (voorbereidend
akkoord)
‒ + more to come
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HERVORMING ONDERNEMINGSRECHT 2018-2021
̶

Ondertussen ook nog
̶ B2B-wet
‒ W. 4/4/2019 m.b.t.
– misbruik van economische afhankelijkheid (i.w. 1/6/2020)
– onrechtmatige bedingen (i.w. 1/12/2020)
– oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (i.w. 1/9/2019)
̶ EU Verordening 2019/1150 van 20 juni 2019 ter bevordering van
billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van
onlinetussenhandelsdiensten
‒ In werking 12/7/2020
‒ Uitgebreide reglementering van B2B-algemene voorwaarden in deze
setting
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HERVORMING ONDERNEMINGSRECHT 2018-2021
̶

Ondertussen ook nog
̶ Nieuw bewijsrecht
‒ 1/11/2018: art. 25 W.Kh. → 1348bis BW
‒ W. 13/4/2019: Boek 8 (Bewijs) nieuw BW
– In werking 1/11/2020
– Bewijs in ondernemingszaken zie art. 8.11 BW
̶ Ondernemingscontractenrecht
‒ EU Richtlijn 2019/633 van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de
relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen
– Omzetting 1/11/2021
– Toepassingsgebied: verkoop van landbouw- en voedingsproducten tussen
ondernemingen
– Specifiek gericht tot oneerlijke praktijken en bedingen van afnemers t.o.v. leveranciers
(niet omgekeerd)
– Leveranciers worden beschermd tegen hun afnemers volgens een glijdende schaal van
relatieve machtsverhoudingen (i.f.v. jaaromzet)
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WVV Reparatiewet
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WVV REPARATIEWET
̶

W. 28 april 2020, BS 6/5/2020
̶ Omzetting Richtlijn Parl. en Raad EU nr. 2017/828 van 17 mei 2017 tot
wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft
‒ SRD II
‒ genoteerde vennootschappen
‒ Knoopt aan bij bevorderen langetermijnbetrokkenheid
aandeelhouders, maar wil vooral enkele specifieke zaken regelen
– Identificatie van aandeelhouders, transparantie van institutionele
beleggers, vermogensbeheerders en volmachtadviseurs
– Remuneratiebeleid (7:89/1 WVV) en – verslag en recht voor AVA
om daarover te stemmen
– Related party transactions (7:97 WVV)
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WVV REPARATIEWET
̶

W. 28 april 2020, BS 6/5/2020
̶ Art. 43 t.e.m. 217: diverse (kleine) wijzigingen WVV
‒ Wegwerken “vormfouten”
– o.m. foute verwijzingen en vertalingen
‒ Verduidelijkingen
– bijv. bij inconsistent begrippengebruik; soms ook inhoudelijk, o.m.
̶ Uitsluiting toepassing belangenconflictregeling bij uitkeringen
(5:143 WVV)
̶ Uitbreiding terugvorderingsmogelijkheid onrechtmatige
uitkeringen tot tantièmes (5:144 WVV)
̶ Uitsluiting kennelijke grove fout uit cap
bestuurdersaansprakelijkheid (2:57 WVV)
‒ Beperkte inhoudelijke wijzigingen
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WVV REPARATIEWET
̶

W. 28 april 2020, BS 6/5/2020
̶ Art. 43 t.e.m. 217: diverse (kleine) wijzigingen WVV
‒ Beperkte inhoudelijke wijzigingen, o.m.
– Bekendmaking enig vennoot

̶

Nieuw 2:8, §4 WVV: “Het gegeven dat alle aandelen in één hand
zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder,
moet voor de besloten vennootschap en de naamloze
vennootschap in het vennootschapsdossier worden
neergelegd.”

̶

– Uitbreiding positie echtgenoot tot wettelijk samenwonende partner (5:63
WVV)
Maar hiermee zijn (uiteraard) niet alle problemen/vraagstukken opgelost…
‒ Zie bijv. winstbewijzen in de BV?
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GwH 15 oktober 2020
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INTERNE REGLEMENTEN
̶

Oorspronkelijk artikel 2:59 WVV

̶

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen mits statutaire
machtiging. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten:
1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
2° over materies waarvoor dit wetboek een statutaire bepaling vereist;
3° die raken aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de
bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de
algemene vergadering.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de vennoten,
aandeelhouders of leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 [of ter
beschikking gesteld op de website van de rechtspersoon]. De statuten bevatten
een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het
bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en
openbaarmaken.

INTERNE REGLEMENTEN
• Oorspronkelijk artikel 2:59 WVV
• Precieze draagwijdte onduidelijk (cf. wanneer is iets een intern reglement in
de zin van art. 2:59 WVV)
• Grote discrepantie met CV (art. 6:69, §2 WVV)

• De statuten of, mits de statuten dat bepalen, een intern reglement,
goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de aanwezigheidsen meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, kunnen bijkomende en
aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de aandeelhouders en
de werking van de vennootschap, met inbegrip van de materies bedoeld in
artikel 2:59, 2° en 3°

INTERNE REGLEMENTEN
‒GwH 15/10/2020 → 2:59, 3° WVV schendt art. 10 en 11 GW
–Het is […] niet objectief en redelijk verantwoord dat enkel in een
coöperatieve vennootschap het intern reglement mag raken aan de
rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid
van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene
vergadering.

INTERNE REGLEMENTEN - ACTUELE SITUATIE
• A. Is het een intern reglement in de zin van art. 2:59 WVV?
– Dus NIET: Zuiver commerciële of operationele afspraken, niet-bindende intenties,
afspraken die aan een specifieke reglementering zijn onderworpen of zuiver
bestuursinterne afspraken
• B. Zo ja, dan gelden de volgende voorwaarden
– (a) statutaire machtiging
– (b) de transparantieregeling van artikel 2:59, lid 2 WVV
– (c) geen strijdigheid met de wet of de statuten
– (d) geen materie waarvoor wet een statutaire bepaling vereist
– (e) indien betrekking op rechten aandeelhouders of organisatie en de werkwijze
van de algemene vergadering of bevoegdheid van de organen→ goedkeuring
door de algemene vergadering met inachtneming van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging

GWH 15/10/2020
̶ Verder ook vernietiging van art. 6:13, eerste lid, 4° WVV
“Het is incoherent de verplichting op te leggen het aantal
aandelen in de statuten van een CV te vermelden, terwijl
de hoedanigheid van aandeelhouder in een CV zonder
statutenwijziging kan worden verkregen en afgestaan of
afgenomen.
De gelijke behandeling van oprichters van coöperatieve
en besloten vennootschappen is bijgevolg zonder
redelijke verantwoording.”
̶ Alle andere middelen verworpen!
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Alternatieve vergadervormen
(corona)
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WET 20 DECEMBER 2020
̶ Wet van 20 december 2020 houdende diverse
tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie
in het kader van de strijd tegen de verspreiding van
het coronavirus COVID-19, BS 24/12/2020
̶ Vereenvoudigde invoering e-vergadering in WVV
(art. 22-43)
‒ In werking 24/12/2020
‒ Zie eerder reeds KB nr. 4 van 9/4/2020
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WET 20 DECEMBER 2020
̶ Alternatieve vergadervormen WVV - overzicht

̶

̶

̶

Deelname op afstand (5:89 WVV)
‒ Cf. e-vergadering
‒ Statutaire clausule vereist → Beslissing RvB
Stemmen op afstand (5:89, §4 WVV)
‒ = op voorhand
‒ Nog steeds statutaire clausule vereist
Schriftelijke AVA (5:85 WVV)
‒ Enkel mits unanimiteit (x2)
‒ Geen statutaire clausule noodzakelijk
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WET 20 DECEMBER 2020
̶ Wijzigingen inzake deelname op afstand (5:89, 6:75, 7:137
WVV)
̶ Statutaire clausule vereist → Beslissing RvB (incl.
informatieverstrekking)
̶ Communicatiemiddel moet toelaten om identiteit te
controleren + vergadering te volgen + te stemmen +
tussen te komen (maar tot 30/6/2021 afwijking mogelijk)
̶ Niet mogelijk voor bureau (wel voor bestuur en
commissaris)
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Deelname op afstand – nieuw artikel 7:137 WVV

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

WET 20 DECEMBER 2020
§ 1. [De raad van bestuur, de enige bestuurder of de raad van toezicht kunnen] de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren aan
de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel [ ...]. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen [ ...]
bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.
Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het eerste lid bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. [Het elektronische communicatiemiddel moet] de in het eerste lid
bedoelde effectenhouders bovendien in staat [...] stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen [, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch communicatiemiddel beschikt].
Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c), omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de [
...] procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. [Als de vennootschap een vennootschapswebsite
heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij
een genoteerde vennootschap voor eenieder, toegankelijk] gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische
weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering [ ...] kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
§ 2. Artikel 7:134 is van toepassing wanneer [op afstand aan de algemene vergadering wordt deelgenomen, in voorkomend geval wanneer de
vennootschap dit toestaat].
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Digitale oprichting
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ACHTERGROND
• Richtlijn (EU) nr. 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot
wijziging van richtlijn (EU) nr. 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale
instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht, Pb.L. 186, 11 juli
2019, 80-104.
– Achtergrond: (gedeeltelijke) mislukking en stopzetting harmonisatie EU
vennootschapsrecht
– Basisidee: volledig digitale oprichting van vennootschap (zonder fysieke aanwezigheid)
moet mogelijk zijn (cf. grensoverschrijdende context)
• Tussenkomst van overheid/derden blijft mogelijk, zolang dit maar digitaal gebeurt
• Verplicht voor BV, facultatief voor NV
• Individuele weigering mogelijk “om redenen van algemeen belang”
– Omzetting uiterlijk 1 augustus 2021
• BE maakt geen gebruik van optie om 1 jaar uitstel te vragen
– Momenteel nog grote verschillen binnen EU

WETSONTWERP
• Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt en
houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU)
2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot
wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van
digitale instrumenten en processen in het kader van het
vennootschapsrecht (10/06/2021)
• Stand van zaken
• https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=
N&legislat=55&dossierID=2047

WETSONTWERP

̶

̶

Basisprincipes
– Niet langer vereist om digitale volmachten te verlenen aan
notaris/medewerker (cf. corona-systeem), maar wel “verlijden van de
authentieke akte tijdens een videovergadering met de notaris met
elektronische ondertekening”
• Uitz. inbreng in natura (bankattest kan wel digitaal)
• Uitz. vermoeden van identiteitsfraude
• Uitz. noodzakelijk om bekwaamheid/bevoegdheid te controleren
̶ Voor alle rechtsvormen mogelijk
̶ Inwerkingtreding al voorzien op 1/8 e.k. …
In boek 2, titel 4, hoofdstuk 3, afdeling 1, WVV (i.e.
openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting) wordt een onderafdeling 5
ingevoegd, luidende: “Bijzondere bepalingen in geval van online
oprichting”

WETSONTWERP
• Quid EU regelen inzake modellen?
–“De lidstaten stellen modellen voor de BV ter beschikking op
registratieportaalsites”
• ten minste in een officiële taal van de Unie die zoveel mogelijk
grensoverschrijdende gebruikers grotendeels begrijpen
• De lidstaten zorgen ervoor dat de aanvragers de modellen kunnen
gebruiken in het kader van de online oprichtingsprocedure
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Wijzigingen Boek XX
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SITUERING - CORONAMORATORIA
̶ 1) KB nr. 15
̶ 24/04/2020-17/06/2021
̶ 2) Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke
en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van
de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID19, BS 24/12/2020 (art. 71-73)
̶ 24/12/2020 – 31/01/2021
̶ De facto: megamoratorium sinds 15 maart 2020
̶ 2020: 30% minder faillissementen t.o.v. 2019
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WIJZIGINGEN GREO
̶

Historiek
̶

Wetsvoorstel van 10 juni 2020 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht (ingediend
door de heren Piedboeuf, Friart en Pivin), Parl. St. Kamer 2019-2020, doc. 55 1337/001.

̶

‒ Versoepelingen GREO
‒ Invoering “time-out”
Publieke aankondiging nieuwe (regerings)maatregelen n.a.v. afloop coronamoratorium 2 →
ingevoerd bij wijze van amendementen op wetsvoorstel MR (Amendementen van de

̶

̶

parlementsleden Verhelst, Lacroix, Piedboeuf, Vicaire, Dierick, Depraetere, Van Hees en Vanbesien van 29
januari 2021, Parl. St. Kamer 2020-2021, nr. 55 1337/004.)

‒ Versoepelingen GREO
‒ Time-out
‒ Invoering “voorbereidend akkoord”
Nieuwe meerderheidsamendementen 23/02/2021
‒ Time-out light als onderdeel van voorbereidend akkoord
Overzicht proces
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?le
gislist=legisnr&dossierID=1337
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WIJZIGINGEN GREO
̶ Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het
Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, BS 26 maart 2021
̶ Inwerkingtreding
‒ Bij publicatie
– Uitz. digitalisering: 1/1/2023
‒ Evaluatie uiterlijk op 15/6/2021
‒ Grotendeels opnieuw buiten werking op 30/6/2021,
maar…
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WIJZIGINGEN GREO
̶

Overzicht
̶ Verslagen van de gedelegeerd rechter (of de rechtercommissaris) mogen
ook in schriftelijke vorm worden opgesteld (nieuw artikel XX.11/1 WER).
̶ De termijnen om verslag uit te brengen voor de kamers voor
ondernemingen in moeilijkheden en om een onderzoek te voeren worden
verlengd (nieuw artikel XX.28 WER).
̶ De mogelijkheid om een gerechtsmandataris aan te stellen voorafgaand
aan een reorganisatieprocedure wordt aanzienlijk uitgebreid, in het
bijzonder is niet langer het bewijs van een kennelijk grove fout vereist
(nieuw artikel XX.30 WER). Voortaan geldt “onbestuurbaarheid” van de
onderneming als voorwaarde (naast kennelijk grove tekortkoming)
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WIJZIGINGEN GREO
̶ Overzicht
̶ Nieuw art. XX.30 WER
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.
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WIJZIGINGEN GREO
̶ Overzicht
̶ Versoepeling van de vereiste om diverse bijlagen bij het
verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie te voegen
(nieuw artikel XX.41 WER)
‒ stukken zijn niet langer op straffe van
onontvankelijkheid voorgeschreven
‒ Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om uit te
leggen waarom bepaalde stukken ontbreken
‒ Enkele vrijstellingen bij GROGG
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WIJZIGINGEN GREO
̶

Overzicht
̶ Nieuw artikel XX.41, § 3/1 en §3/2 WER
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.
(i.e. begroting, toelichting maatregelen)
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WIJZIGINGEN GREO
̶

Overzicht
̶ Schrapping van de vereiste dat de schuldenaar de voorbije drie jaar nog geen
reorganisatie mag hebben bekomen (nieuw XX.45, §5 WER)
‒ Enkel nog
– Wanneer het verzoek uitgaat van een schuldenaar die 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.
– + geen “mini-opschorting” indien nieuwe aanvraag binnen 6 maand na
vorige
̶ Vereenvoudiging van de procedure tot goedkeuring van een reorganisatieplan door
mogelijk te maken dat deze in belangrijke mate elektronisch kan verlopen
(nieuwe/toekomstige artikelen XX.77 en XX.78 WER).
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WIJZIGINGEN GREO
̶

Overzicht
̶ Voorbereidend akkoord (nieuwe artikelen XX.39/1 en XX.46, §5 en §6 WER)
‒ Nieuwe (deel)procedure naast de bestaande GREO-opties
‒ Kenmerken
– besloten karakter (geen publiciteit bij aanvang)
– verplichte tussenkomst gerechtsmandataris
̶ Onderhandelt met schuldeisers
̶ Eventueel volmacht bekomen m.o.o. stemming
– geen opschorting
̶ maar voorwaarden en/of termijnen (max 4 mnd) kunnen door GM
worden gevraagd aan Vz. (= restant oorspronkelijke time-outregeling)
‒ uiteindelijke uitkomst is een klassiek minnelijk of collectief akkoord dat via een
fast-track procedure door de rechtbank wordt gehomologeerd (3 mnd)
‒ Pre-pack? – “Doelpubliek”? – eerste toepassingen
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WIJZIGINGEN GREO
̶

Voorbereidend akkoord - nieuw artikel XX.39/1 WER
§ 1. Op eenzijdig verzoek van de schuldenaar kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een gerechtsmandataris aanstellen, met het oog op het
verkrijgen van een minnelijk akkoord in de zin van artikel XX.64 of het opstellen van een reorganisatieplan zoals bepaald in artikel XX.67.
De schuldenaar dient bij zijn verzoekschrift aan te tonen dat de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is, in de zin van
artikel XX.45.
De schuldenaar voegt bij zijn verzoekschrift de stukken voorzien in artikel XX.41, § 2, eerste lid, 1°, 3° en 4°.
Het verzoekschrift en de navolgende elementen van de procedure worden in het register neergelegd door de schuldenaar en daarin bewaard.
De voorzitter van de rechtbank duidt een gedelegeerd rechter aan overeenkomstig artikel XX.42. Dit besluit wordt niet bekendgemaakt. Deze
gedelegeerd rechter kan ook optreden in de navolgende procedure van gerechtelijke reorganisatie.
Het openen van een gerechtelijke reorganisatie heeft niet als dusdanig tot gevolg dat de opdracht van de gerechtsmandataris wordt beëindigd. Het
vonnis dat de gerechtelijke reorganisatie opent of een later vonnis bepalen in welke mate de opdracht moet worden gehandhaafd dan wel gewijzigd of
opgeheven.
Het verzoek wordt binnen een termijn van acht dagen na de neerlegging van het verzoekschrift in het register behandeld in raadkamer. De
gedelegeerd rechter wordt gehoord in zijn verslag. De beschikking op het verzoek wordt niet bekendgemaakt.
Verzet tegen de beschikking is niet toegelaten. Het hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift en neergelegd op de griffie van het hof van beroep
binnen acht dagen na de kennisgeving van de beschikking. De griffier van het hof van beroep stelt uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de
neerlegging van het verzoekschrift de eventuele verweerder per gerechtsbrief en, indien van toepassing, zijn raadsman per gewone brief, in kennis van
het verzoekschrift.
§ 2. De gerechtsmandatarissen worden gekozen op grond van hun kwaliteiten en volgens de noodwendigheden van de zaak. De schuldenaar kan
de naam van de gerechtsmandataris voorstellen. Deze aanstelling wordt niet bekendgemaakt.
De gerechtsmandataris brengt verslag uit bij de gedelegeerd rechter over het verloop van de onderhandelingen en in het bijzonder indien een
gedifferentieerde regeling wordt voorgesteld aan de schuldeisers.
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Voorbereidend akkoord - nieuw artikel XX.39/1 WER
§ 3. De schuldenaar verstrekt de gerechtsmandataris op eenvoudig verzoek een lijst van de schuldeisers, zoals voorzien door artikel XX.41, § 2, eerste
lid, 7°, en alle boekhoudkundige of andere stukken relevant voor het verkrijgen van een minnelijk akkoord bedoeld in artikel XX.64 of voor het opstellen
van het reorganisatieplan zoals bepaald in artikel XX.67.
De gerechtsmandataris 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.
De gerechtsmandataris kan de voorzitter van de rechtbank tijdens de voorbereidende fase 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. Dit verzoekschrift wordt in het register neergelegd en daar bewaard.
De voorzitter van de rechtbank 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.
§ 4. 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.
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Voorbereidend akkoord - nieuw artikel XX.39/1 WER
§ 5. 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.
§ 6. 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.
§ 7. Door de beslissing tot verwijzing van het dossier naar de rechtbank geniet de schuldenaar de bescherming voorzien in artikel
XX.44.
§ 8. 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.
§ 9. De kosten en erelonen van de gerechtsmandataris worden in geval van betwisting door de rechtbank begroot overeenkomstig
artikel XX.20, § 3, tweede lid. Bij een navolgend akkoord van schuldeisers geniet de vordering van de gerechtsmandataris van het
voorrecht bedoeld in de artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16 december 1851 en wordt deze vordering desgevallend
behandeld als een buitengewone schuldvordering in de opschorting in het kader van een reorganisatieplan
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Nieuw artikel XX.46, §5 en §6 WER
§ 5. 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.
§ 6. 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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KWIJTSCHELDING

̶

̶

Kwijtschelding (XX.173 WER)
̶ Sinds boek XX: “automatisme op verzoek”
‒ Vervaltermijn van 3 maand
GwH 22/04/2021 (n.a.v. prejudiciële vraag)
̶ 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.
‒ Verantwoording: Inzake vervaltermijnen moet de wetgever over een ruime
beoordelingsbevoegdheid kunnen beschikken. Het verschil in behandeling tussen
personen die hun rechten binnen de toepasselijke vervaltermijn uitoefenen en personen die
dat niet doen, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake zijn
indien de toepassing van de vervaltermijn een onevenredige beperking van de rechten van
de daarbij betrokken personen met zich zou meebrengen.
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KWIJTSCHELDING
̶ Ondertussen in de rechtspraak
̶ Orb. Antwerpen, afd. Antwerpen 15 juni 2021, TIBR
2021
‒ Het grondwettelijk hof besliste…
‒ De rechtbank acht bijgevolg het verzoekschrift tot
kwijtschelding ontvankelijk
̶ Opties voor de toekomst?
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ANDERE INITIATIEVEN INSOLVENTIE
̶

Wetsvoorstel Geens
̶ Wetsvoorstel van 21 oktober 2020 houdende diverse wijzigingen inzake insolventie van
ondernemingen (ingediend door de heer Geens), Parl. St. Kamer 2020-2021, doc. 55
1591/001.
̶ Inhoud aanvankelijk overgenomen in ontwerp van wet diverse bepalingen inzake justitie m.b.t.
Covid 19 → vervolgens opnieuw daaruit geschrapt
̶ SVZ

̶

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?le
gislist=legisnr&dossierID=1591

‒ Sinds 12/02/2021 “in bespreking” in commissie Economie
Inhoud
‒ A) Anticiperen op de verwachte toevloed aan faillissementen na afbouw “megamoratorium”
– gerechtelijke ontbinding zonder vereffening (cf. bestaande regeling slapende
vennootschappen), als volwaardig alternatief voor het faillissement
̶ Initiatief bij SE’s of ambtshalve door Orb. faillissementsaangifte of –vordering
̶ VW: geen activa en geen personeel
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ANDERE INITIATIEVEN INSOLVENTIE
̶

Wetsvoorstel Geens
̶

Inhoud
‒ B) Oplossing voor onzekerheid m.b.t. GROGG na arrest Plessers (HvJ 16/05/2019, C509/17 (ECLI:EU:C:2019:424))
– “Richtlijn 2001/23/EG moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een
nationale wettelijke 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 (GROGG), bepaalt
dat de verkrijger het recht heeft om te kiezen welke werknemers hij wil overnemen”
– Vnl. cosmetische ingreep
– GROGG wordt “Gerechtelijke reorganisatie door ordelijke vereffening van de
onderneming door overdracht onder gerechtelijk gezag”
– Controle door Rb. van motieven om niet alle WN’ers over te nemen
– Eindigt bij rechtspersoon steeds met ontbinding of faill.
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EU RICHTLIJN
̶

EU Herstructureringsrichtlijn
̶

Richtlijn Parl. en Raad EU nr. 2019/1023 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

̶

Voor het eerst harmonisatie van materiële regels inzake insolventierecht
‒ Minimumharmonisatie
‒ Beperkt aantal aspecten
– stepping stone? Zie reeds nieuwe consultatie https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12592-Insolvency-laws-increasing-convergence-of-national-laws-to-encourage-crossborder-investment

‒ Omzetting voor 21/07/2021, MAAR mogelijkheid om 1 jaar uitstel te
vragen…
‒ Belgisch insolventierecht reeds vrij “geavanceerd”
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EU RICHTLIJN
̶

Richtlijn herstructureringen - Focuspunten
̶ Belgisch recht kan grotendeels ongewijzigd blijven
‒ BE recht vaak SA-vriendelijker
̶ Bepalingen over herstructureringsplannen (GREO door collectief
akkoord) vertrekken echter duidelijk vanuit andere “cultuur” (art. 8 e.v.)
‒ De lidstaten stellen online een uitgebreide checklist voor
herstructureringsplannen beschikbaar die is afgestemd op de
behoeften van kmo's. De checklist bevat praktische richtsnoeren over
de manier waarop het herstructureringsplan krachtens nationaal recht
moet worden opgesteld.
̶ Meer aandacht voor ‘categorieën’ in reorganisatieplannen
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EU RICHTLIJN
̶

Reorganisatieprocedures
̶ Klemtoon op verschillende categorieën van SE’s (art. 9, al. 4)
‒ De lidstaten zorgen ervoor dat de betrokken partijen in afzonderlijke categorieën
worden behandeld die, krachtens nationaal recht, voldoende gedeelde belangen
weerspiegelen op basis van verifieerbare criteria. Schuldeisers van door een
zekerheid gedekte vorderingen en niet door een zekerheid gedekte vorderingen
worden in ieder geval in afzonderlijke categorieën behandeld met het oog op de
goedkeuring van een herstructureringsplan.
‒ De lidstaten kunnen ook bepalen dat vorderingen van werknemers als een
afzonderlijke categorie worden behandeld.
‒ De lidstaten kunnen bepalen dat schuldenaren die kmo's zijn, ervoor kunnen
kiezen betrokken partijen niet in afzonderlijke categorieën te behandelen.
‒ De lidstaten treffen passende maatregelen opdat de categorieën zodanig worden
gevormd dat met name kwetsbare schuldeisers, zoals kleine leveranciers, worden
beschermd.
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̶

Reorganisatieprocedures
̶ Een herstructureringsplan wordt door de betrokken partijen goedgekeurd
mits daarvoor in elke categorie een meerderheid in het bedrag van hun
vorderingen of belangen bestaat. De lidstaten kunnen bovendien een
meerderheid verlangen van het aantal betrokken partijen in elke
categorie. (max 75%)
̶ MAAR categorie-overschrijdende cram-down mogelijk (art. 11)
‒ De lidstaten zorgen ervoor dat een herstructureringsplan dat niet door
alle stemmende categorieën … wordt goedgekeurd, … kan worden
bevestigd door een rechterlijke of administratieve instantie, en bindend
wordt voor niet-instemmende stemmende categorieën indien …
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EU RICHTLIJN
̶ Andere focuspunten
̶ Fresh start
‒ Kwijtschelding + beroepsverboden
‒ Automatische kwijtschelding na drie jaar (uitz. bijv.
i.g.v. ‘recidive’)
̶ Andere
‒ Verplichtingen voor bestuurders bij
insolventiedreiging
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