De opsporing van
ondernemingen in moeilijkheden

De wet bepaalt dat de ondernemingsrechtbank een
onderzoek opstart als zij verneemt dat uw onderneming(1) in financiële moeilijkheden zou verkeren. Deze
brochure wil u informeren en begeleiden bij het
onderzoek over uw onderneming.

Waarom een onderzoek?
Het handelsonderzoek valt onder Boek XX ‘Insolventie
van de ondernemingen’, van het Wetboek van economisch recht. De wet wil ondernemingen in moeilijkheden
de mogelijkheid tot herstel geven.
Voorkomen is beter dan genezen, en dus kan een tijdige
en juiste diagnose de kans op succes vergroten.
De wet bepaalt dat de rechtbank een onderzoek opstart
als zij verneemt dat uw onderneming in financiële
moeilijkheden zou verkeren.
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Daarop wordt een dossier geopend door de ‘kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden’ van de rechtbank in
het rechtsgebied waar de onderneming haar belangrijkste activiteiten heeft. Deze kamer is samengesteld uit
een beroepsrechter (professionele rechter) en rechters in
ondernemingszaken (niet-professionele rechters die
weliswaar de bedrijfswereld heel goed kennen).

(1) Voor de toepassing van deze regelgeving zijn ondernemingen:
(a) elke natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
(b) elke rechtspersoon;
(c) elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.
Zijn evenwel geen ondernemingen:
(a) elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk
heeft en die ook in feite geen uitkeringen doet aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie;
(b) elke publiekrechtelijke rechtspersoon;
(c) de Federale Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de
hulpverleningszones, de prezones, de Brusselse Agglomeratie, de gemeenten,
de meergemeentezones, de binnengemeentelijke territoriale organen, de
Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
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De griffie van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden verzamelt allerlei gegevens waardoor ondernemingen in moeilijkheden kunnen worden opgespoord.
Onder ondernemingen in moeilijkheden verstaan we
ondernemingen:
›› die hun wissels niet meer betalen;
›› die sinds twee kwartalen hun
socialezekerheidsbijdragen, btw of
bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn;
›› die sinds een kwartaal hun bijdragen aan het
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen verschuldigd zijn.
Ook inbegrepen in de gegevens waarnaar gezocht wordt:
veroordelende verstekvonnissen of vonnissen met
betrekking tot een niet-betwiste schuld. Daarnaast
verzamelt de griffie van de kamer de berichten over de
beslagleggingen ten laste van de onderneming.
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De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden start
haar onderzoek op basis van die gegevens (zogenaamde
‘knipperlichten’) indien zij die als recent en alarmerend
beschouwt.
Het onderzoek heeft een drieledig doel:
›› ondernemingen in moeilijkheden opsporen;
›› deze ondernemingen bewust maken van de
toestand;
›› ze ertoe aanzetten adequaat te reageren voor hun
herstel en behoud.
De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden
verzekert ook de bescherming van de rechten van de
schuldeisers.
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De procedure in de kamer voor ondernemingen in
moeilijkheden is strikt vertrouwelijk. Het dossier is enkel
toegankelijk voor de betrokken onderneming, haar
raadsman, de procureur des Konings en de instellingen
die bijstand geven aan ondernemingen in moeilijkheden.
Schuldeisers of concurrenten mogen het dossier dus niet
raadplegen. Er zijn zelfs bijzondere maatregelen in het
leven geroepen om het beroepsgeheim van de schuldenaar niet te schenden.

Hoe verloopt het onderzoek?
Als eerste stap stelt de griffie een dossier samen. Het
bevat de ‘knipperlichten’ en inlichtingen over uw
onderneming (inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, recent neergelegde balansen, ...).
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Als het dossier volledig is en op moeilijkheden bij uw
onderneming wijst, onderzoekt de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden een eerste keer uw dossier
zonder u op te roepen.
In deze fase kan zij:
›› het dossier seponeren als de ‘knipperlichten’ niet
verontrustend zijn;
›› het dossier tijdelijk geopend laten in het kader van
een follow-up;
›› inlichtingen inwinnen bij institutionele schuldeisers
(btw, RSZ, …).
Als de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden
oordeelt dat uit het dossier blijkt dat u moet verschijnen,
kan zij zelf overgaan tot het onderzoek of wijst zij een
rechter in de rechtbank of een rechter in handelszaken bij
de rechtbank als rechter-verslaggever aan. Zij bepaalt
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ook een termijn waarbinnen die rechter zijn schriftelijk
verslag moet indienen.
Daarna wordt u opgeroepen. U moet zelf verschijnen,
maar u kunt zich eventueel laten bijstaan door een
persoon naar keuze (boekhouder, advocaat, …).
U gaat met de kamer of de rechter-verslaggever in
dialoog, zodat deze partijen de moeilijkheden van uw
onderneming in kaart kunnen brengen en zij kunnen
nagaan welke passende maatregelen eventueel tot een
oplossing leiden.
Het is niet de bedoeling om aanbevelingen te formuleren, maar om samen met u de toestand van uw onderneming te onderzoeken en tot mogelijke herstelmaatregelen te komen.
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Gelinkt aan deze dialoog kunt u ook vragen om een
bemiddelaar aan te stellen die de reorganisatie van uw
onderneming kan bevorderen. De bemiddelaar is een
specialist die advies geeft en uw positie geloofwaardig kan
maken bij uw schuldeisers, of zelfs de dialoog met hen kan
herstellen. U betaalt het ereloon van de bemiddelaar.
Als u niet verschijnt wanneer u wordt opgeroepen, kan
de rechter-verslaggever naar de maatschappelijke zetel
(of naar het centrum van de voornaamste belangen van
uw onderneming) stappen.
Wanneer de rechter-verslaggever klaar is met zijn
onderzoek, stelt hij een verslag op en worden zijn
conclusies meegedeeld aan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden.
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Wat na het onderzoek?
Aan het eind van het onderzoek kan de kamer verschillende beslissingen nemen:
›› het onderzoek afsluiten en uw dossier voorlopig of
definitief seponeren;
›› bijkomende inlichtingen vragen (bijvoorbeeld: een
voorlopige financiële toestand of uw volgende
balans) om te kunnen oordelen;
›› uw dossier doorverwijzen naar de procureur des
Konings of rechtstreeks naar de rechtbank als zij
van oordeel is dat de faillissementsvoorwaarden
vervuld zijn, of met het oog op een gerechtelijke
ontbinding;
›› u in de richting van de procedure van gerechtelijke
reorganisatie sturen om een opschorting van uw
schuldeisers te bekomen.
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Besluit
De opsporing van ondernemingen in moeilijkheden kan
voor u een ware hulp betekenen, zeker wanneer uw onderneming met overkomelijke problemen te maken heeft.
Uw medewerking bij het onderzoek is van groot belang.
Een constructieve dialoog met de kamer of de rechterverslaggever kan leiden tot de best passende oplossingen.
Als u niet verschijnt of niet ingaat op de mogelijkheden
die het onderzoek biedt, kan dit leiden tot een gemiste
kans op succes voor uw onderneming.
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