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Ten geleide. 
 
 
 

Voor u ligt de “Handleiding inzake de werking van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden 

(KOIM)” die met ingang van 1 september 2021 over de ganse ondernemingsrechtbank Gent zal 

gelden als leidraad voor de werking van de KOIM “New Style”. 

Vanaf 1 september 2021 organiseert de ondernemingsrechtbank Gent het onderzoek van 

ondernemingen in moeilijkheden op gecentraliseerde wijze in de afdelingen Gent, Kortrijk, Brugge 

en Dendermonde, en rekent daarvoor op een team van gespecialiseerde magistraten, rechters in 

ondernemingszaken, griffiers en griffiepersoneel met het gedeelde, ambitieuze plan om van het 

onderzoek van ondernemingen in moeilijkheden een resultaatsgericht “paradepaard” van onze 

rechtbank te maken. 

Door onderlinge uitwisseling van de jarenlang opgebouwde expertise van de rechters in 

ondernemingszaken en het griffiepersoneel inzake handelsonderzoek en de selectie van de best 

practices over alle afdelingen, beogen wij een slagkrachtige en efficiënte invulling te geven aan het 

onderzoek van ondernemingen in moeilijkheden als onbetwiste kerntaak van de 

ondernemingsrechtbank. 

Door de ontwikkeling van uniforme werkprocessen en door actief gebruik te maken van digitale 

communicatiemiddelen en inlichtingen zetten wij in op een snelle opsporing van de onderneming 

in moeilijkheden en een efficiënte besluitvorming op korte termijn. 

Bij de uitbouw van de KOIM “New Style” zal de voorliggende handleiding van onschatbare waarde 

zijn. 

Deze handleiding, die leest als een roman, belicht op gestructureerde en toegankelijke wijze de 

werking van de KOIM in al haar aspecten en vanuit elke nuttige invalshoek. 

Zowel de zetelende magistraten, als de gespecialiseerde rechter-verslaggevers en de aan de KOIM 

verbonden griffiers en griffiemedewerkers zullen deze handleiding als dagdagelijks werkinstrument 

bij de ontwikkeling van de werking van de KOIM “New Style” kunnen koesteren. 

De handleiding kwam tot stand door een intense en multidisciplinaire samenwerking van 

beroepsmagistraten, rechters in ondernemingszaken en griffiers/griffiepersoneel. 

Wij danken oprecht iedereen die heeft meegedacht en meegeschreven aan dit document, aan hen 

die de wetgeving bestudeerden en de recente wijzigingen onder de loep namen en integreerden in 

de teksten. 

In het bijzonder danken wij collega en ondervoorzitter Paul Deseyne en collega Carlo Van 

Caekenberg, die van meet af aan de regie bepaalden en deze aanhielden tot het resultaat dat voor 

ons ligt. Het werkstuk verdient een bijzondere vermelding op de palmares van de beide collega's. 
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Een bijzondere vermelding en dank gaat naar onze oud-collega, thans raadsheer in het hof van 

beroep te Gent, de heer Luc Billiet: hij nam in 2011 het eerste initiatief om de werking en de 

werkingsprocessen van het toenmalige handelsonderzoek uit te schrijven voor de toenmalige 

rechtbank van koophandel te Kortrijk. Hij was toen rechter-voorzitter van de kamer voor 

handelsonderzoek aldaar. De actuele handleiding kent dezelfde architectuur als deze van onze oud-

collega Luc Billiet. 

Wij wensen u een aangename lectuur van deze handleiding en hopen u graag mee te nemen in ons 

enthousiasme en onze ambitie om van het onderzoek van ondernemingen in moeilijkheden een 

zenuwcentrum te maken van de werking van onze rechtbank. 

 

Gent, 18 juni 2021 

Leen Nuytinck 

Voorzitter ondernemingsrechtbank Gent   
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1. Context van het onderzoek naar ondernemingen in 
moeilijkheden en de werking van de Kamer voor 
Ondernemingen in Moeilijkheden (KOIM). 

 
 
 

1.1. Wettelijk kader 
 

 

In 1997 werd in art. 84 Ger.W. een bepaling toegevoegd waardoor iedere rechtbank van 

koophandel één of meerdere kamers van handelsonderzoek diende in te stellen. 

 

Deze wijziging van art. 84 Ger.W. kwam er door de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord 

(B.S. 28 oktober 1997), die na 12 jaar werd afgeschaft en vervangen werd door de wet van 31 januari 

2009 op de continuïteit van de ondernemingen (B.S. 9 februari 2009).  

 

Met ingang van 1 mei 2018 werden alle bepalingen inzake insolventie van ondernemingen 

opgenomen in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Met ingang van 1 november 

2018 werd bij de hervorming van het ondernemingsrecht ook de benaming “rechtbank van 

koophandel” gewijzigd in “ondernemingsrechtbank”. 

 

Sindsdien bepaalt art. 84 Ger.W.: 

“De ondernemingsrechtbank bestaat uit een of meer kamers. 

Iedere kamer wordt voorgezeten door een rechter in de ondernemingsrechtbank en telt bovendien 

twee rechters in ondernemingszaken. 

Iedere ondernemingsrechtbank stelt een of meer kamers voor ondernemingen in moeilijkheden in”. 

 

Art. XX.25, § 1 WER bepaalt: 

“De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden bedoeld in artikel 84, derde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek volgen de toestand van de schuldenaren in moeilijkheden om de continuïteit 

van hun activiteiten te vrijwaren en de bescherming van de rechten van de schuldeisers te 

verzekeren”. 
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Uit deze bepaling blijkt dat het doel van de KOIM tweeledig is : 

- enerzijds de detectie van ondernemingen die tijdelijk hun schulden niet kunnen voldoen of 

waarin discontinuïteit dreigt en waarvan dient onderzocht te worden of de toestand nog kan 

gesaneerd worden; 

- anderzijds de detectie van de ondernemingen die zich in een toestand van discontinuïteit 

bevinden en via de tussenkomst van het parket deze ondernemingen naar het faillissement 

leiden. 

 

Teneinde deze ondernemingen te kunnen detecteren, organiseert de wet een 

gegevensverzameling. Art. XX.21, eerste lid WER bepaalt: “Nuttige inlichtingen en gegevens 

betreffende de schuldenaren die financiële moeilijkheden ondervinden, waardoor de continuïteit 

van hun economische activiteit in gevaar kan gebracht worden, met inbegrip van die welke 

verkregen worden met toepassing van de bepalingen van deze titel, (worden) bij het openbaar 

ministerie of ter griffie van de rechtbank in het rechtsgebied waarin de schuldenaar het centrum van 

zijn voornaamste belangen heeft, verzameld”. 

 

Art. XX.23 WER voorziet dat diverse instanties gehouden zijn om inlichtingen te verschaffen aan de 

griffie van de ondernemingsrechtbank, de zgn. knipperlichten. Zo moeten veroordelende 

verstekvonnissen en vonnissen op tegenspraak uitgesproken tegen schuldenaren die de gevorderde 

hoofdsom niet hebben betwist, gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van het 

rechtsgebied waarbinnen het centrum van hun voornaamste belangen zich bevindt. Dit geldt 

eveneens voor de vonnissen waarbij een handelshuurovereenkomst wordt ontbonden ten laste van 

de huurder. Anderzijds moeten achterstallige RSZ-bijdragen, achterstallige BTW en 

bedrijfsvoorheffing en achterstallige sociale bijdragen, aan de griffie worden overgemaakt uiterlijk 

één maand na het verstrijken van elk kwartaal. Tenslotte bestaat de mogelijkheid voor de externe 

accountant, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist1 of de 

bedrijfsrevisor van een onderneming om de voorzitter van de ondernemingsrechtbank schriftelijk 

                                                      
1 Ingevolge de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, die in werking is 
getreden op 30 september 2020, werd het “Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants” (IBA) opgericht. Het 
betreft een fusie van het vroegere Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het vroegere 
Instituut van de accountants en de belastingconsulenten (IAB). Luidens art. 61 van de Wet van 17 maart 2019 heeft het 
IBA rechtspersoonlijkheid en mag het IBA ook de benaming "Belgian Institute for tax advisors and accountants" (“ITAA”) 
gebruiken. De terminologie van de betrokken beroepen werd gewijzigd als volgt: extern accountant = “gecertificeerd 
accountant”; extern erkend boekhouder = “accountant”; extern erkend boekhouder-fiscalist = “fiscaal accountant”. 
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ervan in te lichten dat een schuldenaar nagelaten heeft om tijdig (d.w.z. binnen een termijn van 

een maand vanaf de kennisgeving) de nodige maatregelen te treffen om de continuïteit van de 

economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te waarborgen. 

 

De wet voorziet slechts op summiere wijze hoe het onderzoek wordt gevoerd. Er is sprake van een 

kamer voor ondernemingen in moeilijkheden die de toestand van de ondernemingen volgt en die 

een onderzoek zelf kan voeren of kan toevertrouwen aan een rechter-verslaggever (die hetzij een 

beroepsrechter – de voorzitter van de rechtbank uitgezonderd –, hetzij een rechter in 

ondernemingszaken is). In het kader van dit onderzoek kan een oproeping van de onderneming 

plaatsvinden teneinde alle inlichtingen te verkrijgen over de stand van haar zaken en inzake de 

eventuele reorganisatiemaatregelen (art. XX.25, § 2 WER). Het onderzoek mag in principe maar  

acht maanden duren (termijn die eenmaal met maximum tien maanden kan verlengd worden) en 

wordt volgens de wet afgesloten met een verslag (art. XX.28 WER).  

 

Daarnaast heeft de KOIM sinds 2017 de taak om, specifiek en enkel voor bepaalde rechtspersonen 

(vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen), na te gaan en zelfs ambtshalve te beslissen als 

een initiatief moet genomen worden met het oog op hun gerechtelijke ontbinding, als aan bepaalde 

wettelijke voorwaarden is voldaan (zoals b.v. het niet-neerleggen van de jaarrekening). Meer 

bepaald door de wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling 

van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen (B.S. 12 juni 2017) werden de 

rechtsgronden voor de gerechtelijke ontbinding van vennootschappen aangevuld en de procedure 

gewijzigd. Hierbij werd een nieuwe bevoegdheid aan de (toenmalige) Kamer voor 

handelsonderzoek (vanaf 1 mei 2018 : KOIM) toegekend. De relevante bepalingen bevinden zich 

thans in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (art. 2:74 WVV inzake 

vennootschappen; art. 2:113 WVV inzake VZW’s en IVZW’s en art. 2:114 WVV inzake stichtingen). 

 

 

1.2. De werking in de Ondernemingsrechtbank te Gent. 

 

In uitvoering van voormeld art. 84 Ger.W. werd in alle afdelingen van de rechtbank één kamer voor 

ondernemingen in moeilijkheden opgericht. Deze wordt in het Bijzonder Reglement van de 

rechtbank aangeduid als vierde kamer in elke afdeling.  
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Op 20 april 2021 heeft Dircom beslist dat, vanaf 1 september 2021, nog vier Kamers voor 

Ondernemingen in Moeilijkheden operationeel zullen zijn, m.n. een KOIM in respectievelijk de 

afdelingen Gent, Dendermonde, Brugge en Kortrijk. Daarbij zal: 

- de KOIM Gent de onderzoeken voeren voor de afdelingen Gent en Oudenaarde; 

- de KOIM Dendermonde de onderzoeken voeren voor de afdeling Dendermonde; 

- de KOIM Brugge de onderzoeken voeren voor de afdelingen Brugge, Oostende en Veurne; 

- de KOIM Kortrijk de onderzoeken voeren voor de afdelingen Kortrijk en Ieper. 

 

De KOIM wordt  ondersteund door een dienst “opsporing van ondernemingen in moeilijkheden”, 

een afdeling van de griffie. Deze dienst bestaat uit één of meerdere personeelsleden en een griffier. 

Deze laatste is o.m. belast met het tekenen van brieven, het opstellen van de beschikkingen, e.d.m. 

 

Zoals hoger vermeld dient de KOIM uit drie leden te bestaan, m.n. de voorzitter van de kamer die 

een beroepsmagistraat is, bijgestaan door twee rechters in ondernemingszaken. De kamer wordt 

aangevuld met rechters-verslaggevers, allen rechters in ondernemingszaken. De leden van de KOIM 

en de rechters-verslaggevers worden door de voorzitter van de rechtbank aangewezen tot deze 

ambtsuitoefening in de jaarlijkse dienstregeling (art. 316 Ger.W.). Het verdient aanbeveling om de 

aanwijzing als rechter-verslaggever gescheiden te houden van het zetelen in de KOIM2. 

 

 

1.3. De behandeling van een dossier in grote lijnen 

 

Door de griffie (dienst “opsporing van ondernemingen in moeilijkheden”) worden alle 

knipperlichten gecentraliseerd en per onderneming geklasseerd. Vermits niet alle knipperlichten 

even zwaar wegen, wordt door de griffie een selectie gemaakt, op basis van vooraf binnen de 

rechtbank vastgestelde criteria, van de dossiers die worden voorgelegd met het oog op eventueel 

verder onderzoek en/of behandeling. 

                                                      
2 Deze aanbeveling betreft geen wettelijke onverenigbaarheid maar is gesteund op de overweging dat uiteindelijk de 
KOIM een eindbeslissing moet nemen in elk dossier dat door een rechter-verslaggever werd onderzocht. Vermits het 
onderzoek eindigt met een verslag dat een conclusie moet bevatten, heeft de rechter-verslaggever reeds een standpunt 
ingenomen nopens de te nemen beslissing (zie blz. 48). Ook de omstandigheid dat een onderzoek meerdere maanden 
kan duren (tot zelfs 18 maanden), is vanuit praktisch oogpunt een beletsel om met een steeds wisselende samenstelling 
van de KOIM te werken. De voorkeur wordt derhalve gegeven aan ofwel een vaste samenstelling van de KOIM, ofwel 
een wisselende samenstelling met telkens 2 rechters in ondernemingszaken die geen rechter-verslaggever zijn. 
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Na een eerste summier onderzoek van de geselecteerde dossiers, beslist de kamer hetzij tot het 

vragen van schriftelijke uitleg aan de onderneming, hetzij tot oproeping van de onderneming en 

een onderzoek door de rechter-verslaggever, hetzij tot oproeping van de onderneming en een 

onderzoek door de kamer zelf (en dit in hoofdzaak in dringende dossiers).  Sinds enkele jaren werd 

deze taak uitgeoefend door een zgn. “filtercomité” dat bestond uit één of twee rechters in 

ondernemingszaken. Dergelijk filtercomité heeft echter geen wettelijke basis. De wet bepaalt dat 

de KOIM als enige bevoegd is om de toestand van de schuldenaren te volgen en om te beslissen 

een onderzoek te voeren en – na afloop van het onderzoek – te beslissen welk gevolg aan het 

dossier gegeven wordt (art. XX.25 en XX.29 WER). Enkel de KOIM kan trouwens beslissen een lopend 

onderzoek te verlengen (art. XX.28 WER). 

 

Wanneer de kamer een rechter-verslaggever heeft aangesteld, beëindigt deze het onderzoek 

binnen een termijn van acht maanden na zijn aanstelling. Wanneer de rechter dit onderzoek heeft 

beëindigd, stelt hij binnen de voornoemde termijn een verslag op over de gedane verrichtingen en 

voegt er zijn conclusie aan toe. Het verslag wordt gevoegd bij de verzamelde gegevens en 

voorgelegd aan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden. De kamer voor ondernemingen in 

moeilijkheden kan beslissen het onderzoek te verlengen voor een duur die niet meer dan tien 

maanden mag bedragen. Als het onderzoek gevoerd wordt door de kamer zelf, mag dit niet langer 

dan achttien maanden duren (art. XX.28 WER, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de Wet van 21 maart 

2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 19923. Voordien bedroeg de termijn voor het onderzoek door de rechter-

                                                      
3 Deze wet is in werking getreden op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021. In artikel 
17 van deze wet is echter bepaald dat artikel 4 buiten werking treedt op 30 juni 2021, met dien verstande dat deze 
termijn bij Koninklijk Besluit kan verlengd worden. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat de 
verlenging van de termijnen voor het onderzoek (oorspronkelijk artikel 3 van het wetsvoorstel) als een blijvende 
maatregel werd bedoeld, niet als een tijdelijke maatregel. De verantwoording voor de wetswijziging luidde als volgt: 
“De uitbreiding van de termijn beantwoordt aan een nood aangetoond door de praktijk. In de praktijk is de termijn van 
vier maanden bijna altijd te kort zodat de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden de termijn bijna systematisch 
met vier maanden verlengt. De rechter verslaggever een termijn van acht maanden geven (met de mogelijkheid om zijn 
onderzoek vroeger af te ronden en de mogelijkheid om die nog te verlengen indien de kamer voor ondernemingen in 
moeilijkheden dat nodig acht) zal meer flexibiliteit toelaten” (Parl.St. Kamer, nr. 55 1337/001, p. 3-4). Vermoedelijk als 
gevolg van een onachtzaamheid tijdens het wetgevend proces, werd in artikel 17 betreffende de inwerkingtreding 
verzuimd om de nummering van de artikelen (nummering die gewijzigd was door het indienen van amendementen) 
aan te passen. Ofwel zal de uitwerking van artikel 4 bij KB verlengd worden, ofwel zal een reparatiewet het probleem 
oplossen. In ieder geval zou het absurd zijn om op 26 maart 2021 de vroegere termijn van vier maanden voor het 
onderzoek op acht maanden te brengen (d.w.z. een verlenging met vier maanden), wanneer die wijziging na amper drie 
maanden (op 30 juni 2021) al zou afgeschaft worden. Dit geldt nog meer voor de verlenging van de onderzoekstermijn 
die aan de KOIM is toegekend (van acht naar achttien maanden). 
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verslaggever vier maanden, eenmaal verlengbaar met maximum vier maanden. Voor de KOIM was 

de termijn van onderzoek bepaald op acht maanden). 

 

Voert de kamer het onderzoek zelf, hetzij bij wijze van een onderzoek op stukken, hetzij bij wijze 

van een onderzoek na oproeping, dan beslist de kamer zelf of zij de zaak klasseert, bijkomende 

stukken vraagt, opnieuw oproept, overmaakt aan het parket of doorstuurt voor gerechtelijke 

ontbinding. 

 

De griffie zorgt er voor dat de diverse beslissingen die in de dossiers worden genomen, uitgevoerd 

worden, m.n. ondernemingen opnieuw oproepen, stukken opvragen aan partijen of aan derden, 

beschikkingen opmaken ...   

 

Deze stappen worden verder in deze handleiding uitvoerig besproken. 

 

 

1.4. Deontologie van de personen belast met het onderzoek 

 

1.4.1.  Beroepsgeheim 

 

Elke persoon die actief is in het kader van de werking van de KOIM, is onderworpen aan het 

beroepsgeheim. Dit geldt zowel voor de beroepsmagistraat, de rechters in ondernemingszaken, de 

griffier en de leden van de griffie. 

 

De informatie die wordt verkregen in het kader van het onderzoek is voor bepaalde personen 

immers interessant. Het is duidelijk dat alle medewerkers omtrent deze informatie de grootste 

geheimhouding dienen te bewaren. De medewerker die bepaalde geheimen vrijgeeft, waarvan hij 

door de uitoefening van zijn ambt kennis kreeg, kan de straffen oplopen voorzien door artikel 458 

van het Strafwetboek4.  Daarnaast kunnen er eveneens tuchtmaatregelen tegen hem of haar 

worden getroffen. 

                                                      
4 Art. 458 Strafwetboek bepaalt: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en 
alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en 
deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire 
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1.4.2.  Bepalingen voor de rechter en de rechter-verslaggever 

 

Naast het beroepsgeheim zijn er nog tal van andere deontologische aspecten. 

 

Het feit dat het onderzoek naar ondernemingen in moeilijkheden een aparte plaats inneemt binnen 

de ondernemingsrechtbank, onder meer door het feit dat zoals het woord het zegt een onderzoek 

wordt gevoerd en derhalve geen uitspraken over betwiste rechten worden gedaan (terwijl 

doorgaans met een vonnis van de rechtbank wel een betwisting tussen partijen wordt beslecht), 

belet niet dat de meeste aspecten van deontologie ook in het kader van de werking van de KOIM 

van toepassing zijn. 

 

Dit houdt in dat de rechter in ondernemingszaken, betrokken bij het onderzoek, eerbied dient te 

hebben voor de wet en zich onafhankelijk en onpartijdig dient te gedragen. Hij voldoet verder aan 

de regels van bekwaamheid, loyaliteit en objectiviteit. Daarnaast zal de rechter in 

ondernemingszaken, in maar ook los van de uitoefening van zijn taken, steeds een discrete en 

gereserveerde houding aannemen (zie onder meer hierboven). Tot slot zal hij voldoen aan alle 

bepalingen die uitdrukkelijk in het Gerechtelijk Wetboek zijn opgenomen. 

 

Een wettelijke onverenigbaarheid is bepaald in art. XX.29, § 3 WER: “De met het onderzoek naar de 

toestand van de schuldenaar belaste leden van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden 

mogen niet deelnemen aan de rechtspleging inzake het faillissement, de gerechtelijke reorganisatie 

of de gerechtelijke vereffening die op deze schuldenaar zou betrekking hebben” (zie verder, blz. 26). 

 

Meer in het bijzonder zullen onder meer de volgende elementen worden gerespecteerd tijdens de 

behandeling van het onderzoek en in de contacten met de buitenwereld. 

 

1.4.2.1. Bij de behandeling van de zaak 

 

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter zal er toe leiden dat : 

                                                      

onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet, het decreet of de ordonnantie hen 
verplicht of toelaat die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en 
een geldboete van honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen”. 
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- een rechter in ondernemingszaken nimmer zal optreden als rechter-verslaggever ten 

aanzien van een ondernemer/onderneming waarmee hij een nauwe band heeft. Dit zal onder meer 

het geval zijn als: 

- een rechter in ondernemingszaken een partij persoonlijk heel goed kent of in een 

bepaalde relatie er mee staat (familiale banden, samen lid van eenzelfde vereniging); 

- een rechter in ondernemingszaken een partij bijstaat als adviseur of die partij vroeger 

heeft bijgestaan als adviseur (onder om het even welke vorm of statuut); 

- een rechter in ondernemingszaken als tegenpartij van de ondernemer optreedt of als 

adviseur van een tegenpartij; 

 

- bij de eventuele mondelinge bespreking van de dossiers voor de KOIM, waarin dergelijke 

hierboven omschreven band bestaat, zal de rechter die weliswaar niet als rechter-verslaggever is 

opgetreden doch aanwezig is op de zitting, zich volledig onthouden bij de beraadslaging. Deze 

onthouding bestaat erin dat de rechter in ondernemingszaken de ruimte waarin de zitting 

plaatsgrijpt of het beraad wordt gehouden, zal verlaten. Op deze wijze wordt niet alleen vermeden 

dat hij kennis neemt van een zaak waarin hij niet kon optreden, doch wordt tevens vermeden dat 

de rechter in ondernemingszaken informatie gaat geven over deze zaak, zelfs al doet hij dit te 

goeder trouw;   

 

- rekening houdend met het feit dat de rechter-verslaggever en de leden van de KOIM geen 

toga dragen, dient eveneens aandacht te worden besteed aan uiterlijke kenmerken die de 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het gedrang kunnen brengen. Zo dienen de rechter-

verslaggever en de leden van de KOIM er zich van te onthouden tekenen te dragen die verwijzen 

naar bepaalde werkgevers of naar het lidmaatschap van bepaalde verenigingen. Op dezelfde wijze 

dient er voor gezorgd te worden dat er geen gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen waarop 

logo’s voorkomen van bedrijven, zoals smartphones, PC’s of laptops, pennen en papier.  Er moet 

immers niet alleen onpartijdigheid/onafhankelijkheid zijn, er moet tevens een schijn van 

onpartijdigheid/onafhankelijkheid zijn. 
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1.4.2.2. In zijn omgang met de buitenwereld 

 

De discretieplicht en de plicht een gereserveerde houding aan te nemen, leidt specifiek tot de 

volgende verplichtingen : 

 

- de rechters-verslaggevers en de leden van de KOIM zullen op geen enkele wijze de kennis 

die zij hebben verkregen in de uitoefening van hun functie (en derhalve niet alleen in het kader van 

hun zittingen als rechter-verslaggever) kenbaar maken aan derden; 

 

- de rechter in ondernemingszaken zal zich nimmer beroepen op zijn hoedanigheid van 

rechter om op welke wijze ook indruk te maken. Hij zal dus in elk geval deze hoedanigheid niet 

gebruiken om professionele of andere relaties te imponeren of om de indruk te wekken dat een 

klant hieruit enig voordeel kan putten. 

 

1.4.3. De bepaling van art. 29 Wetboek van Strafvordering 

 

Art. 29, § 1 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat iedere gestelde overheid, ieder 

openbaar officier of ambtenaar en, voor de sector van de gezinsbijslag, iedere meewerkende 

instelling in de zin van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal 

verzekerde, die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, 

verplicht is daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen 

wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden 

gevonden, en aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te 

doen toekomen. 

 

Nu de rechters-verslaggevers deel uitmaken van de rechterlijke macht (die een gestelde overheid 

is), zijn zij onderworpen aan voormelde bepaling. Indien zij derhalve tijdens de uitoefening van hun 

ambt, m.n. in hoofdzaak tijdens het ondervragen van een onderneming, kennis krijgen van een 

misdaad of wanbedrijf, zijn zij gehouden dit misdrijf te melden aan het openbaar ministerie.   

 

Deze meldingsplicht bestaat enkel voor misdaden en wanbedrijven, dus niet voor de lichtste vorm 

van misdrijven (m.n. de overtredingen).   
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Het onderscheid tussen de drie categorieën van misdrijven is als volgt: 

- overtredingen zijn misdrijven die strafbaar gesteld zijn met politiestraffen (gevangenisstraf van 1 

tot 7 dagen, werkstraf van 20 uren tot 45 uren en geldboete van één tot maximum 25 euro). 

Voorbeelden: inbreuk op het wegverkeersreglement, openbare dronkenschap, nachtlawaai. 

Overtredingen worden meestal behandeld door de politierechtbank; 

- wanbedrijven zijn ernstige misdrijven. Op een wanbedrijf staat een correctionele straf  

(gevangenisstraf van 8 dagen en meer, werkstraf van 46 uren en meer en geldboete van 26 euro en 

meer). Wanbedrijven worden behandeld door de correctionele rechtbank. Voorbeelden: fraude, 

diefstal, slagen en verwondingen; 

- misdaden zijn de zwaarste misdrijven. Op een misdaad staat een criminele straf. Misdaden worden 

behandeld door het Hof van assisen. De minimum gevangenisstraf bedraagt vijf jaar. Voorbeelden: 

moord, verkrachting. 

 

Opgelet: er bestaan in het strafrecht bepaalde technieken waardoor een misdrijf in een 

lagere categorie kan terechtkomen. Door contraventionalisering is het mogelijk om 

wanbedrijven die normaal gezien voor de correctionele rechtbank moeten worden 

gebracht, na het aannemen van verzachtende omstandigheden, voor de politierechtbank te 

brengen. Door correctionalisering is het mogelijk om misdaden die normaal gezien voor het 

Hof van assisen moeten worden gebracht, na het aannemen van verzachtende 

omstandigheden, voor de correctionele rechtbank te brengen. 

 

Voorbeelden van wanbedrijven: 

- het verzuim in hoofde van de leden van het bestuursorgaan om de jaarrekening binnen zes 

maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene 

vergadering (art. 3:1, § 1, tweede lid WVV), is strafbaar met een geldboete van vijftig euro tot 

tienduizend euro (art. 3:43, § 1, 1° WVV); 

- het nalaten van de onderneming om een voor de aard en omvang van haar bedrijf passende 

boekhouding te voeren (art. III.82, § 2 WER), is strafbaar met een geldboete van 26 tot 10.000 euro 

(art. XV.75, 1° WER en art. XV.70 WER); 

- het verzuim om in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en 

andere stukken uitgaande van een inschrijvingsplichtige onderneming het ondernemingsnummer 
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te vermelden (art. III.25 WER), is strafbaar met een geldboete van 26 tot 5.000 euro (art. XV.76 WER 

en art. XV.70 WER). 

 

De aangifteverplichting is algemeen geformuleerd en geldt ongenuanceerd voor alle wanbedrijven, 

“groot of klein”. Volgens sommige rechtsgeleerden moeten enkel de feiten aangegeven worden die 

op ernstige wijze hetzij het algemeen belang, hetzij de bijzondere belangen waarvoor de betrokken 

overheid of bestuur instaat, hetzij een privaat belang aantasten of in gevaar brengen (L. Huybrechts, 

“Aangifte van misdrijven” in X, Strafrecht en Strafvordering. Commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2012, 13). Probleem is echter dat deze auteur geen 

criteria vooropstelt waaraan een misdrijf moet voldoen om als “ernstig” te worden gekwalificeerd. 

Dergelijke aangelegenheden worden best voorafgaandelijk besproken met de voorzitter van de 

KOIM, in voorkomend geval tijdens of naar aanleiding van de verslaggeving.  

 

Het niet naleven van de aangifteverplichting kan worden gesanctioneerd door disciplinaire sancties 

(R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2007, 64). 
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2. De werking van de dienst “opsporing van 
ondernemingen in moeilijkheden” in de griffie 
 
 
 

2.1. Het kader 
 

 

Binnen de griffie bestaat een dienst “opsporing van ondernemingen in moeilijkheden”. Deze dienst 

bestaat normalerwijze uit een griffier en één of meerdere personeelsleden.  Zij hebben als 

voornaamste taak het klasseren van de binnenkomende knipperlichten, het aanleggen van de 

dossiers, het voorbereiden van de zittingen (selectie van dossiers) en het naderhand opvolgen van 

de zittingen (opmaken van brieven voor de oproepingen en voor de mededeling van stukken, 

opmaken van beschikkingen e.d.m.). 

 

Onder voorbehoud van een eventuele andersluidende regeling in het zaakverdelingsreglement van 

de rechtbank5, is de griffie van de afdeling bevoegd van de plaats waar de schuldenaar “het centrum 

van zijn voornaamste belangen heeft” (art. XX.21 WER).  

 

Bij vennootschappen en rechtspersonen wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum 

van de voornaamste belangen vermoed de plaats van de maatschappelijke zetel te zijn. Dit 

vermoeden geldt alleen indien de maatschappelijke zetel in de drie maanden voorafgaand aan het 

aanvragen van de insolventieprocedure niet naar een ander rechtsgebied is overgebracht. In het 

geval van een natuurlijke persoon die een vrij beroep of andere activiteit als zelfstandige uitoefent, 

wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voornaamste belangen vermoed 

de plaats van diens hoofdvestiging te zijn, of, indien het de titularis van een vrij beroep betreft 

onderworpen aan een inschrijving, de plaats waar zijn hoofdinschrijving is. Dit vermoeden geldt 

alleen indien de hoofdvestiging in de drie maanden voorafgaand aan het aanvragen van de 

insolventieprocedure niet naar een ander rechtsgebied is overgebracht (art. XX.12 WER). 

 

                                                      
5 In de Ondernemingsrechtbank te Gent is er nog geen zaakverdelingsreglement. 
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In verband met verbonden ondernemingen bepaalt art. XX.13 WER het volgende : “De rechtbank 

bevoegd om kennis te nemen van een insolventieprocedure betreffende een onderneming is 

bevoegd om kennis te nemen van insolventieprocedures betreffende een met deze onderneming 

verbonden onderneming. Zij kan een gemeenschappelijke insolventiefunctionaris aanstellen voor 

alle procedures”. 

 

Ten aanzien van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten (de vennoten van een VOF en de 

gecommanditeerde vennoten in een CommV) of ten aanzien van de leden van een organisatie 

zonder rechtspersoonlijkheid die krachtens de wet als onderneming wordt beschouwd6, bepaalt 

art. XX.14 WER het volgende : “De rechtbank bevoegd om kennis te nemen van een 

insolventieprocedure betreffende een onderneming bepaald in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), of een 

rechtspersoon waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, is bevoegd om kennis te nemen 

van insolventieprocedures betreffende de vennoten van deze onderneming. Zij kan een 

gemeenschappelijke insolventiefunctionaris aanstellen voor alle procedures”. 

 

Tenslotte dient ermee rekening gehouden te worden, zoals hoger reeds aangehaald, dat vanaf 1 

september 2021 nog slechts in vier afdelingen een KOIM operationeel zal zijn, waarbij: 

- de KOIM Gent de onderzoeken voert voor de afdelingen Gent en Oudenaarde; 

- de KOIM Dendermonde de onderzoeken voert voor de afdeling Dendermonde; 

- de KOIM Brugge de onderzoeken voert voor de afdelingen Brugge, Oostende en Veurne; 

- de KOIM Kortrijk de onderzoeken voert voor de afdelingen Kortrijk en Ieper. 

 

 

2.2. De aanleg van een dossier 

 

2.2.1  De kennisname van de knipperlichten 

 

Krachtens de wet worden de volgende gegevens overgemaakt aan en verzameld op de griffie van 

de territoriaal bevoegde afdeling: 

 

                                                      
6 Het gaat om de organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk hebben en/of in feite uitkeringen 
verrichten aan hun leden of aan de personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid ervan. 
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- de berichten van protest betreffende wisselbrieven en orderbriefjes (art. XX.22 WER) ; 

- veroordelende verstekvonnissen en vonnissen op tegenspraak uitgesproken tegen 

schuldenaren die de gevorderde hoofdsom niet hebben betwist (art. XX.23, § 1 WER) ; 

- vonnissen waarbij een handelshuurovereenkomst wordt ontbonden ten laste van de 

huurder (art. XX.23, § 1 WER) ; 

- een lijst van de schuldenaren die reeds een kwartaal de verschuldigde sociale 

zekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben met vermelding van de naam van de 

onderneming en het verschuldigd bedrag (art. XX.23, § 2 WER – lijst te verstrekken door 

de RSZ-administratie uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal) ; 

- een lijst van de ondernemingen die reeds een kwartaal de verschuldigde BTW of 

bedrijfsvoorheffing niet meer hebben betaald met vermelding van de naam van de 

onderneming en het verschuldigd bedrag (art. XX.23, § 2 WER – lijst te verstrekken 

uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal door de administratie van 

financiën) ; 

- een lijst van de schuldenaren die reeds een kwartaal de verschuldigde sociale bijdragen 

als zelfstandige niet meer betaald hebben met vermelding van de naam van de 

onderneming en het verschuldigd bedrag (art. XX.23, § 2 WER – lijst te verstrekken 

uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal door het Rijksinstituut voor de 

Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen). 

 

Daarnaast kunnen nog andere gegevens de griffie bereiken: 

- vraag tot onderzoek vanwege de procureur des Konings; 

- informatie van de ontvangers van de BTW of directe belastingen in specifieke dossiers; 

- bevindingen van rechters van de zetel naar aanleiding van uitspraken in zaken of van de 

voorzitter naar aanleiding van zijn specifieke taken (bijvoorbeeld: aanstelling van een 

pandverzilveraar op verzoek van de bank die de kredieten heeft opgezegd); 

- bevindingen via tijdschriften, kranten, e.d.m.; 

- brieven van derden met klachten ten aanzien van specifieke ondernemingen, hetzij door 

de derde in persoon (concurrenten, leveranciers, werknemers, …), hetzij via hun 

raadsman; 
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- melding dat de continuïteit bedreigd is door de externe accountant, de externe erkend 

boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist7 of de bedrijfsrevisor conform art. 

XX.23, § 3 WER8 (via de voorzitter van de rechtbank); 

- melding dat de continuïteit bedreigd is door de commissaris in toepassing van art. 3:69 

WVV9 (via de voorzitter van de rechtbank). 

 

 

2.2.2. De verwerking van de knipperlichten 

 

2.2.2.1.  De huidige situatie. 

 

De gegevens waarvan hierboven sprake worden door de griffie manueel geklasseerd in hetzij 

bestaande dossiers, hetzij voorlopige dossiers. Voorlopige dossiers zijn de dossiers van 

ondernemingen waarin reeds knipperlichten zijn geklasseerd, doch die nog niet zijn voorgelegd aan 

de KOIM. Deze dossiers hebben allen de codeletter “D”. Ze zijn ingeschreven op de zgn. “D-rol” die 

een interne rol is waarvan de dossiers niet kunnen gelinkt worden aan een zitting. Zodra in een D-

dossier voldoende knipperlichten aanwezig zijn om een zaak in behandeling te nemen, wordt een 

eigenlijk dossier aangelegd, dat aan de KOIM wordt voorgelegd. Dergelijk dossier heeft de code “X”, 

                                                      
7 Zie voetnoot 1 i.v.m. de nieuwe terminologie. 
8 De externe accountant, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor 
die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de 
economische activiteit van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, lichten deze laatste hiervan schriftelijk op 
een omstandige wijze in, in voorkomend geval via zijn bestuursorgaan. Indien de schuldenaar binnen een termijn van 
een maand vanaf die kennisgeving niet de nodige maatregelen treft om de continuïteit van de economische activiteit 
voor een minimumduur van twaalf maanden te waarborgen, kan de externe accountant, de externe erkend 
boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist, of de bedrijfsrevisor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank 
daarvan schriftelijk inlichten. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet van toepassing. Zie ook voetnoot 1 
i.v.m. de nieuwe terminologie. 
9 De commissarissen die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die 
de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen, moeten het 
bestuursorgaan hiervan schriftelijk en op een omstandige wijze op de hoogte brengen. In dat geval moet het 
bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de 
economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren. Indien binnen 
een maand na de kennisgeving van de melding bedoeld in het eerste lid, de commissarissen niet werden ingelicht over 
de beraadslaging door het bestuursorgaan over de genomen maatregelen of de in het vooruitzicht gestelde 
maatregelen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te 
vrijwaren, of indien ze oordelen dat de maatregelen de continuïteit van de economische activiteit niet kunnen vrijwaren 
voor een minimumduur van twaalf maanden, kunnen ze hun vaststellingen schriftelijk meedelen aan de voorzitter van 
de ondernemingsrechtbank. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet van toepassing. 
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gevolgd door het jaartal van aanleg en het volgnummer. De X-dossiers kunnen wel aan een zitting 

worden gelinkt.  

Bijvoorbeeld :  dossier “X/19/256” staat voor dossier nummer 256 van het jaar 2019. 

 

In art. XX.4 WER is voorzien dat bij Koninklijk Besluit kan geregeld worden hoe de verwerking van 

de verzamelde gegevens op een logisch gestructureerde wijze verloopt en hoe de eenvormigheid 

en vertrouwelijkheid in de onderscheiden griffies verzekerd wordt. De Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer10 moet terzake voorafgaand advies uitbrengen Er is 

echter nog geen dergelijk Koninklijk Besluit gepubliceerd. 

 

2.2.2.2. De databank “KNICLI”. 

 

Door de diensten van de FOD Justitie wordt gewerkt aan een applicatie voor geïnformatiseerde 

gegevensverzameling en -beheer, nl. de databank “KNICLI” (wat de afkorting is van de woorden 

“Knipperlichten-Clignotants”). Volgens de Minister van Justitie op 17 maart 2021 in de Commissie 

voor Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verklaard heeft, gaat het om een business 

intelligence tool die de ondernemingsrechtbanken met een dashboard toelaat de knipperlichten op 

een gebruiksvriendelijke manier te visualiseren (Hand. Kamer, Commissie voor Justitie, 17 maart 

2021, CRIV 55 COM 415, p. 40). 

 

Het betreft dus een databank die per onderneming volgende knipperlichten verzamelt en 

actualiseert:  

 omvang en evolutie BTW-schuld, het bestaan van een afbetalingsplan BTW-schuld en 

of dit wordt gevolgd; 

 omvang en evolutie belastingschuld, het bestaan van een afbetalingsplan 

belastingschuld en of dit wordt gevolgd; 

 omvang en evolutie RSZ-schuld; 

 ontbinding handelshuurovereenkomst; 

 beslagberichten. 

 

                                                      
10 Thans de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
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De voormelde data zijn actueel ook beschikbaar in de applicatie “TCKH”, waaruit een listing per 

onderneming kan worden geprint. 

 

In KNICLI worden daarnaast ook opgenomen: 

 vertraging in de neerlegging van de jaarrekeningen bij de NBB en financiële 

gezondheidsindicator NBB; 

 doorhaling van de rechtspersoon in de KBO; 

 het bestaan van een voorgaand handelsonderzoek. 

 

In functie van de capaciteit en de prioriteiten van de KOIM kunnen er voor de knipperlichten 

parameters worden ingesteld om de selectiebeslissing te ondersteunen. Hiermee kunnen enerzijds 

lijsten van ondernemingen en anderzijds de gegevens per onderneming worden gegenereerd en 

afgedrukt. De databank is online bereikbaar voor geautoriseerde gebruikers.  

 

KNICLI is een statisch systeem, d.w.z. dat er geen mogelijkheid is om zelf gegevens eraan toe te 

voegen (enkel uitvoer). Tevens is KNICLI nog niet in staat om de griffie te verwittigen wanneer er 

aan een KBO-dossier knipperlichten werden toegevoegd of gewijzigd. Vonnissen van andere 

rechtbanken zijn ook (nog) niet opgenomen in de database van KNICLI.   

 

Er moet onderstreept worden dat een en ander zich nog in een testfase bevindt en dat het gebruik 

van KNICLI beperkt is tot de afdelingen die fungeren als pilootsites voor de invoering van de nieuwe 

applicatie “MACH” (momenteel Luik en Veurne). Bovendien is er nog geen wettelijke basis 

(Koninklijk Besluit) om gebruik te maken van KNICLI als authentieke bron. Een ontwerp van 

Koninklijk Besluit werd recentelijk gefinaliseerd en voor advies aan de Raad van State voorgelegd, 

volgens een verklaring van de Minister van Justitie op 17 maart 2021 (Hand. Kamer, Commissie voor 

Justitie, 17 maart 2021, CRIV 55 COM 415, p. 40). 
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2.2.3. Het voorleggen van een dossier aan de KOIM 

 

2.2.3.1. Selectiecriteria 

 

Op basis van een aantal welbepaalde criteria beslist de griffie tot het voorleggen van een dossier 

aan de kamer met het oog op het nemen van een beslissing. Het enkele feit dat door de griffie een 

dossier wordt aangelegd en voorgelegd aan de KOIM, betekent nog niet dat een beslissing is 

genomen tot opening van een onderzoek. Hiervoor is een beslissing van de KOIM vereist. Het is ook 

de KOIM die zal beslissen aan welke rechter-verslaggever het dossier wordt toegewezen. Pas daarna 

kan de rechter-verslaggever zijn werkzaamheden aanvatten. 

 

De selectiecriteria worden in overleg vastgesteld en gelden voor elke afdeling van de rechtbank. Ze 

kunnen worden aangepast in functie van wijzigende maatschappelijke omstandigheden en/of 

evoluties op sociaaleconomisch vlak. 

 

De criteria voor aanleg van een dossier betreffende een onderneming die haar schulden niet kan 

voldoen of waarin discontinuïteit dreigt, zijn momenteel : 

- één of meerdere knipperlichten voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro, zowel 

voor een natuurlijk persoon als voor een rechtspersoon 

- vonnis huurontbinding 

- vraag tot onderzoek vanwege het parket. 

 

Voor het dossier van een rechtspersoon die kan worden doorgestuurd met het oog op gerechtelijke 

ontbinding gelden andere, specifieke criteria (zie verder, rubriek 3.2.2.3). 

 

2.2.3.2. Aanleg van een aan de KOIM voor te leggen dossier 

 

Wanneer er met betrekking tot de schuldenaar nog geen dossier bestaat of, zoals hierboven 

aangehaald, er alleen nog maar een voorlopig D-dossier voorhanden is, wordt een “definitief” 

dossier aangelegd, dat wordt gestopt in een groene kaft met vermelding van het X-nummer (b.v. 

X/19/256). 
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Dit dossier bevat in volgorde de volgende gegevens: 

- het handelsinformatierapport van Graydon; 

- de gegevens van de KBO (natuurlijke persoon of rechtspersoon); 

- de laatst neergelegde jaarrekening bij de NBB (indien voorhanden en van toepassing); 

- de lijst met knipperlichten en de recente stukken, m.n. nieuwe vonnissen, recente 

beslagberichten, e.d.m. (de zgn. TCKH-listing); 

- de stukken die door de onderneming werden neergelegd of later worden bezorgd; 

- overige mapjes die de stukken bevatten volgens de er op gezette vermelding: 

briefwisseling inzake oproepingen, vonnissen, beslagen, andere stukken (zoals 

bijvoorbeeld de historische informatie uit een reeds vroeger geopend X-dossier dat 

zonder gevolg werd geklasseerd, nl. de TCKH-listing en de verslagen); 

- in voorkomend geval, de reeds opgestelde verslagen in het kader van een lopend 

onderzoek. 

 

Als het dossier wordt klaargelegd voor de rechter-verslaggever, wat impliceert dat de KOIM reeds 

de beslissing heeft genomen om een onderzoek te starten en daartoe een bepaalde rechter in 

ondernemingszaken heeft aangewezen, wordt vooraan in het dossier een blanco verslagformulier 

toegevoegd. Indien een dossier staat voor nazicht van opgevraagde stukken, worden de door de 

onderneming opgestuurde stukken eveneens vooraan toegevoegd. 

 

 

Opmerking : de ondernemingsrechtbanken verkrijgen vanwege NV Graydon Belgium 

(een commerciële instelling die aan gegevensgaring betreffende ondernemingen doet) 

gratis toegang tot hun database. Op 9 januari 2020 heeft Dircom(+) beslist om de 

samenwerking met Graydon zoveel mogelijk verder te zetten. Dircom(+) zag geen reden 

om deze samenwerking te beëindigen dan wel de voorwaarden ervan te wijzigen. De 

toegang tot Graydon is uitsluitend bestemd voor de werking van de KOIM zodat, om 

misbruiken te voorkomen, deze toegang voorbehouden is aan de medewerkers van de 

griffie. 
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2.2.4. Het versturen van brieven – contacten met de onderneming 

 

De griffie staat verder in voor het opmaken en versturen van de brieven (inzonderheid oproepingen 

en het opvragen van informatie en/of stukken). Hiertoe bestaan een aantal standaardbrieven. De 

griffie verzorgt ook de contacten met de onderneming, bijvoorbeeld een onderneming die opbelt 

om afwezigheid mee te delen, om uitleg te vragen, e.d.m. 

 

 

Belangrijke opmerking : indien een onderneming rechtstreeks contact zoekt met een 

rechter-verslaggever dient deze de onderneming in alle gevallen door te verwijzen naar 

de griffie. Omgekeerd moet de informatie die door een rechter-verslaggever tijdens het 

verhoor wordt opgevraagd, ook via de griffie worden bezorgd door de onderneming. 
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3. De taak van de rechter - verslaggever 
 
 
 

3.1. Het kader 
 

 

Zoals hierboven uiteengezet zijn er binnen de KOIM een aantal rechters-verslaggevers werkzaam. 

Deze rechters-verslaggevers worden door de voorzitter van de rechtbank aangewezen uit het korps 

van de rechters in ondernemingszaken. Zij worden per gerechtelijk jaar aangesteld in de 

dienstregeling. 

 

Art. 204, § 3 Ger.W. bepaalt dat de rechters in ondernemingszaken slechts zitting kunnen nemen 

indien zij vooraf de initiële opleiding bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding hebben gevolgd. 

Deze initiële opleiding, vereist voor alle rechters in ondernemingszaken, bevat een opleiding inzake 

deontologie en een opleiding aangaande de procedure. Inzake insolventie van ondernemingen 

moet een tweede (bijkomende) opleiding worden gevolgd. De rechters in ondernemingszaken 

kunnen slechts optreden, hetzij als rechter-commissaris in een faillissement, hetzij als gedelegeerd 

rechter bij een gerechtelijke reorganisatie, hetzij in de Kamer voor ondernemingen in 

moeilijkheden, indien zij hiervoor een bijzondere opleiding bij het Instituut voor gerechtelijke 

opleiding hebben gevolgd. 

 

De in de KOIM aangeduide rechters in ondernemingszaken kunnen hun functie niet combineren 

met een taak als rechter-commissaris of als gedelegeerd rechter. Zij kunnen ook niet zetelen in de 

tweede en derde kamer. Deze beperking is wettelijk bepaald in art. XX.29, § 3 WER: “De met het 

onderzoek naar de toestand van de schuldenaar belaste leden van de kamer voor ondernemingen 

in moeilijkheden mogen niet deelnemen aan de rechtspleging inzake het faillissement, de 

gerechtelijke reorganisatie of de gerechtelijke vereffening die op deze schuldenaar zou betrekking 

hebben”. Het deelnemen aan de zitting van een pleitkamer is niet onverenigbaar met de taak van 

rechter-verslaggever. Ook de taak van rechter-commissaris in een faillissement waartoe de rechter 

in ondernemingszaken vroeger werd aangesteld, kan verder worden uitgeoefend.  

 

In de jaarlijkse dienstregeling kunnen bepalingen worden opgenomen dienaangaande. 
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3.2. Taak van de rechter-verslaggever 

 

3.2.1. De toewijzing van een dossier - De oproeping - De onderzoeksmogelijkheden 

 

De dossiers worden aan een individuele rechter-verslaggever toegewezen bij beslissing van de 

KOIM. Art. XX.25, § 2, eerste lid WER bepaalt: “De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden kan 

het onderzoek zelf voeren of een rechter-verslaggever aanstellen. Deze kan een rechter bij de 

rechtbank zijn, de voorzitter uitgezonderd, of een rechter in ondernemingszaken”. 

 

Oordelen hetzij de kamer, hetzij de rechter-verslaggever dat de continuïteit van de economische 

activiteit van een schuldenaar bedreigd is of dat de ontbinding van de rechtspersoon kan worden 

uitgesproken, dan kunnen zij de schuldenaar oproepen en horen teneinde alle inlichtingen te 

verkrijgen over de stand van zijn zaken en inzake de eventuele reorganisatiemaatregelen (art. 

XX.25, § 2, tweede lid WER). 

 

De oproeping kan een verzoek aan de schuldenaar bevatten om voorafgaand aan de zitting 

bepaalde gegevens en inlichtingen over zijn onderneming en over zijn stand van zaken in te voeren 

in het register (art. XX.25, § 2, derde lid WER)11. 

 

De oproeping wordt, door toedoen van de griffier, gericht aan de woonplaats van de schuldenaar 

(natuurlijk persoon) of aan het adres van de zetel (rechtspersoon) (art. XX.25, § 2, vierde lid WER). 

 

Het onderzoek geschiedt met gesloten deuren (art. XX.25, § 3, eerste lid WER), d.w.z. dat deze 

zittingen niet voor het publiek toegankelijk zijn. Mits aan de voorwaarden van vertrouwelijkheid en 

beslotenheid voldaan is, kan eventueel het verhoor georganiseerd worden via videoconferentie.  

 

Zoals reeds hoger aangegeven, draagt de rechter-verslaggever geen toga tijdens de ondervraging. 

 

                                                      
11 Met “register” wordt bedoeld: het Centraal Register Solvabiliteit (afgekort ‘REGSOL’). Dit is de geïnformatiseerde 
gegevensbank waar de dossiers betreffende de minnelijke akkoorden, de procedures van gerechtelijke reorganisatie of 
faillissement worden opgeslagen en bewaard (art. I.22, 6° WER). In de praktijk is de toepassing van art. XX.25, § 2, derde 
lid WER dode letter vermits dit onderdeel van Regsol niet operationeel is. 
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De schuldenaar moet in persoon verschijnen, hij kan zich niet laten vertegenwoordigen. Hij mag 

zich wel laten bijstaan door de personen van zijn keuze, b.v. zijn advocaat en/of accountant (art. 

XX.25, § 3, eerste lid WER). 

 

Wettelijk is voorzien dat de KOIM of de rechter-verslaggever bij de externe accountant, de externe 

erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist12 en de bedrijfsrevisor van de 

schuldenaar, inlichtingen mag inwinnen nopens de aanbevelingen die zij gedaan hebben aan de 

schuldenaar en, in voorkomend geval, nopens de maatregelen die genomen zijn om de continuïteit 

van de economische activiteit te waarborgen. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek 

(schending van het beroepsgeheim) niet van toepassing (art. XX.25, § 3, tweede lid WER). 

 

Daarenboven bepaalt de wet dat het de KOIM of de rechter-verslaggever vrijstaat om van 

ambtswege alle gegevens te verzamelen die nodig zijn voor zijn onderzoek. Zij kunnen alle personen 

horen van wie zij het verhoor nodig achten, zelfs buiten de aanwezigheid van de schuldenaar, en 

de mededeling van alle dienstige gegevens en inlichtingen gelasten, in voorkomend geval middels 

het register. De schuldenaar kan alle andere stukken van zijn keuze voorleggen (art. XX.25, § 3, 

derde lid WER). 

 

De rechter-verslaggever kan ook ambtshalve beslissen om zich ter plaatse te begeven naar de 

maatschappelijke zetel of in voorkomend geval het centrum van de voornaamste belangen, althans 

indien de opgeroepen schuldenaar niet verschenen is. Wanneer de schuldenaar een 

beroepsbeoefenaar van een vrij beroep is, moet de rechter-verslaggever op voorhand de betrokken 

Orde of het betrokken Instituut verwittigen. De bijstand van een griffier is niet vereist. De rechter 

kan geheel alleen proces-verbaal opmaken van zijn bevindingen en van de afgelegde verklaringen 

(art. XX.25, § 3, vierde en vijfde lid WER)13. 

                                                      
12 Zie voetnoot 1 i.v.m. de nieuwe terminologie. 
13 Tijdens de parlementaire werkzaamheden voor de invoeging van Boek XX in het Wetboek van economisch recht werd 
gesteld dat, om bewijskracht te verlenen aan het proces-verbaal van plaatsopneming dat de rechter-verslaggever zelf 
opstelt zonder bijstand van een griffier, dit proces-verbaal zou moeten medeondertekend worden door een derde die 
aanwezig is bij de plaatsopneming, zoals de schuldenaar zelf of een werknemer van de schuldenaar (Parl.St. Kamer 
2016-2017, Doc 54 2407/001, 45). Dit standpunt wordt blijkbaar gedeeld door sommige rechtsleer (zie A. Zenner, “Aide-
mémoire du juge rapporteur de la chambre des entreprises en difficulté”, IN FORO, nr. 68, p. 17 e.v., inz. nr. 22; V. 
Frémat, G. De Sauvage, J.-F. Goffin en S. Berg, Continuïteit van ondernemingen, Intersentia, 2018, p. 77). Feit is evenwel 
dat de wetgever uiteindelijk gekozen heeft voor een duidelijke afwijking van de algemene regel dat voor elke 
ambtsverrichting van een rechter de bijstand van een griffier vereist is (algemene regel die opgenomen is in art. 168 
Ger.W.). In art. XX.25 in fine WER staat in niet mis te verstane bewoordingen dat de rechter-verslaggever “geheel alleen” 
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3.2.2. Het onderzoek 

 

Onder rubriek 1.1 werd reeds uiteengezet dat het doel en de werking van de KOIM gericht is op: 

 

- de detectie van de ondernemingen die tijdelijk hun schulden niet kunnen voldoen of waarin 

discontinuïteit dreigt en waarvan dient onderzocht te worden of de toestand nog kan 

gesaneerd worden; 

 

- de detectie van de ondernemingen die zich in een toestand van discontinuïteit bevinden 

en via de tussenkomst van het parket deze ondernemingen naar het faillissement leiden; 

 

- de detectie van de rechtspersonen die in aanmerking komen voor gerechtelijke ontbinding. 

 

De rechter-verslaggever zal derhalve in de uitvoering van zijn taak deze doelstellingen in acht dienen 

te nemen. 

 

3.2.2.1. De ondernemingen in moeilijkheden en hun herstel 

 

De wet voorziet dat de KOIM de toestand van de schuldenaren in moeilijkheden (ondernemingen) 

opvolgt om de continuïteit van hun activiteiten te vrijwaren en de bescherming van de rechten van 

de schuldeisers te verzekeren (art. XX.25, § 1 WER). Hieruit volgt dat in eerste instantie het 

onderzoek gericht is op de detectie van ondernemingen die tijdelijk hun schulden niet kunnen 

voldoen of waarin discontinuïteit dreigt en waarvan dient onderzocht te worden of de toestand nog 

kan gesaneerd worden. Het onderzoek verloopt in de regel in drie fasen: 

 

- eerste fase: bij het verhoor van de onderneming zal de rechter-verslaggever in eerste instantie 

een gesprek dienen te voeren waarbij hij een zo breed mogelijke kijk probeert te krijgen op de 

onderneming en haar toestand en waarbij hij kennis neemt van de moeilijkheden waarmee de 

onderneming kampt. Hierbij vormen de knipperlichten, die zich bevinden in het dossier, (soms) 

                                                      

het proces-verbaal van plaatsopneming kan opstellen, zonder bijstand van een griffier. In de wet is geen enkele 
specifieke vereiste inzake authenticiteit of bewijskracht gesteld. Op basis van de parlementaire voorbereiding alleen 
kan bezwaarlijk worden volgehouden dat de medeondertekening van het proces-verbaal door een derde een vereiste 
is voor de bewijskracht van het proces-verbaal dat de rechter-verslaggever opstelt. 
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slechts een klein onderdeel, zodat een onderzoek dat zich beperkt tot die knipperlichten niet 

afdoend zal zijn. Om een bredere kijk op de onderneming te krijgen, zal het opvragen van adequate 

informatie een doorslaggevende rol spelen; 

 

- tweede fase: eenmaal de rechter-verslaggever een zicht heeft gekregen op de moeilijkheden, 

dient gezocht te worden naar de oorzaken van deze moeilijkheden.  Deze kunnen zowel te wijten 

zijn aan externe oorzaken (marktomstandigheden, consumentengedrag, economische en financiële 

crisis, pandemie, ...) als interne omstandigheden (slecht beheer, zwakke financiële structuur, 

faillissement van een belangrijke klant, veroordelingen wegens slecht werk, e.d.m.).  Hierbij dienen 

de oorzaken die door de onderneming worden naar voor gebracht, met de nodige kritische zin 

beoordeeld te worden.  Desgevallend dient de onderneming gewezen te worden op haar eigen 

tekortkomingen; 

 

- derde fase: in deze fase van het gesprek is het de bedoeling dat de onderneming gehoord wordt 

nopens de wijze waarop zij haar herstel zal bewerkstelligen (reorganisatiemaatregelen). Hierbij 

speelt de rechter in principe een passieve rol, doch dit belet niet dat hij op neutrale wijze wel 

suggesties kan geven met betrekking tot de wettelijke mogelijkheden zoals daar zijn: minnelijk 

akkoord met de schuldeisers, aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar (zie 4.2.4), aanvraag 

van een procedure gerechtelijke reorganisatie, e.d.m. Een actieve rol bij het adviseren of uitwerken 

van de herstelmaatregelen is echter uit den boze, gezien de rechter-verslaggever dan zijn 

aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen. 

 

3.2.2.2. De ondernemingen in staat van faillissement 

 

Naar aanleiding van het onderzoek kan het gebeuren dat de rechter-verslaggever vaststelt dat de 

onderneming voldoet aan de voorwaarden van het faillissement, m.n. een duurzame staking van 

betaling (gebrek aan liquide middelen) en een wankel krediet (gebrek aan het verkrijgen van 

kredieten). In dit geval brengt de rechter zo spoedig mogelijk verslag uit aan de kamer die kan 

beslissen het dossier door te sturen naar de procureur des Konings. Deze instantie kan dan beslissen 

de onderneming te dagvaarden in faillissement. 
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Dit is de tweede taak van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, m.n. het vlugger 

detecteren en het via het parket doen verwijderen van de ondernemingen die zich in een toestand 

van discontinuïteit bevinden. 

 

Opmerking : als de rechters-verslaggevers hun onderzoeken en/of verhoren uitvoeren 

terwijl ook de KOIM gelijktijdig zitting houdt, kan in ernstige of dringende gevallen het 

verslag meteen worden uitgebracht, met opgave van de specifieke redenen voor 

faillissement, welke in voorkomend geval door de griffier dan in de beschikking van de KOIM 

kunnen opgenomen worden. 

 

3.2.2.3. De rechtspersonen die in aanmerking komen voor gerechtelijke ontbinding 

 

3.2.2.3.1. Algemeen. 

 

Sinds 2017 kan de KOIM zelfstandig het initiatief nemen om een procedure van gerechtelijke 

ontbinding tegen een rechtspersoon in gang te zetten (voordien moest het dossier bij beschikking 

worden verwezen naar de procureur des Konings, die een vennootschap kon dagvaarden in 

ontbinding mits gedurende drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening was neergelegd). 

 

Art. XX.29, § 2, tweede lid WER voorziet dat de KOIM het dossier met een gemotiveerde beslissing 

aan de rechtbank kan meedelen ten einde uitspraak te doen over de ontbinding, wanneer uit het 

onderzoek naar de toestand van de schuldenaar blijkt dat de ontbinding van de rechtspersoon kan 

worden uitgesproken overeenkomstig het “Wetboek van vennootschappen of de wet van 27 juni 

1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke 

partijen en stichtingen” (thans: het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afgekort 

“WVV”).  

 

Wanneer de schuldenaar, rechtspersoon, een beroepsbeoefenaar van een vrij beroep is, deelt de 

kamer voor ondernemingen in moeilijkheden aan de Orde of het instituut een afschrift mee van de 

beslissing (art. XX.29, § 2, derde lid WER). De kamer kan eveneens het dossier mededelen aan de 

procureur des Konings (art. XX.29, § 2, vierde lid WER). 
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Wanneer de rechtsgrond voor gerechtelijke ontbinding van een vennootschap de niet-neerlegging 

van de jaarrekening is, volstaat het thans dat één enkele jaarrekening niet werd neergelegd. Art. 

2:74, § 1 WVV bepaalt inderdaad dat de ondernemingsrechtbank op vraag van iedere 

belanghebbende of van het openbaar ministerie, dan wel na mededeling door de KOIM krachtens 

artikel XX.29 WER, de ontbinding kan uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om 

een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig de artikelen 3:10 WVV en 3:12 WVV niet is 

nagekomen. Er is echter een verschil naargelang het initiatief uitgaat van de KOIM dan wel van een 

belanghebbende of het parket. In geval van mededeling door de KOIM kan de rechtbank hetzij een 

regularisatietermijn uitspreken (waarbij in principe het dossier voor opvolging terug wordt 

verwezen naar de KOIM), hetzij de ontbinding uitspreken. In geval van een verzoek van een 

belanghebbende of het openbaar ministerie moet de rechtbank een regularisatietermijn toekennen 

van tenminste drie maanden. 

 

3.2.2.3.2. De grondslagen voor doorverwijzing met het oog op gerechtelijke ontbinding. 

 

A – Vennootschappen. 

 

De mogelijke grondslagen voor de gerechtelijke ontbinding van vennootschappen zijn hoofdzakelijk 

opgenomen in art. 2:74 WVV, dat twee luiken omvat. 

 

Art. 2:74, § 1 WVV bepaalt dat de rechtbank op vraag van iedere belanghebbende of van het 

openbaar ministerie, dan wel na mededeling door de KOIM krachtens art. XX.29 WER, de ontbinding 

kan uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om een jaarrekening neer te leggen 

overeenkomstig de artikelen 3:10 en 3:12 WVV niet is nagekomen14. Vereist is dat een termijn van 

zeven maanden verstreken is, te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar. 

 

Art. 2:74, § 2 WVV bepaalt dat de rechtbank ingevolge mededeling door de KOIM krachtens artikel 

XX.29 WER de ontbinding van een vennootschap kan uitspreken: 

                                                      
14 Een  overzicht  van  de  vennootschappen  die  gehouden  zijn  een  jaarrekening  neer  te  leggen,  wordt  gegeven  in 
bijlage 3. 
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1° wanneer die vennootschap ambtshalve werd geschrapt met toepassing van artikel III.42, § 1, 5° 

WER15; 

2° indien zij ondanks twee oproepingen met dertig dagen tussentijd, waarvan de tweede per 

gerechtsbrief, niet voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden is verschenen16; 

3° indien de leden van het bestuursorgaan ervan niet over de fundamentele beheersvaardigheden 

of niet over de beroepsbekwaamheid beschikken die voor de uitoefening van haar activiteit bij wet, 

decreet of ordonnantie worden opgelegd. 

 

Art. XX.29, § 2 WER beperkt het optreden van de KOIM echter niet tot deze specifieke gevallen. De 

KOIM kan beslissen om een dossier door te verwijzen in alle gevallen voorzien door het WVV die 

tot gerechtelijke ontbinding kunnen leiden. Zo kan de ontbinding van een naamloze  vennootschap 

worden uitgesproken wanneer het netto-actief is gedaald onder het wettelijk minimum van 61.500 

euro (art. 7:229 WVV)17. 

 

B – Andere rechtspersonen. 

 

Voor VZW’s en IVZW’s volstaat, net als voor vennootschappen, dat één jaarrekening niet werd 

neergelegd (art. 2:74, § 1 WVV en art. 2:113, § 1, 4° WVV). 

 

                                                      
15 Het betreft de gevallen van ambtshalve doorhaling door de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen 
van de vennootschappen die niet vallen onder artikel III.42, § 1, 4° WER en die aan de volgende cumulatieve criteria 
beantwoorden: 
  a) sedert minimum drie jaar, niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden, 
ingeschreven in de KBO; 
  b) ingeschreven zijn in de KBO met een actieve status; 
  c) niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de KBO; 
  d) sinds 7 jaar, geen enkele wijziging aangaande de ingeschreven gegevens in de KBO hebben uitgevoerd; 
  e) sinds 7 jaar, geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen, in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
of in het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd.  
Dit komt in de praktijk zelden voor. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet om de gevallen van ambtshalve doorhaling van de vennootschappen die, 
volgens de gegevens van de Nationale Bank van België, voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren niet hebben 
voldaan aan de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekeningen, waarvan sprake in artikel III.42, § 1, 4° WER. Dit 
komt in de praktijk wel regelmatig voor. 
16 Hetzelfde geldt uiteraard wanneer de vennootschap niet verschenen is ten overstaan van de rechter-verslaggever 
die door de KOIM werd aangesteld om het onderzoek te voeren. 
17 Voor een overzicht van de mogelijke rechtsgronden, zie J.P. Lebeau & D. Gol, “La dissolution et la liquidation des 
personnes morales”, TBH 2018, 1153 e.v., inz. nrs. 8-13. De ganse regeling kan wel problematisch worden waar niet de 
rechtbank maar de voorzitter van de rechtbank, zetelend zoals in kort geding, voortaan de bevoegde rechter is voor de 
gerechtelijke ontbinding van een vennootschap “om wettige redenen” (art. 2:73 WVV). In art. 2:73 WVV is immers geen 
sprake van de mogelijkheid tot doorverwijzing bij beschikking van de KOIM, in tegenstelling tot art. 2:74 WVV.  
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Ook voor de gerechtelijke ontbinding van een stichting is nu voorzien dat de gerechtelijke 

ontbinding kan worden uitgesproken als slechts één jaarrekening niet werd neergelegd (art. 2:114, 

§ 1, 5° WVV, zoals gewijzigd door de reparatiewet van 28 april 2020, in werking getreden op 06 mei 

2020). 

 

De plaats van neerlegging van de jaarrekening (bij de NBB of in het verenigings- of stichtingsdossier) 

is niet van belang, de verplichting tot neerlegging en de naleving hiervan wel. 

 

De drie specifieke grondslagen die voor vennootschappen zijn opgenomen in art. 2:74, § 2 WVV zijn 

niet van toepassing op verenigingen en stichtingen. 

 

3.2.2.3.3. Procedurele aspecten bij doorverwijzing voor gerechtelijke ontbinding. 

 

(i) Wanneer de KOIM overgaat tot mededeling van het dossier op grond van de niet-neerlegging 

van de jaarrekening(en) in toepassing van art. 2:74, § 1 WVV kan de rechtbank hetzij een 

regularisatietermijn uitspreken, waarbij zij het dossier voor opvolging terugverwijst naar de KOIM, 

hetzij de ontbinding van de vennootschap uitspreken. 

Ingeval het verzoek uitgaat van een belanghebbende of van het openbaar ministerie, moet de 

rechtbank een regularisatietermijn toekennen van tenminste drie maanden, en het dossier voor 

opvolging verwijzen naar de KOIM. Na afloop van de termijn doet de rechtbank uitspraak op verslag 

van de KOIM. 

De vordering tot ontbinding bedoeld in deze paragraaf kan slechts worden ingesteld na het 

verstrijken van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het 

boekjaar. De vordering wordt ingesteld tegen de vennootschap. 

 

(ii) Wanneer de KOIM overgaat tot mededeling van het dossier op één van de drie gronden die zijn 

bepaald in art. 2:74, § 2 WVV kan de rechtbank hetzij een regularisatietermijn toekennen en het 

dossier voor opvolging terug verwijzen naar de KOIM, hetzij de ontbinding van de vennootschap 

uitspreken. 
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Echter kan de ontbinding op één van deze gronden niet worden uitgesproken zolang er een 

procedure loopt inzake faillissement, gerechtelijke reorganisatie of ontbinding van de 

vennootschap18. 

 

(iii) Wanneer de KOIM is overgegaan tot mededeling van het dossier op één van de drie gronden 

die zijn bepaald in art. 2:74, § 2 WVV, moet het dossier van de betrokken vennootschap eerst nog 

voorgelegd worden aan de voorzitter van de rechtbank, die een beslissing moet nemen als het 

dossier verder moet behandeld worden. Deze bijkomende stap voor vennootschappen geldt alleen 

in dat geval, dus niet wanneer de niet-neerlegging van de jaarrekening(en) de grondslag is voor de 

beslissing van de KOIM. 

 

(iv) De voorzitter van de rechtbank19 verzoekt de griffier om de vennootschap op te roepen bij 

gerechtsbrief, die de met redenen omklede beslissing van KOIM en de tekst van art. 2:74 WVV 

bevat. De oproeping wordt gedaan voor een bepaalde zitting van de tweede kamer. 

 

(v) Bepalingen die gelden voor andere rechtspersonen dan vennootschappen. 

 

Voor VZW’s en IVZW’s geldt, net als voor vennootschappen, dat de vereniging door de griffie 

wordt opgeroepen per gerechtsbrief die de tekst van art. 2:113 WVV weergeeft. Opmerkelijk 

is dat wettelijk niet voorzien is dat de beschikking van de KOIM bij de oproeping moet worden 

gevoegd. 

De vordering tot gerechtelijke ontbinding van een vereniging ingevolge doorverwijzing van de 

KOIM kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zeven maanden te 

rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar (art. 2:113, § 2 WVV). 

 

 

                                                      
18 De regel dat de gerechtelijke ontbinding niet kan uitgesproken worden zolang er een procedure loopt inzake 
faillissement, gerechtelijke reorganisatie of ontbinding van de vennootschap geldt enkel voor de drie 
ontbindingsgronden die zijn opgesomd in § 2 van art. 2:74 WVV, maar niet wanneer de niet-neerlegging van de 
jaarrekening(en) de rechtsgrond voor ontbinding is. Dit werd reeds in de rechtspraak bevestigd (Orb. Gent (afd. 
Kortrijk), 25 februari 2020 inzake A/20/0121, bevestigd door Gent (7de kamer), 29 juni 2020 inzake 2020/AR/684). 
19 In de praktijk zal het de voorzitter van de tweede kamer zijn die, rekening houdend met de werklast in zijn/haar 
kamer en de invulling van de zittingsrol, de dagen en uren bepaalt waarop de dossiers voor gerechtelijke ontbinding 
zullen worden opgeroepen. 



36 
 

Voor stichtingen is enkel maar gerechtelijke ontbinding mogelijk (geen vrijwillige 

ontbinding)20. Alleen de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, 

is bevoegd om de ontbinding van een stichting uit te spreken. Ook hier dient de griffie de 

stichting op te roepen per gerechtsbrief, die de tekst van art. 2:114 WVV weergeeft. Evenmin 

is voorzien dat de beschikking van de KOIM bij de oproeping moet worden gevoegd.  

De vordering tot ontbinding van een stichting kan slechts worden ingesteld na het verstrijken 

van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar 

(art. 2:114, § 2 WVV). 

 

Zowel voor verenigingen als voor stichtingen is in de wettelijke bepalingen geen sprake van 

de mogelijkheid om een regularisatietermijn toe te kennen, zoals dit voor vennootschappen 

wel het geval is. Toch kan de rechtbank uitstel verlenen aan de vereniging of de stichting die 

ter zitting verschijnt en aankondigt dat op korte termijn het nodige zal worden gedaan om de 

ontbrekende jaarrekening(en) neer te leggen. De wettelijke bepalingen voorzien immers dat 

de ontbinding niet kan uitgesproken worden als de ontbrekende jaarrekeningen worden 

neergelegd “vooraleer de debatten worden gesloten”. De rechtbank kan beslissen om de zaak 

te verdagen en de debatten pas op een latere zitting te sluiten, wat de facto neerkomt op 

uitstel van de zaak om te kunnen regulariseren. 

 

(vi) De gemotiveerde beslissing van de KOIM om een dossier van een rechtspersoon door te 

verwijzen voor gerechtelijke ontbinding, moet in alle gevallen worden medegedeeld aan de 

procureur des Konings, ongeacht de juridische grondslag van die beslissing (art. XX.29, § 2, tweede 

lid, in fine WER). 

 

3.2.2.3.4. In de praktijk. 

 

- Selectiecriteria voor aanleg  van een dossier. 

 

Algemeen: de nodige elementen die doen blijken dat (minstens één van) de wettelijke 

grondslagen voor gerechtelijke ontbinding vervuld zijn, dienen voorhanden te zijn.  

                                                      
20 In art. 2:114, § 1 WVV zijn 7 rechtsgronden bepaald die tot de ontbinding van een stichting kunnen leiden. Alleen 
m.b.t. de vijfde rechtsgrond (een of meerdere ontbrekende jaarrekeningen) kan de KOIM een initiatief nemen. 
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Specifiek voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen gelden de volgende regels: 

- het ontbreken van één enkele jaarrekening wordt in principe niet aanzien als autonoom 

(voldoende) knipperlicht. Een dossier wordt wel aangelegd en voorgelegd wanneer het 

ontbreken van één jaarrekening gepaard gaat met één of meerdere andere knipperlichten; 

- het ontbreken van twee jaarrekeningen is wel voldoende om een X-dossier aan te leggen 

en aan de KOIM voor te leggen. 

 

Opmerking (1) : Wanneer een rechtspersoon in het verleden één of meerdere 

jaarrekeningen niet heeft neergelegd, maar wel de meest recente jaarrekening(en) heeft 

neergelegd, wordt een dergelijk dossier niet doorverwezen voor gerechtelijke ontbinding.  

 

Opmerking (2) : opgelet met vennootschappen die voorheen een VOF of CommV waren en 

zich recent hebben omgevormd tot BV. Dergelijke vennootschappen dienen pas een 

jaarrekening neer te leggen na het verstrijken van het eerste boekjaar sinds ze de nieuwe 

vennootschapsvorm hebben aangenomen. 

 

- Inhoud van het aan te leggen dossier. 

  

Inzake gerechtelijke ontbinding bevat het X-dossier de volgende elementen:  

 1) een TCKH listing van de gekende schulden (knipperlichten); 

2) een uittreksel van de KBO; 

3) het overzicht van de bij de Nationale Bank laatst neergelegde jaarrekeningen (indien 

voorhanden) en/of de gegevens inzake de niet-neerlegging van de jaarrekeningen21 ; 

4) Graydon rapport; 

5) lijst van publicaties in het Belgisch Staatsblad + eventueel een uitprint van de 

oprichtingsakte (om de datum van het einde van het eerste boekjaar te kennen wanneer 

nooit een jaarrekening werd neergelegd) en/of van de akten waarbij het boekjaar recent 

werd gewijzigd; 

                                                      
21 Kleine VZW’s en IVZW’s (zie art. 3:47 WVV) moeten hun jaarrekeningen neerleggen in het verenigingsdossier (art. 
2:9, § 1, 8° WVV en art. 2:10, § 1, 8° WVV). Kleine stichtingen (zie art. 3:51 WVV) moeten hun jaarrekeningen neerleggen 
in het stichtingsdossier (art. 2:11, § 1, 8° WVV). Zie ook bijlage 3. 
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6) in voorkomend geval, de andere elementen die doen blijken dat één van de wettelijke 

grondslagen voor gerechtelijke ontbinding vervuld zijn (b.v. de stukken waaruit blijkt dat de 

leden van het bestuursorgaan van een vennootschap niet over de fundamentele 

beheersvaardigheden of niet over de beroepsbekwaamheid beschikken die voor de 

uitoefening van de activiteit bij wet, decreet of ordonnantie worden opgelegd). 

 

- Oproeping van de rechtspersoon. 

 

In de regel zal de rechtspersoon die in aanmerking komt voor gerechtelijke ontbinding één 

maal opgeroepen worden (hetzij voor de KOIM, hetzij voor een rechter-verslaggever), met 

het oog op eventuele regularisatie.  

De schuldenaar wordt uitgenodigd door de griffie op basis van een oproeping, waarin 

niettemin de aandacht wordt gevestigd op de twee wettelijke mogelijkheden: 

a) doorverwijzing naar de procureur des Konings met het oog op dagvaarding in 

faillissement, ingeval de voorwaarden voor faillissement aanwezig zijn;  

b) doorverwijzing naar de rechtbank met het oog op gerechtelijke ontbinding. 

Indien de rechtspersoon niet verschijnt, wordt geen tweede oproeping meer gedaan en 

neemt de KOIM meteen een beslissing. 

Indien de rechtspersoon wel verschijnt, wordt de zaak behandeld en een gemotiveerd 

verslag opgesteld. In voorkomend geval zal door de rechter-verslaggever worden 

aangedrongen op het neerleggen van de ontbrekende jaarrekeningen. Hij kan uitstel 

verlenen met het oog op regularisatie. In het bevestigend geval kan de KOIM daarna het 

dossier klasseren. In het ontkennend geval neemt de KOIM uiteindelijk de beslissing die 

gepast is. 

 

- Mededeling aan het parket. 

 

Enkel de beslissingen van doorverwijzing moeten worden medegedeeld aan de procureur 

des Konings. 

Deze beschikkingen worden per e-mail medegedeeld aan het parket. Indien het parket in 

een bepaald geval eigen redenen zou hebben om het faillissement van de vennootschap te 

vorderen, eerder dan de gerechtelijke ontbinding, zal de procureur dat zo vlug mogelijk 
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moeten kenbaar maken, alleszins ten laatste op de zitting van de insolventiekamer waar het 

dossier voor ontbinding wordt opgeroepen. 

 

- Visum van de voorzitter van de rechtbank. 

 

Na de doorzending van de lijst van de opgeroepen rechtspersonen wordt door de griffie 

(dienst opsporing van ondernemingen in moeilijkheden) een listing van de dossiers 

overgemaakt aan de voorzitter van de rechtbank, die zijn/haar akkoord geeft om verder te 

handelen d.m.v. een visum (stempel), in de wettelijk bepaalde gevallen22. De volgende 

werkwijze wordt daarbij gevolgd: eerst het parket verwittigen en pas 8 dagen later de lijst 

van rechtspersonen die voor gerechtelijke ontbinding in aanmerking komen, aan de 

voorzitter voorleggen. In die tussentijd kan de procureur in voorkomend geval laten weten 

dat zijn ambt zelf een initiatief zal nemen. 

 

- Behandeling bij de tweede kamer. 

 

De griffier van de insolventiekamer roept de rechtspersoon op met een gerechtsbrief voor 

de zitting die in overleg met de voorzitter van de insolventiekamer is bepaald.  

 

Die oproeping bevat: 

- de tekst van art. 2:74 WVV (vennootschappen) of art. 2:113 WVV (VZW’s en IVZW’s) of art. 

2:114 WVV (stichtingen); 

- de gemotiveerde beschikking verleend door de KOIM23. 

 

Op de zitting van de insolventiekamer kan het volgende gebeuren: 

 

A – Ten aanzien van vennootschappen: 

1) het verzoek wordt ongegrond bevonden; 

                                                      
22 Zoals hierboven aangehaald is deze tussenkomst van de voorzitter niet voorzien wanneer de rechtsgrond voor 
gerechtelijke ontbinding de niet-neerlegging van de jaarrekening is (art. 2:74, § 3 WVV inzake vennootschappen, art. 
2:113, § 2 WVV inzake VZW’s en IVZW’s en art. 2:114, § 2 WVV inzake stichtingen). 
23 Ook al is dit niet uitdrukkelijk in de wet voorzien wat verenigingen en stichtingen betreft. 
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2) in voorkomend geval wordt een (facultatief of verplicht) uitstel verleend om de 

ontbrekende jaarrekening(en) neer te leggen24. Volgens de wet moet het dossier voor 

opvolging van de regularisatie naar de KOIM worden verwezen. In de praktijk is het 

aangewezen, om redenen van efficiëntie, dat de zaak aangehouden wordt bij de 

insolventiekamer zelf, waar de zaak op vaste datum kan worden uitgesteld; 

3) de ontbinding wordt bevolen mét aanstelling van een vereffenaar (wanneer er actief 

is). Naderhand zal op verslag van de vereffenaar (met de staat van vereffening) de 

rechtbank de afsluiting uitspreken (art. 2:101 WVV); 

4) de ontbinding wordt bevolen zonder aanstelling van een vereffenaar (wanneer er 

geen actief is). Art. 2:81 WVV bepaalt dat in het geval van een gerechtelijke ontbinding 

waarbij de rechtbank geen vereffenaar aanwijst, de ontbinding en de onmiddellijke 

sluiting van de vereffening worden uitgesproken. 

 

B – Ten aanzien van verenigingen en stichtingen:  

 Zie hierboven, p. 32 (mogelijkheid om de facto uitstel te verlenen). 

 Zie art. 2:113 en 2:114 WVV (p. 68-69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Het verlenen van uitstel is verplicht indien de vennootschap is opgeroepen via dagvaarding door de procureur of een 
belanghebbende zoals b.v. een schuldeiser, zelfs als de vennootschap verstek laat gaan (zie J.P. Lebeau, ʺLa loi du 17 
mai 2017 «modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution des sociétés »: le législateur fait le 
choix de la dissolution judiciaire pour enrayer les abus de personne moraleʺ, TBH 2017, 665-682, inz. 673, nr. 15). 
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3.3. Het dossier 

 

3.3.1. De samenstelling van het dossier bij het begin 

 

Voor elke zaak die door de KOIM aan een rechter-verslaggever wordt toegewezen, wordt door de 

griffie een dossier aangelegd met X-nummer. De samenstelling van een dossier dat betrekking heeft 

op een onderneming in financiële moeilijkheden werd besproken onder rubriek 2.2.3.2. De 

samenstelling van een dossier dat betrekking heeft op een rechtspersoon die in aanmerking komt 

voor gerechtelijke ontbinding werd besproken onder rubriek 3.2.2.3.4. In beide gevallen wordt het 

dossier ten behoeve van de rechter-verslaggever klaargelegd naar aanleiding van het door 

hem/haar te voeren onderzoek. 

 

Behalve de wettelijke knipperlichten die aan de rechtbank toegestuurd werden, bevat elk dossier 

in essentie een rapport van Graydon en de laatst neergelegde jaarrekening. Indien dit voor het 

onderzoek nuttig is, kunnen voor rechtspersonen de neergelegde balansen met bijlagen van 

bijvoorbeeld de laatste drie boekjaren bij de NBB of het ondernemingsdossier gevoegd worden25. 

Deze stukken kunnen desgevallend opgevraagd worden bij/via de griffie. 

 

3.3.2. De samenstelling van het dossier lopende het onderzoek 

 

Alhoewel naar aanleiding van de eerste oproeping standaard een aantal stukken worden gevraagd,  

gebeurt het vaak dat de onderneming zich aanbiedt zonder stukken. Indien deze stukken nodig zijn 

voor het onderzoek, kan de rechter-verslaggever vragen dat deze stukken worden opgestuurd. 

Voor een correcte beoordeling van de toestand van de onderneming, kan hierbij inzonderheid 

gedacht worden aan de volgende stukken : 

- een tussentijdse balans of de voorlopige cijfers van het meest recente (afgesloten) boekjaar 

(wanneer de wettelijke termijn voor de neerlegging van die jaarrekening nog niet verstreken 

is) 

- een lijst van leveranciersschulden volgens ouderdom (aging-list) 

                                                      
25 Kleine VZW’s en IVZW’s (zie art. 3:47 WVV) moeten hun jaarrekeningen neerleggen in het verenigingsdossier (art. 
2:9, § 1, 8° WVV en art. 2:10, § 1, 8° WVV). Kleine stichtingen (zie art. 3:51 WVV) moeten hun jaarrekeningen neerleggen 
in het stichtingsdossier (art. 2:11, § 1, 8° WVV). Zie ook Bijlage 3. 
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- eventueel een lijst van klantenvorderingen volgens ouderdom 

- bij recent opgerichte vennootschappen (BV, CV en NV), het financieel plan (respectievelijk 

art. 5:4 WVV, art. 6:5 WVV en art. 7:3 WVV) 

- de verslaggeving in geval van alarmbelprocedure bij BV, CV en NV (respectievelijk art. 5:153 

WVV, art. 6:119 WVV en art. 7:228 WVV) 

- schriftelijke bewijzen van betaling van de schulden die uit de knipperlichten blijken 

- de verslaggeving in toepassing van art. 2:52 WVV26. 

 

3.3.3. De andere stukken 

 

3.3.3.1. Stukken van derden 

 

- algemeen 

 

Naast de stukken die door de opgeroepen onderneming worden verschaft, bestaat de mogelijkheid 

om stukken bij derden op te vragen (art. XX.25, § 3 WER).    

 

Van deze mogelijkheid dient met de nodige omzichtigheid gebruik gemaakt te worden: 

- enerzijds omdat op die wijze derden op de hoogte worden gebracht van de 

(penibele) toestand van de onderneming en van het feit dat een onderzoek 

gevoerd wordt (b.v. schuldeisers van de onderneming)  

- anderzijds omdat bij veelvuldige aanvragen dit een belasting kan zijn voor de 

betrokken derden (gerechtsdeurwaarders, overheidsadministratie). 

 

Om die reden kan de rechter-verslaggever beslissen om deze inlichtingen slechts te vragen na 

overleg met (de voorzitter van) de KOIM en/of nadat de rechter verslag heeft uitgebracht aan de 

KOIM (zie 4.2.3). 

 

 

                                                      
26 Art. 2:52 WVV bepaalt: “Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het 
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen 
om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren”. 
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- praktisch 

 

De meeste voorkomende inlichtingen die gevraagd worden zijn : 

- inlichtingen bij de gerechtsdeurwaarders : overzicht van alle gekende dossiers bij 

de deurwaarders en overzicht van de betalingen die zij hebben ontvangen 

- inlichtingen bij de RSZ : overzicht van alle achterstallen en eventuele toegestane 

afbetalingsregelingen 

- inlichtingen bij de BTW of directe belastingen : idem als RSZ 

- inlichtingen bij notarissen : indien de onderneming voorhoudt dat een onroerend 

goed wordt verkocht, waarvan de opbrengst zal aangewend worden om schulden 

aan te zuiveren, wordt hieromtrent soms uitleg verzocht aan de 

instrumenterende notaris met het oog op het verkrijgen van correcte informatie 

m.b.t. verkoopprijs of met het oog op het verkrijgen van de rangregeling. 

 

3.3.3.2. Andere stukken 

 

Het staat de rechter vrij om ambtshalve alle gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het 

onderzoek (zie rubriek 3.2.1).   

 

Dit houdt in dat indien de rechter voor of tijdens het onderzoek van een onderneming kennis krijgt 

van gegevens, hij deze bij het dossier kan voegen.  Deze gegevens dienen wel op een wettige manier 

verkregen te zijn (b.v. geen vertrouwelijke informatie van derden met schending van het 

beroepsgeheim). 

 

Zo kunnen eventueel kranten- of tijdschriftartikels die van belang kunnen zijn voor het onderzoek 

bij het dossier worden gevoegd met het oog op de ondervraging van de onderneming. 

 

3.3.4. De inzage van het dossier en de rechtzetting van de gegevens 

 

Uit de bepaling van art. XX.24 WER volgt dat het dossier vertrouwelijk is. Doordat het dossier 

vertrouwelijk is, mag het enkel worden ingezien door de personen die krachtens de wet daartoe 

gemachtigd zijn. Tevens dient omzichtig omgesprongen te worden met informatie die van derden 



44 
 

of uit de media verkregen wordt en die gebeurlijk via dubieuze kanalen in het dossier zou 

terechtkomen. Het moet gaan om informatie die in enige mate waarheidsgetrouw en relevant is.  

 

De schuldenaar zelf heeft trouwens het recht om, bij verzoekschrift gericht aan de rechtbank, de 

rechtzetting te krijgen van de gegevens die op hem betrekking hebben (art. XX.21, tweede lid WER). 

 

Art. XX.26 WER bepaalt dat de procureur des Konings en de schuldenaar op elk ogenblik mededeling 

krijgen (d.w.z. inzage kunnen nemen) van de tijdens het onderzoek verzamelde gegevens (alsook 

van het door de rechter-verslaggever opgesteld verslag). Nochtans kunnen de rechter-verslaggever 

of de voorzitter van de KOIM beslissen dat bepaalde gegevens niet kunnen worden medegedeeld, 

nl. wanneer hun bekendmaking van die aard zou zijn dat het beroepsgeheim van de schuldenaar 

wordt geschonden. Deze bepaling werd ingevoerd vanwege het feit dat niet enkel maar handelaars 

maar ook schuldenaars die gebonden zijn door een beroepsgeheim (b.v. advocaten) aan een 

onderzoek kunnen onderworpen worden. Het is immers mogelijk dat in het kader van de 

gegevensverzameling bepaalde informatie over hun cliënten mee zou opgenomen worden in het 

dossier27. 

 

Art. XX.27 WER bepaalt dat bij Koninklijk Besluit de wijze kan bepaald worden waarop de rechtbank 

de verzamelde gegevens kan uitwisselen met overheidsinstellingen of particuliere instellingen die 

door de bevoegde overheid zijn aangewezen of erkend om ondernemingen in moeilijkheden te 

begeleiden. Gezien het gaat om gevoelige informatie, dient de nodige terughoudendheid aan de 

dag gelegd te worden. Er werd nog geen Koninklijk Besluit terzake gepubliceerd.  

 

In bijlage 4 wordt gepreciseerd wie inzage mag nemen in het dossier. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 V. Frémat, G. De Sauvage, J.-F. Goffin en S. Berg, Continuïteit van ondernemingen, Intersentia, 2018, p. 80 
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3.4. Het verslagformulier van verhoor/onderzoek  

 

In het dossier wordt n.a.v. elke oproeping een ontwerp van verslag van verhoor gevoegd, volgens 

een vastgelegd model28. Dit verslag bestaat in de regel uit een aantal luiken die dienen ingevuld te 

worden naar aanleiding van het verhoor/onderzoek van de onderneming. Deze luiken sluiten zo 

goed mogelijk aan bij de taak van de rechter-verslaggever zoals hierboven besproken (zie rubriek 

3.2.2).  

 

Bepaalde onderdelen kunnen variëren en/of wegvallen naargelang het gaat om een tussenverslag 

of een eindverslag.  

 

Wanneer het onderzoek betrekking heeft op een rechtspersoon omwille van knipperlichten of 

redenen die kunnen leiden tot de gerechtelijke ontbinding, zal het verslag in de regel beperkt zijn 

tot de elementen die daartoe aanleiding hebben gegeven, en de eventuele voorstellen van de 

rechtspersoon om deze elementen te regulariseren. 

 

Een verslag betreffende een onderneming in financiële moeilijkheden dient in grote lijnen de 

volgende luiken te omvatten: 

 

- identificatie onderneming en aanwezigen 

 

Hier dient de precieze/actuele activiteit van de onderneming te worden ingevuld. Dit is 

noodzakelijk vermits de gegevens met betrekking tot de ondernemingsactiviteit die 

opgenomen zijn in de KBO, soms afwijken van de werkelijke activiteit. 

Verder wordt de identiteit en functie van de aanwezigen vermeld. Voor de eventuele 

verdere opvolging door de griffie, is het nuttig om ook de contactgegevens te vermelden, 

zoals e-mailadres, telefoon en/of GSM-nummer.     

Er wordt ook melding gemaakt van het aantal personeelsleden. 

Tot slot staat de naam vermeld van de rechter-verslaggever. 

 

                                                      
28 De bestaande modellen zullen in overleg met verantwoordelijken van elke afdeling worden geharmoniseerd. 
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- overzicht van de knipperlichten  

 

- bestaande knipperlichten 

 

In het dossier bevinden zich de door de griffie gekende knipperlichten. Deze 

knipperlichten worden met de onderneming samen overlopen teneinde na te gaan 

welke knipperlichten op datum van verhoor nog actueel zijn. Indien er wordt gesteld 

dat bepaalde schulden betaald zijn, dient het bewijs hiervan gevraagd te worden. 

   

Opmerking : bij het overlopen van de knipperlichten dient opgemerkt dat een 

uitvoerend beslag dikwijls volgt uit een veroordelend vonnis, zodat eenzelfde 

schuld vaak twee maal voorkomt. Ook diverse beslagen kunnen betrekking 

hebben op één en dezelfde schuld (bijvoorbeeld wanneer de schuldeiser beslag 

onder derden bij verschillende partijen heeft doen leggen). 

 

- te verwachten knipperlichten 

 

De onderneming wordt gevraagd of er nog te verwachten knipperlichten zijn (heel 

recente vonnissen, dagvaardingen, RSZ-achterstallen, BTW-achterstallen, e.d.m.).   

 

Deze vraag dient gesteld :  

- teneinde een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van de onmiddellijke 

moeilijkheden; 

- teneinde nutteloze oproepingen te vermijden. Indien deze knipperlichten later 

officieel ter kennis worden gebracht aan de rechtbank, kan het dossier immers 

opnieuw voor de kamer komen. Indien deze knipperlichten alsdan niet op het 

verslag staan, kan het gebeuren dat de onderneming opnieuw wordt 

opgeroepen, zelfs indien deze reeds besproken zijn. Door de vermelding van deze 

knipperlichten kan een oproeping vermeden worden. 
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- verhoor 

 

 - rubriek : “analyse van de cijfers” (balansanalyse) 

 

Als laatste stap bij het detecteren van de moeilijkheden in het bedrijf en als eerste stap naar 

het onderzoek naar de oorzaak van de moeilijkheden, kan er een analyse gemaakt worden 

van de cijfers op basis van liquiditeit, solvabiliteit en rendabiliteit. 

 

- rubriek : “aanvulling + oorzaken van de (liquiditeits)problemen” 

 

Onder deze rubriek dienen de bevindingen m.b.t. de tweede fase van het onderzoek 

neergeschreven te worden (zie rubriek 3.2.2.1).  Via ondervraging van de onderneming, 

wordt gezocht naar de oorzaken van de problemen.  Hierbij dienen de oorzaken zoals 

opgesomd door de onderneming te worden neergeschreven.  Ook de eigen bevindingen 

dienen te worden vermeld. Dit gebeurt het best in zakelijke bewoordingen, vermits het 

verslag later door de onderneming kan geconsulteerd worden. Het verslag dient een 

objectieve weergave van de bevindingen en verklaringen te zijn. 

 

- rubriek : “hoe wil de bedrijfsleiding de problemen oplossen” 

 

Deze rubriek omvat de schriftelijke neerslag van de derde fase van het gesprek, m.n. de 

voorgestelde reorganisatiemaatregelen.  

 

 

- conclusie  

 

Tot slot wordt door de rechter-verslaggever een besluit geformuleerd, teneinde het dossier 

een verder vervolg te geven.  De mogelijke stappen die kunnen genomen worden, worden 

hierna onder rubriek 3.5 uiteengezet. 
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- ondertekening  

 

Het verslag moet worden ondertekend door de rechter-verslaggever, zo niet is het 

waardeloos. Ondertekening met elektronische handtekening is evenwel mogelijk. 

 

Belangrijk (1) ! Het rapport wordt in het X-dossier bewaard. Wanneer de schuldenaar echter 

een verzoek tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie indient, kan de 

rechtbank beslissen om het verslag bij het dossier van de reorganisatieprocedure te 

voegen (art. XX.41, § 4 WER), waar het kan ingezien worden door elke partij en door iedere 

schuldeiser, alsook – mits toestemming van de gedelegeerd rechter – door iedereen die 

een rechtmatig belang kan aantonen (art. XX.40, § 3 WER). In dat geval kan de rechtbank 

in de verdere loop van de procedure van gerechtelijke reorganisatie ook zelf gebruik maken 

van de elementen die in het verslag voorkomen – mits de regels van de tegenspraak 

gerespecteerd worden – wanneer bepaalde beslissingen dienen genomen te worden. Het 

is dan ook van groot belang dat het verslag objectief is, punctueel en zorgvuldig wordt 

opgesteld en ondertekend is door de rechter-verslaggever. 

Voor de medewerkers van de griffie gelden de richtlijnen voor het verlenen van inzage in 

het X-dossier zoals die zijn opgenomen in bijlage 4.  

 

Belangrijk (2) ! Het rapport dient een conclusie te bevatten om de KOIM op weg te zetten een 

passende beslissing te nemen. De conclusie van de rechter-verslaggever moet derhalve 

voldoende onderbouwd en gemotiveerd zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat de KOIM 

het dossier volledig opnieuw moet doornemen en onderzoeken. Om de KOIM toe te laten 

efficiënt te werken, dient het verslag m.a.w. voldoende inhoudelijke elementen te 

bevatten om de beslissing van de KOIM op te laten steunen, zonder dat de KOIM al deze 

feiten en gegevens dient te hernemen. Inzonderheid wanneer de beslissing de richting van 

het faillissement lijkt uit te gaan (d.w.z. het dossier overmaken aan het parket met het oog 

op dagvaarding in faillissement), dient het verslag de nodige gegevens inzake staking van 

betaling en geschokt krediet te omvatten (op te sommen), zodat de KOIM in beginsel kan 

volstaan met een verwijzing naar de inhoud van het verslag, als motivering van de 

beslissing om de zaak aan het parket over te maken met het oog op dagvaarding in 

faillissement. 
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3.5. Na het onderzoek : verslaggeving of verdere opvolging 

 

3.5.1. Algemeen 

 

Bij het formuleren van een besluit naar aanleiding van een onderzoek, zal een onderscheid gemaakt 

dienen te worden tussen diverse mogelijkheden die zich kunnen voordoen.      

 

De normale gang van zaken houdt in dat de rechter-verslaggever op de eerstvolgende zitting, aan 

de KOIM verslag uitbrengt van zijn bevindingen en een advies formuleert teneinde de kamer toe te 

laten een definitief besluit te nemen. Bij het geven van zijn advies kan de rechter-verslaggever zich 

laten inspireren door de mogelijke beslissingen die de kamer kan nemen (zie rubriek 4.2.2).  

 

Als de rechter-verslaggever zelf aanwezig is op de rechtbank op het tijdstip dat de KOIM zetelt, kan 

het verslag mondeling worden uitgebracht en/of toegelicht. Zo niet zal de KOIM zich op het 

schriftelijk verslag baseren om een beslissing te nemen. De interactie die plaatsvindt wanneer de 

rechter-verslaggever persoonlijk aanwezig is op de zitting van de KOIM om zijn verslag toe te 

lichten, kan bijdragen tot de juiste en adequate besluitvorming. 

 

Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin het uitbrengen van verslag nog niet nuttig is.   

Teneinde tijdverlies te voorkomen, kan de rechter-verslaggever na het onderzoek in dergelijke 

situaties zelf beslissen om bepaalde maatregelen te nemen en dit zonder voorafgaandelijke 

consultatie van de KOIM.  Om de uniformiteit van de werking te bewaren, kan dit gebeuren in een 

aantal omschreven standaardsituaties. Ingeval van twijfel kan de rechter-verslaggever de voorzitter 

van de kamer contacteren teneinde uitleg te bekomen of in samenspraak de volgende stap te 

bespreken.   

 

In dringende gevallen kan de rechter-verslaggever ook beslissen om zo vlug mogelijk verslag uit te 

brengen voor de kamer, eventueel nog dezelfde dag ingeval de KOIM dan zetelt, om de kamer toe 

te laten een passende beslissing te nemen. Hiertoe kan hij zich tot de kamer wenden of 

desgevallend tot de (nog) aanwezige voorzitter van de kamer.    
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3.5.2. De diverse standaardsituaties 

 

- onderneming verschijnt niet 

 

- terug oproepen : indien de onderneming de eerste maal niet verschijnt en een 

onderzoek op de aanwezige stukken niet aantoont dat de toestand 

ernstig is, kan de rechter-verslaggever zelf aan de griffie verzoeken om 

een nieuwe oproeping te sturen. 

 

 Opgelet: om eventueel een doorverwijzing voor gerechtelijke 

ontbinding van een vennootschap mogelijk te maken, dient een 

termijn van 30 dagen tussen de eerste en de tweede oproeping 

gelaten te worden, en dient de tweede oproeping per gerechtsbrief 

verstuurd te worden. 

 

- voor verslag (a): indien een onderzoek van de aanwezige stukken leert dat de 

toestand dramatisch is (hetzij bij een eerste niet-verschijning, hetzij 

bij een tweede niet-verschijning, hetzij bij een niet-verschijning in 

het kader van een opvolging), dient de zaak zo vlug mogelijk voor 

verslag gebracht te worden voor de kamer, die terstond een 

beslissing neemt.   

 

- voor verslag (b): in alle andere gevallen, wordt de zaak eveneens voor verslag 

gesteld, bijvoorbeeld de onderneming verschijnt in het kader van 

een opvolging niet, doch uit de stukken blijkt dat de toestand niet 

verslechterd of verbeterd is. De kamer neemt alsdan na verslag een 

beslissing. 

 

- onderneming verschijnt wel 

 

- terug oproepen:  - indien de onderneming verschijnt doch zij heeft niet de gevraagde 

stukken bij haar of er zijn bijkomende stukken nodig om een 
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onderzoek te kunnen voeren, kan de rechter-verslaggever 

onmiddellijk een nieuwe datum geven (desgevallend na 

onmiddellijk contact te hebben opgenomen met de griffie om een 

nuttige datum te krijgen).  Deze datum ligt bij voorkeur niet verder 

dan 4 à 6 weken verwijderd; 

 

 -  indien de onderneming verschijnt, doch de rechter-verslaggever 

acht de aanwezigheid van de accountant noodzakelijk teneinde 

nuttige info te krijgen, kan de zaak eveneens onmiddellijk opnieuw 

worden opgeroepen. 

 

- stukken opvragen: indien de onderneming verschijnt en er kon een onderzoek worden 

gevoerd, doch bepaalde gegevens dienen opgestuurd te worden 

om de bevindingen te controleren, wordt er aan de griffie verzocht 

om ter bevestiging een brief te sturen aan de onderneming.  

Hiertoe dient op het verslag duidelijk vermeld te worden welke 

stukken dienen gevraagd te worden. De zaak wordt alsdan op 

maximaal 4 à 6 weken gesteld voor nazicht van de stukken.  Indien 

een langere termijn nodig is, bijvoorbeeld voor het neerleggen van 

jaarrekeningen die nog moeten opgesteld worden, dient verslag 

uitgebracht te worden bij de kamer. 

 

- voor verslag: in alle andere gevallen, wordt de zaak voor verslag gesteld, o.m.: 

 - indien de onderneming verschijnt en het onderzoek kon worden 

afgerond (hetzij onmiddellijk, hetzij na de nieuwe oproeping); 

 - na het verstrijken van de datum waarop de zaak werd gesteld voor 

het opsturen van de stukken en dit zowel in positief (stukken 

ontvangen) als negatief  geval (stukken niet ontvangen); 

 - indien de onderneming opnieuw werd opgeroepen teneinde 

stukken voor te brengen en zij verschijnt opnieuw zonder stukken 

of zij verschijnt niet meer. 
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Aandacht !  In elk geval dient vermeden te worden dat een zaak te lang wordt 

aangehouden, zonder verslag voor de kamer. De wettelijke termijn voor een onderzoek 

is maximum acht maanden, termijn die enkel bij beslissing van de KOIM kan worden 

verlengd met maximum tien maanden (art. XX.28 WER). Op de overschrijding van de 

termijn staat weliswaar geen sanctie. Het is een termijn van orde, die werd ingevoerd 

om de onderneming een perspectief te geven op een beslissing. In geval van 

overschrijding van de termijn van acht maanden, zonder dat deze (tijdig) door de KOIM 

werd verlengd, worden hieraan geen verdere rechtsgevolgen gekoppeld29. Dit heeft 

m.a.w. niet tot gevolg dat het onderzoek automatisch wordt afgesloten.  

 

 

3.5.3. Verdere opvolging / verwerking  

 

Na het verhoor geeft de rechter-verslaggever de passende instructies aan de medewerkers van de 

griffie voor het vervolg van het onderzoek, met het oog op de verwerking en opvolging daarvan 

door de griffie.  

 

Deze instructies kunnen zijn : 

- voor verslag (d.i. in de regel op of n.a.v. de eerstvolgende zitting van de KOIM) 

- niet verschenen - opnieuw oproepen 

- opnieuw oproepen met stukken (in detail te vermelden op verslag) en vermelding 

van datum 

- stukken opvragen (in detail te vermelden op verslag) en vermelding van datum 

- zaak op rol van de zitting KOIM brengen met het oog op de verlenging van de 

termijn voor het onderzoek, met opgave van de redenen voor verlenging 

- reeds overgemaakt aan de KOIM (ingeval onmiddellijk na het verhoor de kamer 

wordt gevat, ingeval deze dan ook zetelt). 

 

 

 

                                                      
29 M. Vanmeenen, “In de ban van de continuïteit”, TBH 2015, 495. 
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3.5.4. Onderzoek ter plaatse 

 

Art. XX.25 WER laat toe dat de rechter-verslaggever zich ambtshalve begeeft naar de 

hoofdinrichting of de zetel van de vennootschap indien de opgeroepen schuldenaar niet is 

verschenen. Hij dient op voorhand de Orde of het Instituut te verwittigen als de plaatsopneming 

geschiedt bij een beroepsbeoefenaar van een vrij beroep. 

 

Van deze mogelijkheid wordt quasi geen gebruik gemaakt.  Wanneer dit toch gebeurt, dient dit met 

de nodige omzichtigheid te gebeuren. Het is in elk geval aangewezen om deze maatregel 

voorafgaandelijk te bespreken met de (voorzitter van de) kamer. 

 

3.5.5. Specifieke gevallen 

 

3.5.5.1. Verbonden ondernemingen 

 

Hoger werd reeds vermeld dat met toepassing van art. XX.13 WER de rechtbank die bevoegd is om 

kennis te nemen van een insolventieprocedure betreffende een onderneming, ook bevoegd is om 

kennis te nemen van insolventieprocedures betreffende een met deze onderneming verbonden 

onderneming. 

Indien de rechter-verslaggever vaststelt dat de schuldenaar een onderneming is die behoort tot een 

groep van ondernemingen, kan het nuttig zijn om een inzicht te krijgen in de toestand van de 

volledige groep. Hiertoe kan na het onderzoek, aan de griffie verzocht worden om eveneens een 

dossier aan te leggen van de verbonden ondernemingen om deze dossiers bij de volgende 

gelegenheid opnieuw voor te leggen. Hierna kan de rechter-verslaggever beslissen om desgevallend 

het onderzoek van de ondernemingen samen te voeren. Het is aangewezen dat omtrent dit feit 

verslag wordt uitgebracht, minstens in het schriftelijk verslag vermeld wordt. 

 

Indien reeds ten aanzien van een onderneming die behoort tot een groep, een onderzoek gevoerd 

wordt, wijst de kamer het onderzoek van een andere verbonden onderneming toe aan dezelfde 

rechter-verslaggever. Indien niettemin zou blijken dat dit onderzoek bij twee verschillende 

personen berust, zal dit onderzoek normalerwijze onttrokken worden aan een rechter-verslaggever 

teneinde dit onderzoek bij één persoon te centraliseren. 
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3.5.5.2. VOF en CommV 

 

Rekening houdend met de omstandigheid dat de vennoten van een VOF of de gecommanditeerde 

vennoten in een CommV hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap, dient 

niet enkel de toestand van de vennootschap te worden nagegaan doch ook van deze hoofdelijk 

aansprakelijke vennoten.  

 

3.5.5.3. Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid 

 

Rekening houdend met de omstandigheid dat de leden van een organisatie zonder 

rechtspersoonlijkheid aansprakelijk zijn voor de schulden van de organisatie, dient niet enkel de 

toestand van de organisatie te worden nagegaan doch ook van haar leden. Dit geldt niet enkel voor 

de maatschap (die een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid is – art. 1:5, § 1 WVV) maar ook 

voor elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die krachtens de wet als onderneming moet 

worden beschouwd, nl. de organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk 

hebben en/of in feite uitkeringen verrichten aan hun leden of aan de personen die een beslissende 

invloed uitoefenen op het beleid ervan. 

 

3.5.5.4. Aanvraag gerechtelijke reorganisatie (GRP) 

 

Indien een onderneming die het voorwerp uitmaakt van een onderzoek, een verzoekschrift neerlegt 

tot het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, wordt aan de betrokken rechter-

verslaggever (of aan de kamer, indien die het onderzoek voert) gevraagd om een verslag op te 

maken, voor zover dit nog niet gebeurd is. 

 

Dit verslag is dan beperkt tot de bevindingen die de rechter-verslaggever heeft opgedaan naar 

aanleiding van zijn onderzoek.  Er hoeft geen conclusie aan toegevoegd te worden gezien dergelijk 

verslag niet dient als basis voor een beslissing van de KOIM. 

 

De rechter-verslaggever wordt door de griffie verzocht dit verslag op te maken. Hiertoe kan hij het 

dossier raadplegen. Het verslag dient binnen een korte periode (in samenspraak met de griffie) te 
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worden opgemaakt en wordt dan in het dossier van de gerechtelijke reorganisatie gevoegd waar 

het onder meer door de schuldeisers kan ingezien worden. 

 

3.5.5.5. Voorwaarden voor gerechtelijke ontbinding zijn vervuld 

 

Hierboven (rubriek 3.2.2.3) is uiteengezet wanneer de KOIM het initiatief kan nemen om een 

procedure tot gerechtelijke ontbinding van een rechtspersoon op te starten. Indien uit het 

onderzoek van de rechtspersoon blijkt dat één of meerdere van deze grondslagen vervuld zijn, dient 

hiervan alleszins melding gemaakt te worden in het verslag, teneinde de KOIM toe te laten de 

passende beslissing te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

4. De taak en werking van de kamer voor ondernemingen 
in moeilijkheden (KOIM) 
 
 
 

4.1. Het kader 
 

Zoals hierboven reeds uiteengezet (zie 1.1 en 1.2) bestaat de KOIM uit een beroepsmagistraat 

(voorzitter van de kamer) en twee rechters in ondernemingszaken.  

 

De kamer is krachtens de wet als enige bevoegd om te beslissen wat er met een dossier gebeurt30.  

 

Het gaat meer bepaald om de volgende beslissingen: 

-  de beslissing om een onderzoek te starten in een dossier; 

- de beslissing om het onderzoek zelf te voeren of aan een rechter-verslaggever toe te vertrouwen; 

- de beslissing om een onderzoek dat aan een rechter-verslaggever is toevertrouwd na acht 

maanden te verlengen (met een maximum van tien maanden); 

- de beslissing om het dossier te klasseren dan wel door te verwijzen naar de procureur des Konings 

(met het oog op dagvaarding in faillissement) of naar de tweede kamer (met het oog op 

gerechtelijke ontbinding); 

- de beslissing om een ondernemingsbemiddelaar aan te stellen (art. XX.36 WER) dan wel om het 

dossier voor te leggen aan de voorzitter met het oog op de aanstelling van een voorlopig 

bewindvoerder (art. XX.32 WER). 

 

Deze beslissingen vallen niet onder de noemer “insolventieprocedure”. De wet bedoelt daarmee 

enkel maar de procedures van gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord of door een 

collectief akkoord of door overdracht onder gerechtelijk gezag of van faillissement (art. I.22 WER). 

                                                      
30 Alain ZENNER drukt het als volgt uit: “La décision d’ouvrir un examen sur la situation d’un débiteur et celles 
susceptibles d’être prises en fin d’enquête appartiennent à la chambre des entreprises en difficulté comme telle, présidée 
par un magistrat professionnel assisté de deux juges consulaires, et non à un juge de cette chambre auquel la loi ne 
permet pas autre chose, agissant seul, que de mener l’examen” (A. Zenner, “Aide-mémoire du juge rapporteur de la 
chambre des entreprises en difficulté”, IN FORO, nr. 68, p. 17 e.v., nr. 12). De voorheen bestaande praktijk waarbij het 
zgn. « filtercomité » de dossiers selecteerde welke voor onderzoek werden toebedeeld aan een rechter-verslaggever, 
had geen wettelijke basis en wordt derhalve verlaten. 
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Tegen bepaalde beslissingen van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden, nl. deze bedoeld 

in artikel XX.29 WER, kan geen verzet of hoger beroep worden ingesteld (art. XX.2, 1° WER). Het 

gaat meer bepaald om de beslissingen van de KOIM: 

- waarbij een dossier wordt verzonden naar de procureur des Konings met het oog op dagvaarding 

in faillissement; 

- waarbij een dossier wordt verzonden naar de voorzitter van de ondernemingsrechtbank met het 

oog op de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in toepassing van art. XX.32 WER (zie 

hierna); 

- waarbij een dossier wordt verzonden naar de tweede kamer van de rechtbank met het oog op 

gerechtelijke ontbinding. 

 

Let wel: tegen de beslissing van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waarbij 

in toepassing van art. XX.32 WER een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld, is 

weliswaar geen verzet mogelijk, maar hoger beroep is wel mogelijk (art. XX.34 en XX.35 

WER). 

 

Anderzijds kunnen de handelingen van de KOIM wel aangevochten worden door middel van een 

vordering tot nietigverklaring bij het Hof van Cassatie, nl. wanneer deze handelingen zijn aangetast 

door overschrijding van bevoegdheid, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn 

gesteld (art. 610, derde lid, Ger.W.). 

 

4.2. Taak en werking van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden 

 

4.2.1. Algemeen 

 

De KOIM zetelt op dag en uur zoals bepaald in de jaarlijkse dienstregeling. Op de zitting komt het 

volgende aan bod: 

- onderzoek van de door de griffie geselecteerde dossiers en eventuele toewijzing aan de 

rechters-verslaggevers; 

 - oproepingen van ondernemingen als de KOIM beslist heeft het onderzoek zelf te voeren 

en/of nazicht stukken; 



58 
 

- verslaggeving door de rechters-verslaggevers en/of verlenging van de termijn voor 

onderzoek; 

 - de te nemen eindbeslissing in elk dossier waarvan het onderzoek is beëindigd (zie blz. 65). 

 

 

4.2.2. Onderzoek van de door de griffie geselecteerde dossiers 

 

Op de zittingen van de KOIM worden door toedoen van de griffie een aantal dossiers voorgelegd, 

met het oog op het nemen van een beslissing. 

 

Deze dossiers kunnen worden opgedeeld in twee categorieën, enerzijds bestaande dossiers waarin 

nieuwe knipperlichten verschijnen, anderzijds nieuwe dossiers. 

 

De KOIM kan volgende beslissingen nemen naar aanleiding van dit onderzoek : 

 

- oproeping voor een rechter-verslaggever : indien de kamer van oordeel is dat in een dossier 

uitleg door de ondernemer dient te worden 

verschaft, wordt het dossier opgeroepen voor een 

rechter-verslaggever. Dit geldt zowel voor nieuwe 

dossiers of dossiers met nieuwe knipperlichten. Bij 

een reeds vroeger opgeroepen dossier wordt het 

dossier normalerwijze bij dezelfde rechter-

verslaggever gebracht. In bepaalde (“zware”) 

dossiers, b.v. in verband met een groep van 

ondernemingen, kunnen 2 rechters-verslaggevers 

aangesteld worden om samen het onderzoek te 

voeren. 

 

- oproeping voor de kamer : in bepaalde gevallen beslist de kamer om een 

onderneming voor de kamer zelf op te roepen.  Dit 

gebeurt hoofdzakelijk in dringende gevallen 

(handelshuurverbreking, aanstelling van een 



59 
 

pandverzilveraar, zeer ernstige knipperlichten 

waarbij spoedige actie aanbevolen is) of in gevallen 

waarvan met grote waarschijnlijkheid kan vermoed 

worden dat de ondernemer niet zal komen opdagen 

(teneinde de rechter-verslaggever niet te belasten 

met nutteloze oproepingen). 

 

- verwijzing voor gerechtelijke ontbinding : ingeval één of meerdere grondslagen voor 

gerechtelijke ontbinding van de rechtspersoon 

vervuld zijn, kan de KOIM het dossier met een 

gemotiveerde beslissing aan de rechtbank 

meedelen ten einde uitspraak te doen over de 

ontbinding. Hiertoe wordt door de griffier een 

beschikking opgemaakt die ondertekend wordt 

door de drie leden van de kamer. 

 

- naar parket voor dagvaarding in faillissement : indien de toestand van de onderneming van 

die aard is dat zij voldoet aan de voorwaarden van 

het faillissement (duurzame staking van betaling en 

wankel krediet), kan de zaak naar het parket 

gestuurd worden teneinde eventueel over te gaan 

tot dagvaarding in faillissement. Het is zeer 

uitzonderlijk dat onmiddellijk zo’n verwijzings-

beslissing wordt genomen, zonder verder 

onderzoek. De elementen in het dossier moeten dan 

ook zeer “overweldigend” zijn.  

 

- onderzoek op stukken aan de ondernemer wordt gevraagd op schriftelijke 

wijze uitleg te verschaffen over de knipperlichten, 

bijvoorbeeld in gevallen van een gunstige balans 

met één knipperlicht, in sommige gevallen van 

bewarend beslag, e.d.m.  
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- klasseren indien de kamer van oordeel is dat de (nieuwe) 

knipperlichten niet van aard zijn dat een oproeping 

noodzakelijk is, kan het dossier opnieuw 

geklasseerd worden, bijvoorbeeld van de 

knipperlichten werd reeds gewag gemaakt door de 

rechter-verslaggever in zijn verslag bij te 

verwachten knipperlichten, of wanneer de nieuwe 

knipperlichten niet ernstig genoeg zijn en dit 

meestal in functie van de bevindingen van de 

rechter-verslaggever op zijn vorig verslag. 

 

4.2.3.   Het verslag voor de KOIM en de mogelijke beslissingen 

   

Zoals uiteengezet eindigt elk onderzoek van een rechter-verslaggever in een verslag voor de KOIM. 

In voorkomend geval brengt de rechter-verslaggever op de zitting van de KOIM een bondig 

mondeling verslag uit van zijn bevindingen inzake het onderzoek en formuleert hij een advies naar 

de kamer toe.  Zo niet baseert de kamer zich op de gegevens en elementen die vermeld zijn in het 

schriftelijk verslag. Op basis van dit advies wordt dan door de kamer een beslissing genomen. 

 

Deze beslissingen kunnen zijn : 

 

- klasseren :  het dossier wordt geklasseerd tot er eventueel nieuwe 

knipperlichten opduiken31.  

 

- definitief klasseren : het dossier wordt verwijderd uit de hangende dossiers inzonderheid 

als de onderneming langer dan zes maand de hoedanigheid van 

ondernemer heeft verloren, d.i. als een natuurlijk persoon stopt met 

zijn ondernemingsactiviteit, zijn ondernemingsnummer schrapt of 

overleden is. 

                                                      
31 In de praktijk is het aangewezen om een geklasseerd X-dossier te bewaren gedurende een 3-tal jaren, om in 
voorkomend geval de verzamelde informatie dan opnieuw aan te kunnen wenden in een nieuw geopend X-dossier 
betreffende dezelfde schuldenaar, nl. wanneer er voldoende nieuwe knipperlichten opduiken. 
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- stukken opvragen - er worden stukken bij derden opgevraagd, inzonderheid bij de 

gerechtsdeurwaarders en de overheidsadministraties. Dit gebeurt 

hoofdzakelijk in dossiers waarin de ondernemer niet komt opdagen 

en waarin op die wijze gepoogd wordt het dossier te vervolledigen 

teneinde een beslissing te kunnen nemen (om normalerwijze hetzij 

naar het parket te sturen, hetzij door te verwijzen voor ontbinding, 

hetzij te klasseren); 

 

 - er worden stukken opgevraagd bij de onderneming. Dit gebeurt 

inzonderheid in dossiers die voor verslag staan en waarin de 

ondernemer de door de rechter-verslaggever gevraagde stukken 

niet heeft opgestuurd. 

 

- naar parket voor dagvaarding in faillissement : indien de toestand van de onderneming van 

die aard is dat zij voldoet aan de voorwaarden van het faillissement 

(duurzame staking van betaling en wankel krediet), kan de zaak naar 

het parket gestuurd worden teneinde eventueel over te gaan tot 

dagvaarding in faillissement. 

 Hiertoe wordt door de griffier een verwijzingsbeslissing opgemaakt 

die ondertekend wordt door de drie leden van de kamer.   

 

- naar de rechtbank voor ontbinding : ingeval één of meerdere grondslagen voor 

gerechtelijke ontbinding van de rechtspersoon vervuld zijn, kan de 

KOIM het dossier met een gemotiveerde beslissing aan de rechtbank 

meedelen ten einde uitspraak te doen over de ontbinding. Hiertoe 

wordt eveneens door de griffier een beschikking opgemaakt die 

ondertekend wordt door de drie leden van de kamer.   

 

- verder opvolgen : in bepaalde gevallen kan de kamer, eventueel op advies van de 

rechter-verslaggever, oordelen dat het aangewezen voorkomt dat 

het dossier verder opgevolgd wordt:   
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 - hetzij via een oproeping op latere datum; 

 - hetzij via een verzoek tot voorleggen stukken op een latere datum 

(bijvoorbeeld de jaarrekening over een af te sluiten toekomstige 

periode of een tussentijdse toestand). 

 In dergelijke gevallen wordt door de griffie hiervan nota genomen 

en wordt de onderneming op het bepaalde tijdstip opgeroepen of 

verzocht om de nodige stukken neer te leggen. 

 

- opnieuw oproepen : in bepaalde gevallen kan geoordeeld worden dat de onderneming 

terug wordt opgeroepen. Dit gebeurt onder meer wanneer de 

gevraagde stukken niet worden opgestuurd. 

 

- oproepen voor de kamer : in bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn om een dossier 

voor de kamer op te roepen. Dit kan gebeuren teneinde aan de 

onderneming duidelijk te maken dat de rechtbank het dossier zeer 

ernstig vindt en/of in zware dossiers waar de rechter-verslaggever 

een ondervraging door de kamer opportuun acht.  Deze oproeping 

gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van de rechter-verslaggever, 

die voor deze oproeping de kamer bijstaat. 

 

- toepassing art. XX.32 WER :   deze bepaling voorziet dat wanneer er gewichtige, bepaalde 

en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen bestaan dat de 

voorwaarden voor een faillissement vervuld zijn, de voorzitter van 

de rechtbank aan de onderneming geheel of ten dele het beheer van 

het geheel of een gedeelte van haar activa of activiteiten kan 

ontnemen. De voorzitter van de rechtbank wijst dan een of meer 

voorlopige bewindvoerders aan die vertrouwd zijn met het bestuur 

van een onderneming en met boekhouden en hij bepaalt 

nauwkeurig hun bevoegdheid. De aangifte van het faillissement van 

de onderneming of zijn vertegenwoordiging in de 

faillissementsprocedure behoren niet tot die bevoegdheid. De 

voorlopige bewindvoerder moet zich houden aan een gedragscode 
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en zijn professionele aansprakelijkheid moet verzekerd zijn. Binnen 

21 dagen moet een vordering tot faillietverklaring, tot gerechtelijke 

ontbinding of tot gerechtelijke reorganisatie zijn ingesteld door een 

belanghebbende, met inbegrip van de van ambtswege aangestelde 

voorlopige bewindvoerder. De beslissing tot ontneming van beheer 

vervalt van rechtswege indien het faillissement, de opschorting of 

de ontbinding niet wordt uitgesproken binnen vier maanden na 

inleiding van de vordering. Deze termijn wordt opgeschort voor de 

duur van het uitstel aan de schuldenaar toegekend of vereist na een 

heropening van het debat. 

  

 Dit artikel zal eerder uitzonderlijk worden toegepast, bijvoorbeeld 

wanneer er wordt vastgesteld tijdens het verhoor dat er gevaar 

bestaat dat de activa uit de vennootschap worden onttrokken 

waardoor de schuldeisers benadeeld zullen worden, of wanneer 

omwille van onenigheid het faillissement niet wordt aangevraagd, 

e.d.m. 

 

 

Opmerking : het is aangewezen, teneinde kort op de bal te kunnen spelen, om de 

beroepsmagistraat die voorzitter van de KOIM is, tegelijk aan te wijzen om de bevoegdheid 

van de voorzitter van de rechtbank zoals bepaald in art. XX.32 WER uit te oefenen. Dit kan 

gebeuren in de jaarlijkse dienstregeling. Die bevoegdheidsdelegatie kan echter niet toegepast 

worden wanneer de kamer zelf het onderzoek gevoerd heeft. In dat geval moet een andere 

magistraat worden aangewezen (als de voorzitter niet zelf deze bevoegdheid opneemt). 

Het lijkt niet evident om die bevoegdheid te delegeren aan de voorzitter van de 

insolventiekamer. De grens tussen het oordeel dat er gewichtige, bepaalde en met elkaar 

overeenstemmende aanwijzingen bestaan dat de voorwaarden voor een faillissement vervuld 

zijn, en het oordeel dat die voorwaarden effectief vervuld zijn, is zeer dun en het risico dient 

vermeden te worden dat naderhand, bij de behandeling van de faillissementsvordering die 

door de voorlopig bewindvoerder wordt ingesteld, een verzoek tot wraking zou worden 

ingediend wegens vooringenomenheid of partijdigheid.  
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4.2.4. Aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar 

 

Art. XX.36 WER bepaalt: 

“ § 1. Op verzoek van de schuldenaar kan de voorzitter van de rechtbank een 

ondernemingsbemiddelaar aanstellen, om de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van haar 

activa of activiteiten te vergemakkelijken. 

   De schuldenaar kan de naam van een ondernemingsbemiddelaar voorstellen. 

   § 2. Wanneer de schuldenaar het voorwerp uitmaakt van een onderzoek en overeenkomstig 

artikel XX.25 door de rechter werd opgeroepen, wordt het verzoek gericht aan de kamer voor 

ondernemingen in moeilijkheden. 

   § 3. Het verzoek tot aanwijzing van een bemiddelaar is aan geen vormvoorschriften onderworpen 

en kan mondeling worden gedaan. 

   Wanneer de voorzitter van de rechtbank of de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden het 

verzoek inwilligt, bepaalt hij bij beschikking gewezen in raadkamer de inhoud en de duur van de 

opdracht van de ondernemingsbemiddelaar binnen de grenzen van het verzoek van de schuldenaar. 

   § 4. De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar strekt, zowel buiten als in voorkomend geval 

binnen het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, tot de voorbereiding en de 

bevordering van hetzij het afsluiten van een minnelijk akkoord, overeenkomstig de artikelen XX.37 

of XX.65, hetzij het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan, 

overeenkomstig de artikelen XX.67 tot XX.75, hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag, aan een 

of meerdere derden, van het geheel of een gedeelte van de activa of van activiteiten, 

overeenkomstig de artikelen XX.84 en XX.85. 

   § 5. De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar eindigt wanneer de schuldenaar of de 

ondernemingsbemiddelaar dit beslissen en de voorzitter van de rechtbank ervan op de hoogte 

brengen. 

(…) “. 

 

Enkel de onderneming zelf kan het initiatief nemen om de aanstelling van een 

ondernemingsbemiddelaar te bekomen. De bijstand van een ondernemingsbemiddelaar kan dus 

niet aan de onderneming worden opgedrongen. Volgens de wetgever is de 

ondernemingsbemiddelaar “een instrument ter professionalisering van de minnelijke 

herstructurering die de onderneming spontaan overweegt op het voor haar geschikte moment”. De 
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ondernemingsbemiddelaar mengt zich niet in het bestuur van de onderneming en hij treedt niet op 

als adviseur van de onderneming of van een schuldeiser. De wet bepaalt geen specifieke vereisten 

waaraan een ondernemingsbemiddelaar zou moeten voldoen. Bij aanstelling van een 

ondernemingsbemiddelaar is geen publiciteit voorzien (D. De Marez en C. Stragier, Boek XX – Een 

commentaar bij het nieuwe insolventierecht, die Keure, 2018, 139-141). 

 

 

4.2.5. Oproepingen en nazicht stukken  

 

Voor dit onderdeel van de werking van de kamer, kan per analogie verwezen worden naar de 

uiteenzetting van de werking van de rechter-verslaggever, met dien verstande dat de kamer 

onmiddellijk zelf de nodige beslissingen kan nemen. 

 

 

4.2.6. Praktische werkwijze voor de beslissingen van de KOIM. 

 

Enkel in de volgende gevallen wordt een gemotiveerde beschikking voorbereid door de griffier, 

welke door de 3 leden van de kamer getekend moet worden: 

- de beschikking waarbij een dossier wordt verwezen naar de procureur des Konings met het 

oog op dagvaarding in faillissement; 

- de beschikking waarbij een dossier van een rechtspersoon wordt doorverwezen naar de 

tweede kamer voor gerechtelijke ontbinding; 

- de beschikking waarbij een ondernemingsbemiddelaar wordt aangesteld en waarbij de 

inhoud en de duur van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar wordt vastgesteld 

binnen de grenzen van het verzoek van de schuldenaar; 

- de beschikking waarbij wordt vastgesteld dat er aanleiding is om een voorlopig 

bewindvoerder aan te stellen in toepassing van art. XX.32 WER met opgave van de gewichtige, 

bepaalde en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen dat de voorwaarden voor een 

faillissement vervuld zijn. 

 

In alle andere gevallen worden de beslissingen geacteerd op het zittingsblad. Bij voorbeeld: als in 

een dossier de (eerste) termijn van acht maanden verstrijkt en de rechter-verslaggever wil het 
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onderzoek nog wat verder voeren, dient de zaak op de rol van de kamer gebracht te worden, die 

de initiële termijn kan verlengen met (maximum) tien maanden. 

 

Van de beslissingen die op het zittingsblad geacteerd worden, dient in elk individueel dossier een 

vermelding aanwezig te zijn, in chronologische volgorde. 
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1. Citeerwijzen en afkortingen 
 
 
B.S. 
 

Belgisch Staatsblad 

BV 
 

Besloten vennootschap 

CommV 
 

Commanditaire vennootschap 

CV 
 

Coöperatieve vennootschap 

Ger.W. 
 

Gerechtelijk Wetboek 

GRP 
 
IBA 
 
ITAA 
 

Gerechtelijke Reorganisatie Procedure 
 
Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants 
 
(Belgian) Institute for Tax Advisors and Accountants 

IVZW 
 

Internationale vereniging zonder winstoogmerk 

KBO 
 

Kruispuntbank van Ondernemingen 

KOIM 
 

Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden 

NBB 
 

Nationale Bank van België 

NV 
 
O.M. 
 

Naamloze vennootschap 
 
Openbaar Ministerie 

TCKH 
 

software applicatie in gebruik op de griffie van de ondernemingsrechtbanken 

TBH 
 

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 

VOF 
 

Vennootschap onder firma 

VZW 
 

Vereniging zonder winstoogmerk 

WER 
 

Wetboek van Economisch Recht 

WVV 
 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
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2. Wettelijke bepalingen 
 
 
 
GERECHTELIJK WETBOEK 
 
Art. 84.De ondernemingsrechtbank bestaat uit een of meer kamers. 
Iedere kamer wordt voorgezeten door een rechter in de ondernemingsrechtbank en telt bovendien twee 
rechters in ondernemingszaken. 
Iedere ondernemingsrechtbank stelt een of meer kamers voor ondernemingen in moeilijkheden in. 
 
Art. 85.De ondernemingsrechtbank bestaat uit een voorzitter, rechter in de ondernemingsrechtbank, en uit 
rechters in ondernemingszaken. 
In de gevallen bepaald in de wet tot vaststelling van de personeelsformatie van hoven en rechtbanken, bestaat 
zij bovendien uit een of meer afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters en een of meer rechters in de 
ondernemingsrechtbank. 
De rechters in ondernemingszaken kiezen in hun midden een voorzitter in ondernemingszaken]5 die de 
voorzitter bij de leiding van de rechtbank kan bijstaan. De minister bevoegd voor Justitie maakt de naam van 
de voorzitter in ondernemingszaken bekend in het Belgisch Staatsblad. 
 
Art. 204. (…) 
§ 3. De rechters in ondernemingszaken kunnen slechts zitting nemen indien zij vooraf de initiële opleiding bij 
het Instituut voor gerechtelijke opleiding hebben gevolgd. Deze opleiding bevat een opleiding inzake 
deontologie en een opleiding aangaande de procedure. Zij kunnen slechts optreden als rechter-commissaris 
in een faillissement, als gedelegeerd rechter bij een gerechtelijke reorganisatie of in de Kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden indien zij hiervoor een bijzondere opleiding bij het Instituut voor gerechtelijke 
opleiding hebben gevolgd. 
 
 

 
 
WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT 
 

BOEK XX. - Insolventie van de ondernemingen 
 

Titel II. - Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden 
 
HOOFDSTUK 1. - Gegevensverzameling 
 
Art. XX.21. Nuttige inlichtingen en gegevens betreffende de schuldenaren die financiële moeilijkheden 
ondervinden, waardoor de continuïteit van hun economische activiteit in gevaar kan gebracht worden, met 
inbegrip van die welke verkregen worden met toepassing van de bepalingen van deze titel, bij het openbaar 
ministerie of ter griffie van de rechtbank in het rechtsgebied waarin de schuldenaar het centrum van zijn 
voornaamste belangen heeft, verzameld. 
De schuldenaar heeft het recht, bij verzoekschrift gericht aan de rechtbank, de rechtzetting te krijgen van de 
gegevens die op hem betrekking hebben. 
Op de wijze bepaald door de Koning, kan de rechtbank eveneens van de verzamelde gegevens kennis geven 
aan de overheidsinstellingen of private instellingen die door de bevoegde overheid zijn aangewezen of erkend 
om ondernemingen in moeilijkheden te begeleiden. 
 
Art. XX.22. Onverminderd artikel 1389bis/16 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de berichten van protest 
die worden bedoeld in artikel 1390quater/1 van hetzelfde Wetboek worden geraadpleegd ter griffie van de 
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar 
van een wisselbrief of orderbriefje zich bevindt. 
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Art. XX.23. § 1. Veroordelende verstekvonnissen en vonnissen op tegenspraak uitgesproken tegen 
schuldenaren die de gevorderde hoofdsom niet hebben betwist, moeten worden gezonden aan de griffie van 
de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het centrum van hun voornaamste belangen zich bevindt. 
De Koning bepaalt op welke wijze die gegevens worden overgemaakt. 
Dit geldt eveneens voor de vonnissen waarbij een handelshuurovereenkomst wordt ontbonden ten laste van 
de huurder. 
§ 2. Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal zendt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een 
lijst van de schuldenaren die reeds een kwartaal de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet meer 
betaald hebben aan de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het centrum van hun 
voornaamste belangen zich bevindt. De lijst vermeldt naast de naam van de schuldenaar ook het 
verschuldigde bedrag. 
Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal zendt de administratie van financiën een lijst van de 
schuldenaren die reeds een kwartaal de verschuldigde btw of bedrijfsvoorheffing niet meer betaald hebben 
aan de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het centrum van hun voornaamste belangen 
zich bevindt. De lijst vermeldt naast de naam van de schuldenaar ook het verschuldigde bedrag. 
Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal zendt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen een lijst van de schuldenaren die reeds een kwartaal de verschuldigde sociale 
zekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben aan de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied 
waarbinnen het centrum van hun voornaamste belangen zich bevindt. De lijst vermeldt naast de naam van de 
schuldenaar ook het verschuldigde bedrag. 
De Koning bepaalt op welke wijze die gegevens worden gezonden. 
§ 3. De externe accountant, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist en de 
bedrijfsrevisor die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die 
de continuïteit van de economische activiteit van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, lichten deze 
laatste hiervan schriftelijk op een omstandige wijze in, in voorkomend geval via zijn bestuursorgaan. Indien 
de schuldenaar binnen een termijn van een maand vanaf die kennisgeving niet de nodige maatregelen treft 
om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te waarborgen, 
kan de externe accountant, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist, of de 
bedrijfsrevisor de voorzitter van de  ondernemingsrechtbank daarvan schriftelijk inlichten. In dat geval is artikel 
458 van het Strafwetboek niet van toepassing. 
§ 4. De Koning kan aan openbare overheden toestaan of opleggen gegevens mede te delen aan de rechtbank 
voor zover die gegevens noodzakelijk zijn om de financiële toestand van de ondernemingen te kennen. 
 
Art. XX.24. Na advies van het Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de 
Koning de gepaste maatregelen nemen teneinde de verwerking van de verzamelde gegevens op een logisch 
gestructureerde wijze te laten verlopen en de eenvormigheid en de vertrouwelijkheid hiervan in de 
onderscheiden griffies van de ondernemingsrechtbanken te verzekeren. Hij kan onder meer de categorieën 
van de te verzamelen gegevens bepalen. 
 
HOOFDSTUK 2. - Kamers voor ondernemingen in moeilijkheden   
 
Art. XX.25. § 1. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden bedoeld in artikel 84, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek volgen de toestand van de schuldenaren in moeilijkheden om de continuïteit van hun 
activiteiten te vrijwaren en de bescherming van de rechten van de schuldeisers te verzekeren. 
§ 2. De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden kan het onderzoek zelf voeren of een rechter-
verslaggever aanstellen. Deze kan een rechter bij de rechtbank zijn, de voorzitter uitgezonderd, of een rechter 
in ondernemingszaken. 
Oordelen hetzij de kamer, hetzij de rechter verslaggever dat de continuïteit van de economische activiteit van 
een schuldenaar bedreigd is of dat de ontbinding van de rechtspersoon kan worden uitgesproken 
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen of de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, dan kunnen zij de 
schuldenaar oproepen en horen teneinde alle inlichtingen te verkrijgen over de stand van zijn zaken en inzake 
de eventuele reorganisatiemaatregelen. 
De oproeping kan een verzoek aan de schuldenaar bevatten om voorafgaand aan de zitting bepaalde 
gegevens en inlichtingen over zijn onderneming en over zijn stand van zaken in te voeren in het register. 
De oproeping wordt, door toedoen van de griffier, gericht aan de woonplaats van de schuldenaar of aan diens 
maatschappelijke zetel. 
§ 3. Het onderzoek geschiedt met gesloten deuren. De schuldenaar verschijnt in persoon, eventueel 
bijgestaan door de personen van zijn keuze. 
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De kamer of de rechter verslaggever mag bij de externe accountant, de externe erkend boekhouder, de 
externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor van de schuldenaar, inlichtingen inwinnen nopens 
de aanbevelingen die zij gedaan hebben aan de schuldenaar en, in voorkomend geval, nopens de 
maatregelen die genomen zijn om de continuïteit van de economische activiteit te waarborgen. In dat geval is 
artikel 458 van het Strafwetboek niet van toepassing. 
Daarenboven staat het de kamer of de rechter verslaggever vrij van ambtswege alle gegevens te verzamelen 
nodig voor zijn onderzoek. Zij kunnen alle personen horen van wie zij het verhoor nodig achten, zelfs buiten 
de aanwezigheid van de schuldenaar, en de mededeling van alle dienstige gegevens en inlichtingen gelasten, 
in voorkomend geval middels het register. De schuldenaar kan alle andere stukken van zijn keuze voorleggen. 
De rechter verslaggever kan zich van ambtswege begeven naar de maatschappelijke zetel of in voorkomend 
geval het centrum van de voornaamste belangen indien de opgeroepen schuldenaar niet verschenen is. Hij 
verwittigt op voorhand de Orde of het Instituut als de plaatsopneming geschiedt bij een beroepsbeoefenaar 
van een vrij beroep. 
De bijstand van een griffier is niet vereist. De rechter kan geheel alleen proces-verbaal opmaken van zijn 
bevindingen en van de afgelegde verklaringen. 
 
Art. XX.26. De procureur des Konings en de schuldenaar kunnen op elk ogenblik mededeling krijgen van de 
aldus tijdens het onderzoek verzamelde gegevens alsook van het in artikel XX.28 bedoelde verslag. De 
rechter verslaggever of de voorzitter van de kamer bepalen evenwel welke gegevens niet kunnen worden 
medegedeeld wanneer hun bekendmaking van die aard zou zijn dat het beroepsgeheim van de schuldenaar 
wordt geschonden. 
 
Art. XX.27. Op de wijze bepaald door de Koning kan de rechtbank de verzamelde gegevens uitwisselen met 
de overheidsinstellingen of particuliere instellingen die door de bevoegde overheid zijn aangewezen of erkend 
om ondernemingen in moeilijkheden te begeleiden. 
 
Art. XX.28. Wanneer de kamer een rechter verslaggever heeft aangesteld, beëindigt deze het onderzoek 
binnen een termijn van acht maanden na zijn aanstelling. Wanneer de rechter dit onderzoek heeft beëindigd, 
stelt hij binnen de voornoemde termijn een verslag op over de gedane verrichtingen en voegt er zijn conclusie 
aan toe. Het verslag wordt gevoegd bij de verzamelde gegevens en voorgelegd aan de kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden. De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden kan beslissen het 
onderzoek te verlengen voor een duur die niet meer dan tien maanden mag bedragen. 
Als het onderzoek gevoerd wordt door de kamer zelf, mag dit niet langer dan achttien maand duren. 
 
Art. XX.29. § 1. Indien uit het onderzoek naar de toestand van de schuldenaar blijkt dat die zich in staat van 
faillissement bevindt kan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden het dossier naar de procureur des 
Konings zenden. 
§ 2. Indien uit het onderzoek naar de toestand van de schuldenaar blijkt dat die zich in staat van faillissement 
bevindt, kan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden beredeneerd en ten voorlopige titel vaststellen 
dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel XX.32 lijken verenigd te zijn en het dossier mededelen 
aan de voorzitter van de rechtbank. 
Onverminderd het eerste lid kan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, wanneer volgens haar uit 
dat onderzoek blijkt dat de ontbinding van de rechtspersoon kan worden uitgesproken overeenkomstig het 
Wetboek van vennootschappen of de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, het dossier met een gemotiveerde beslissing 
aan de rechtbank meedelen ten einde uitspraak te doen over de ontbinding, in welk geval zij eveneens de 
gemotiveerde beslissing meedeelt aan de procureur des Konings. 
Wanneer de schuldenaar, rechtspersoon, een beroepsbeoefenaar van een vrij beroep is, deelt de kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden aan de Orde of het instituut een afschrift mee van de beslissing bedoeld in 
het tweede lid. 
De kamer kan eveneens het dossier mededelen aan de procureur des Konings. 
§ 3. De met het onderzoek naar de toestand van de schuldenaar belaste leden van de kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden mogen niet deelnemen aan de rechtspleging inzake het faillissement, de 
gerechtelijke reorganisatie of de gerechtelijke vereffening die op deze schuldenaar zou betrekking hebben. 
 
(…) 
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Titel III. - Voorlopige maatregelen 
 
 
 
Art. XX.32. § 1. Wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen bestaan 
dat de voorwaarden voor een faillissement vervuld zijn kan de voorzitter van de rechtbank aan de 
onderneming geheel of ten dele het beheer van het geheel of een gedeelte van haar activa of activiteiten 
ontnemen. 
De voorzitter van de rechtbank beslist, ofwel op eenzijdig verzoekschrift van iedere belanghebbende, ofwel 
ambtshalve. 
§ 2. De voorzitter van de rechtbank wijst een of meer voorlopige bewindvoerders aan vertrouwd met het 
bestuur van een onderneming en met boekhouden en bepaalt nauwkeurig hun bevoegdheid. De aangifte van 
het faillissement van de onderneming of zijn vertegenwoordiging in de faillissementsprocedure behoren niet 
tot die bevoegdheid. 
De voorlopige bewindvoerder moet zich houden aan een gedragscode en zijn professionele aansprakelijkheid 
moet verzekerd zijn. 
§ 3. De beschikking tot ontneming van het beheer blijft slechts gevolg hebben indien binnen eenentwintig 
dagen na de uitspraak een vordering tot faillietverklaring, tot gerechtelijke ontbinding of tot gerechtelijke 
reorganisatie is ingesteld door een belanghebbende, met inbegrip van de van ambtswege aangestelde 
voorlopige bewindvoerder. 
De beslissing vervalt van rechtswege indien het faillissement, de opschorting of de ontbinding niet wordt 
uitgesproken binnen vier maanden na inleiding van de vordering. Deze termijn wordt opgeschort voor de duur 
van het uitstel aan de schuldenaar toegekend of vereist na een heropening van het debat. 
De voorzitter kan te allen tijde, op verzoekschrift of, in geval van dringende noodzakelijkheid op zelfs 
mondeling verzoek van de voorlopige bewindvoerders, hun bevoegdheden wijzigen. 
§ 4. De artikelen 1031 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing, ook indien de beslissing 
ambtshalve werd genomen krachtens dit artikel. 
§ 5. De handelingen door de schuldenaar verricht in strijd met de ontneming van het beheer, kunnen niet 
worden tegengeworpen aan de boedel, indien zij die met hem hebben gehandeld, kennis hadden van de 
ontneming van het beheer, of indien de handelingen vallen onder een van de drie categorieën bepaald bij 
artikel XX.111. De curatoren zijn nochtans niet gehouden de niet-tegenwerpbaarheid in te roepen van 
handelingen door de schuldenaar verricht in zoverre dit heeft geleid tot verrijking van de boedel. 
Indien de schuldenaar over zijn goederen heeft beschikt op de dag van de beslissing tot ontneming van het 
beheer, wordt de schuldenaar geacht over zijn goederen te hebben beschikt na deze beslissing. 
Indien een betaling aan de schuldenaar na de beslissing tot ontneming van het beheer niet is gedaan aan de 
voorlopige bewindvoerder, belast met het ontvangen van betalingen, wordt diegene die heeft betaald geacht 
te zijn bevrijd als hij geen kennis had van de bedoelde beslissing. 
§ 6. De kosten van de voorlopige bewindvoerder worden in geval van betwisting begroot door de voorzitter 
van de rechtbank overeenkomstig artikel XX.20, § 3. De kosten worden geprovisioneerd door de verzoekende 
partij of, in geval van ambtshalve aanstelling, door de schuldenaar. Bij een navolgende samenloop van 
schuldeisers geniet de vordering van de voorlopige bewindvoerder het voorrecht bedoeld in de artikelen 17 
en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16 december 1851 of wordt deze vordering behandeld als een 
buitengewone schuldvordering in de opschorting in een gerechtelijke reorganisatie. 
 
Art. XX.33. De beslissingen bedoeld in de artikelen XX.30, XX.31 en XX.32 worden bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad. 
De Koning kan de inhoud van de bekendmaking bepalen. 
 
Art. XX.34. Verzet tegen de beslissingen gewezen in toepassing van de artikelen XX.30, XX.31 en XX.32 is 
niet toegelaten. 
 
Art. XX.35. Hoger beroep tegen de beslissingen bedoeld in de artikelen XX.30, XX.31 en XX.32 wordt 
ingesteld bij verzoekschrift dat ter griffie van het hof van beroep wordt neergelegd binnen een termijn van acht 
dagen na bekendmaking van het vonnis of bevelschrift. De griffier van het hof van beroep geeft kennis van 
het verzoekschrift aan de gebeurlijke geïntimeerde en, in voorkomend geval, bij gewone brief of elektronische 
mededeling aan zijn advocaat, uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de neerlegging van het 
verzoekschrift. 
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Titel IV. - Ondernemingsbemiddelaar en minnelijk akkoord 
 
Art. XX.36. § 1. Op verzoek van de schuldenaar kan de voorzitter van de rechtbank een 
ondernemingsbemiddelaar aanstellen, om de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van haar activa of 
activiteiten te vergemakkelijken. 
De schuldenaar kan de naam van een ondernemingsbemiddelaar voorstellen. 
§ 2. Wanneer de schuldenaar het voorwerp uitmaakt van een onderzoek en overeenkomstig artikel XX.25 
door de rechter werd opgeroepen, wordt het verzoek gericht aan de kamer voor ondernemingen in 
moeilijkheden. 
§ 3. Het verzoek tot aanwijzing van een bemiddelaar is aan geen vormvoorschriften onderworpen en kan 
mondeling worden gedaan. 
Wanneer de voorzitter van de rechtbank of de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden het verzoek 
inwilligt, bepaalt hij bij beschikking gewezen in raadkamer de inhoud en de duur van de opdracht van de 
ondernemingsbemiddelaar binnen de grenzen van het verzoek van de schuldenaar. 
§ 4. De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar strekt, zowel buiten als in voorkomend geval binnen het 
kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, tot de voorbereiding en de bevordering van hetzij 
het afsluiten van een minnelijk akkoord, overeenkomstig de artikelen XX.37 of XX.65, hetzij het verkrijgen van 
het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan, overeenkomstig de artikelen XX.67 tot XX.75, 
hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag, aan een of meerdere derden, van het geheel of een gedeelte 
van de activa of van activiteiten, overeenkomstig de artikelen XX.84 en XX.85. 
§ 5. De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar eindigt wanneer de schuldenaar of de 
ondernemingsbemiddelaar dit beslissen en de voorzitter van de rechtbank ervan op de hoogte brengen. 
§ 6. Wanneer de voorzitter van de rechtbank het einde van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar 
vaststelt en ingeval geen akkoord werd bereikt over de definitieve staat van kosten en ereloon, stelt hij deze 
staat vast. 
§ 7. Bij een navolgende samenloop van schuldeisers geniet de vordering van de ondernemingsbemiddelaar 
in verband met zijn bemiddeling van het voorrecht bedoeld in de artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet 
van 16 december 1851 of wordt deze vordering behandeld als een buitengewone schuldvordering in het kader 
van een reorganisatieplan. 
 
 

 
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 
 
Art. 2:73 
De voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap kan zitting houdend zoals in 
kort geding op verzoek van een aandeelhouder of vennoot om wettige redenen de ontbinding uitspreken van 
een vennootschap. 
Er zijn niet alleen wettige redenen wanneer een aandeelhouder of vennoot zijn verplichtingen in grove mate 
verzuimt of wanneer een kwaal het hem onmogelijk maakt om ze uit te voeren, maar ook in alle andere 
gevallen die de normale voortzetting van de zaken van de vennootschap onmogelijk maken, zoals de 
diepgaande en blijvende onenigheid tussen de aandeelhouders of vennoten. 
 
Art. 2:74 
§ 1. De rechtbank kan op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie, dan wel na 
mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het Wetboek 
van economisch recht, de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om een 
jaarrekening neer te leggen overeenkomstig de artikelen 3:10 en 3:12 niet is nagekomen. 
In geval van mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden kan de rechtbank hetzij een 
regularisatietermijn uitspreken, waarbij zij het dossier voor opvolging terugverwijst naar de kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden, hetzij de ontbinding uitspreken. 
In geval van een verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie kent de rechtbank een 
regularisatietermijn toe van tenminste drie maanden, en verwijst het dossier voor opvolging naar de kamer 
voor ondernemingen in moeilijkheden. Na afloop van de termijn doet de rechtbank uitspraak op verslag van 
de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden. 
De vordering tot ontbinding bedoeld in deze paragraaf kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van 
een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar. 
Die vordering wordt ingesteld tegen de vennootschap. 
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§ 2. Ingevolge mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van 
het Wetboek van economisch recht, kan de rechtbank hetzij een regularisatietermijn toekennen en het dossier 
voor opvolging terug verwijzen naar de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, hetzij de ontbinding van 
een vennootschap uitspreken: 
1° wanneer die vennootschap ambtshalve werd geschrapt met toepassing van artikel III.42, § 1, 5°, van het 
Wetboek van economisch recht; 
2° indien zij ondanks twee oproepingen met dertig dagen tussentijd, waarvan de tweede per gerechtsbrief, 
niet voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden is verschenen; 
3° indien de leden van het bestuursorgaan ervan niet over de fundamentele beheersvaardigheden of niet over 
de beroepsbekwaamheid beschikken die voor de uitoefening van haar activiteit bij wet, decreet of ordonnantie 
worden opgelegd. 
Deze ontbinding kan niet worden uitgesproken zolang er een procedure loopt inzake faillissement, 
gerechtelijke reorganisatie of ontbinding van de vennootschap. 
§ 3. Nadat een dossier van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden is medegedeeld aan de rechtbank 
zoals bepaald bij paragraaf 1, of nadat een dossier is medegedeeld zoals bepaald bij paragraaf 2 en indien 
de voorzitter van de rechtbank van oordeel is dat het dossier verder behandeld moet worden, verzoekt de 
voorzitter van de rechtbank de griffier om de vennootschap op te roepen bij gerechtsbrief die de met redenen 
omklede beslissing van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden en de tekst van dit artikel bevat. 
 
Art. 2:113 
§ 1. De rechtbank kan op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie 
de ontbinding uitspreken van een VZW of van een IVZW die: 
1° niet in staat is haar verbintenissen na te komen; 
2° haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is 
opgericht; 
3° het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel als 
bedoeld in artikel 1:2 schendt, of in strijd handelt met dit wetboek of de openbare orde, of in ernstige mate in 
strijd handelt met de statuten; 
4° niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 2:9, § 1, 
8°, respectievelijk artikel 2:10, § 1, 8°, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de 
debatten worden gesloten; 
5° minder dan twee leden telt. 
§ 2. In geval van paragraaf 1, 4°, kan de rechtbank ook worden gevat na verwijzing door de kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het Wetboek van economisch recht. In dat geval 
roept de griffie de vereniging op per gerechtsbrief die de tekst van dit artikel weergeeft. 
De vordering tot ontbinding bedoeld in paragraaf 1, 4°, kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van 
een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar. 
§ 3. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening 
beslissen, hetzij één of meer vereffenaars aanwijzen. In dit laatste geval bepaalt de rechtbank de 
bevoegdheden van de vereffenaars en de vereffeningswijze. 
§ 4. De rechtbank kan de vernietiging van de verrichting bedoeld in paragraaf 1, 3°, uitspreken ook indien zij 
de eis tot ontbinding afwijst. 
 
Art. 2:114 
§ 1. Alleen de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, kan op verzoek van een 
stichter of van een van zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders, van een belanghebbende derde 
of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een stichting: 
1° waarvan het doel of het voorwerp is verwezenlijkt; 
2° die niet meer in staat is het doel of het voorwerp na te streven waarvoor zij is opgericht; 
3° die haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan het doel waarvoor 
zij is opgericht; 
4° die het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel als 
bedoeld in artikel 1:3 schendt, of in strijd handelt met dit wetboek of de openbare orde, of in ernstige mate in 
strijd handelt met haar statuten; 
5° die (…) niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 
2:11, § 1, 8°, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd voor de sluiting van de debatten; 
6° waarvan de duur ten einde is gekomen; 
7° waarvan de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde vervat in de statuten zich heeft vervuld. 
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§ 2. In geval van paragraaf 1, 5°, kan de rechtbank ook worden gevat na verwijzing door de kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het Wetboek van economisch recht. In dat geval 
roept de griffie de stichting op per gerechtsbrief die de tekst van dit artikel weergeeft. 
De vordering tot ontbinding bedoeld in paragraaf 1, 5°, kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van 
een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het (…) boekjaar. 
§ 3. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening 
beslissen, hetzij één of meer vereffenaars aanwijzen. In dit laatste geval bepaalt de rechtbank de 
bevoegdheden van de vereffenaars en de vereffeningswijze. 
§ 3/1. Het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt van een stichting is vatbaar voor verzet door de 
verstekdoende partij. 
Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen een maand na de bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie. 
De termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, is een maand te rekenen vanaf de bekendmaking 
in het Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie. 
Hoger beroep, verzet of derdenverzet tegen het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt of afwijst, 
wordt zonder verwijl in staat gesteld. 
Indien het aangevochten vonnis een vereffenaar heeft aangewezen, dient deze in de zaak te worden 
betrokken voor het sluiten van de debatten. 
Op verzoek van de meest gerede partij wordt de zaak vastgesteld om gepleit te worden binnen één maand 
volgend op het verzoek tot bepaling van de rechtsdag 
§ 4. De rechtbank kan de vernietiging van de verrichting bedoeld in paragraaf 1, 3°, uitspreken, ook indien zij 
de vordering tot ontbinding afwijst. 
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3. Overzicht van rechtspersonen die een jaarrekening moeten neerleggen  
 

 Hieronder wordt overgenomen wat de NBB daaromtrent als richtlijnen meegeeft.  
 

 Bron : https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/neerleggen/diverse-informatie/wie-moet-
neerleggen/belgische-vennootschappen 
 

 Bron : https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/neerleggen/wie-moet-
neerleggen/belgische-verenigingen-en-stichtingen 

 
  

 

Belgische vennootschappen 
 
De meeste Belgische vennootschappen waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders 
of vennoten beperkt is tot hun inbreng, evenals sommige andere vennootschappen moeten jaarlijks 
hun jaarrekening en/of hun geconsolideerde jaarrekening neerleggen. 
 

Volgens de rechtsvorm 
 
Moeten een jaarrekening neerleggen: 

 vennootschappen naar Belgisch recht, al dan niet met sociaal oogmerk, opgericht in de 
vorm van: 

o een naamloze vennootschap (NV) 
o een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) 
o een besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) (BV en BVBA) 
o een coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) (CV en CVBA) 
o een economisch samenwerkingsverband (ESV) 

 de Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) ingeschreven in België 
 de Europese vennootschap (SE) naar Belgisch recht 
 de vennootschappen naar Belgisch recht, al dan niet met sociaal oogmerk, opgericht in de 

vorm van: 
o een vennootschap onder firma (VOF) 
o een (gewone) commanditaire vennootschap (CommV) 
o een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) 

indien zij onder hun onbeperkt aansprakelijke vennoten één of meer rechtspersonen tellen 
en tegelijk als groot worden beschouwd. 

Alle hierboven bedoelde vennootschappen moeten hun jaarrekening neerleggen, ongeacht of 
ze handelsvennootschappen zijn of burgerlijke vennootschappen die de vorm van een 
handelsvennootschap hebben aangenomen. 
 de openbare instellingen die niet werden opgericht in de vorm van een 

handelsvennootschap, maar die een statutaire opdracht van commerciële, financiële of 
industriële aard vervullen; deze groep instellingen omvat eveneens de autonome 
gemeentebedrijven en de intergemeentelijke verenigingen 

 de verzekeringsondernemingen die door de Koning zijn toegelaten overeenkomstig de 
wetgeving betreffende de verzekeringsondernemingen; deze groep ondernemingen omvat 

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/neerleggen/diverse-informatie/wie-moet-neerleggen/belgische-vennootschappen
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/neerleggen/diverse-informatie/wie-moet-neerleggen/belgische-vennootschappen
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/neerleggen/wie-moet-neerleggen/belgische-verenigingen-en-stichtingen
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/neerleggen/wie-moet-neerleggen/belgische-verenigingen-en-stichtingen
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/groottecriteria/groottecriteria-voor-vennootschappen
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eveneens de particuliere verzekeringsondernemingen opgericht in de vorm van een 
onderlinge verzekeringsvereniging of een gemeenschappelijke verzekeringskas (behalve tak 
'Arbeidsongevallen')  

 bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van 
deelneming (beleggingsfondsen), waarbij de jaarrekening als bijlage bij de jaarrekening van 
de beherende vennootschap moet worden neergelegd 

 de Belgische publiekrechtelijke rechtspersonen die de rechtsvorm van een 
handelsvennootschap hebben aangenomen, niettegenstaande elk hiermee strijdig statutair 
beding. 

  
Moeten geen jaarrekening neerleggen: 
Het gaat onder andere over: 

 natuurlijke personen die handelaar zijn 
 kleine vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn: 

vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen, coöperatieve 
vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid 

 grote vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, indien geen 
enkele vennoot een rechtspersoon is 

 landbouwvennootschappen 
 ziekenhuizen voor zover zij niet de vorm hebben aangenomen van een 

handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een grote of zeer grote vzw 
 beroepsfederaties, scholen en instellingen voor hoger onderwijs voor zover ze niet de vorm 

aangenomen hebben van een grote of zeer grote vzw. 
In bepaalde gevallen moeten zij aan de Balanscentrale een sociale balans bezorgen. 
 

Volgens de rechtstoestand 
 
Gefuseerde, opgeslorpte of gesplitste vennootschappen 
De bestuurders van een gefuseerde, opgeslorpte of gesplitste vennootschap moeten een 
jaarrekening opmaken voor de periode tussen de afsluitingsdatum van het laatste boekjaar 
waarvoor de jaarrekening is goedgekeurd en de datum vanaf dewelke de handelingen van de te 
fuseren, op te slorpen of te splitsen vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van 
de verkrijgende vennootschap. Die jaarrekening moet bovendien aan de aandeelhouders of 
vennoten van elke verkrijgende vennootschap ter goedkeuring worden voorgelegd. 
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, 
bij de Nationale Bank worden neergelegd. 
 
Vennootschappen in vereffening 
De fase waarin een vennootschap zich in de vereffeningsprocedure bevindt, bepaalt ook of 
deze vennootschap al dan niet een jaarrekening bij de Nationale Bank moet neerleggen: 

1. op het ogenblik van de invereffeningstelling - hiermee wordt de datum bedoeld van de 
authentieke akte tot ontbinding van de vennootschap - moet er in principe geen 
jaarrekening worden opgesteld of openbaar gemaakt; de Commissie voor Boekhoudkundige 
Normen raadt dit echter wel aan om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de 
aansprakelijkheid van de bestuurders en die van de vereffenaars 

2. de vereffenaars moeten tijdens de vereffening jaarlijks een jaarrekening opstellen en 
deze ook voorleggen aan de algemene vergadering met vermelding van de redenen waarom 

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/groottecriteria/groottecriteria-voor-vennootschappen
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/groottecriteria/groottecriteria-voor-vennootschappen
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/sociale-balans
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de vereffening niet kon worden voltooid; deze jaarrekening moet dan, samen met de 
inventaris, neergelegd worden bij de Nationale Bank binnen 30 dagen na de datum van de 
algemene vergadering en ten laatste 7 maanden na de datum van afsluiting van het 
boekjaar; indien de vereffening in het jaar van de ontbinding reeds definitief wordt 
afgesloten, dan moet de jaarrekening echter niet meer openbaar worden gemaakt bij de 
Nationale Bank (art. 2:102 WVV) 

3. bij het afsluiten van de vereffening moet de jaarrekening niet meer openbaar worden, 
tenzij de datum van de afsluiting van de vereffening zou samenvallen met de normale 
afsluitdatum van het boekjaar.  De jaarrekening met betrekking tot het laatste onvolledige 
boekjaar moet dus niet meer worden neergelegd (art. 2:99 WVV) 

Bij neerlegging moet op de eerste bladzijde van de jaarrekening de benaming van de vennootschap 
steeds worden aangevuld met de woorden 'in vereffening'. 
 
 
 

Belgische verenigingen en stichtingen 
 
Er zijn 2 categorieën met specifieke verplichtingen.  
 
1. Dubbele boekhouding - neerlegging bij de NBB 
 
Verenigingen en stichtingen die beantwoorden aan meer dan één van de hieronder vermelde 
criteria, moeten een dubbele boekhouding voeren en leggen hun jaarrekening neer bij de 
Balanscentrale van de Nationale Bank. 
 
Criteria: 

Aantal werknemers (jaargemiddelde) 5 

Andere dan niet recurrente ontvangsten € 334.500 

Bezittingen € 1.337.000 

Schulden € 1.337.000 

Afhankelijk van het aantal werknemers, omzet en balanstotaal kunnen zij kiezen uit een volledig, 
verkort of microschema (zie groottecriteria voor verenigingen art. 3:47 §2 en 3:51 §2 WVV).  
 
2. Vereenvoudigde boekhouding - neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank 
 
Het merendeel van de VZW’s kan een vereenvoudigde boekhouding voeren. 
Verenigingen en stichtingen die maximaal één van de hierboven vermelde criteria overschrijden: 

 mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren (art. III.85, §2 WER) 
 moeten de jaarrekening neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de 

zetel van de rechtspersoon (art.2:7 en art. 2:9 §1, 8° WVV). 
 
 

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/groottecriteria/groottecriteria-verenigingen-en-stichtingen
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4. Overzicht van de personen die inzage hebben van dossiers op de 
rechtbank 
 
 
 
1. LOPEND HET DOSSIER 
 
 

Wat Wie heeft toegang Opmerking 

ALGEMEEN: elk dossier 
behoudens de 
uitzonderingen hierna 
 
zowel hangende dossiers als 
afgesloten dossiers 

 Personen betrokken bij het dossier: hetzij de 
partijen, hetzij de persoon voorwerp van 
dossier: 

- de persoon zelf (natuurlijke persoon)  
- de bestuurder(s) van de schuldenaar 

(vennootschap), op voorlegging van 
bewijs van hun mandaat en hun 
identiteitskaart 

- de advocaat van de schuldenaar (zonder 
volmacht en op eigen autoriteit) 

- de curator, die aan het hoofd staat van 
het vermogen van de gefailleerde, kan 
binnen de grenzen van de wet dezelfde 
rechten uitoefenen als de gefailleerde 
zowel lopende het dossier als na het 
afsluiten van het dossier. 

 

 

DOSSIER VERZAMELDE 
GEGEVENS 
Art. XX.21 WER 

 Persoon voorwerp van het dossier: 
- de schuldenaar zelf (natuurlijke persoon)  
- de bestuurder(s) van de schuldenaar 

(vennootschap), op voorlegging van 
bewijs van hun mandaat en hun 
identiteitskaart 

- de advocaat van de schuldenaar (zonder 
volmacht en op eigen autoriteit) 

- een mandataris van de schuldenaar (b.v. 
accountant) op voorlegging van zijn 
identiteitskaart én van een schriftelijke 
volmacht vanwege de schuldenaar 

 

 

DOSSIER 
HANDELSONDERZOEK 
Art. XX.26 WER 

 Procureur des Konings 
 

 Persoon voorwerp van het dossier: 
- de schuldenaar zelf (natuurlijke persoon)  
- de bestuurder(s) van de schuldenaar 

(vennootschap), op voorlegging van 
bewijs van hun mandaat en hun 
identiteitskaart 

- de advocaat van de schuldenaar (zonder 
volmacht en op eigen autoriteit) 
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Wat Wie heeft toegang Opmerking 

- een mandataris van de schuldenaar (b.v.  
accountant) op voorlegging van zijn 
identiteitskaart én van een schriftelijke 
volmacht vanwege de schuldenaar 

- insolventiefunctionaris aangesteld met 
toepassing van art. XX.30, XX.31 of XX.32 
WER 

- de curator van de schuldenaar voorwerp 
van het handelsonderzoek 

 

DOSSIER VAN 
RECHTSPLEGING  
FAILLISSEMENT 

 personen betrokken bij het dossier: 
- de partijen  
- de bestuurder(s) van de partijen 

(vennootschap), op voorlegging van 
bewijs van hun mandaat en hun 
identiteitskaart 

- de advocaat van de partijen (zonder 
volmacht en op eigen autoriteit) 

 

 de vereffenaar of zijn raadsman 
 

 de curator of zijn raadsman 
 

 het O.M. (art. 764 Ger.W. en art. XX.130 
WER) 

 

 

FAILLISSEMENTSDOSSIER 
Art. XX.131 WER 
 

 de schuldenaar 
- de schuldenaar zelf (natuurlijke persoon)  
- de bestuurder(s) van de schuldenaar 

(vennootschap), op voorlegging van 
bewijs van hun mandaat en hun 
identiteitskaart 

- de advocaat van de schuldenaar (zonder 
volmacht en op eigen autoriteit) 

- een mandataris van de schuldenaar (b.v.  
accountant) op voorlegging van zijn 
identiteitskaart én van een schriftelijke 
volmacht vanwege de schuldenaar 

 

 de schuldeisers die een schuldvordering 
hebben aangegeven 

- de schuldeiser zelf (natuurlijke persoon)  
- de bestuurder(s) van de schuldeiser 

(vennootschap), op voorlegging van 
bewijs van hun mandaat en hun 
identiteitskaart 

- de advocaat van de schuldeneiser (zonder 
volmacht en op eigen autoriteit) 

- een mandataris van de schuldeiser (b.v. 
accountant, 
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Wat Wie heeft toegang Opmerking 

werknemersvertegenwoordigers) op 
voorlegging van zijn identiteitskaart én 
van een schriftelijke volmacht vanwege 
de schuldenaar 

 

 belanghebbende die van de rechter-
commissaris toestemming heeft gekregen 

 

 de curator over het faillissement 
 

 de rechter-commissaris van het faillissement 
 

 het O.M. (art. XX.130 WER) 
 

DOSSIER VAN 
RECHTSPLEGING 
VORDERING TOT IN 
VEREFFENINGSTELLING 
RECHTSPERSOON 

 personen betrokken bij het dossier: 
- de partijen  
- de bestuurder(s) van de partijen 

(vennootschap), op voorlegging van 
bewijs van hun mandaat en hun 
identiteitskaart 

- de advocaat van de partijen (zonder 
volmacht en op eigen autoriteit) 

 

 de vereffenaar of zijn raadsman 
 

 het O.M. (art. 764 Ger.W.) 
 

 

VENNOOTSCHAPSDOSSIER 
Art. 2:7 WVV 
Art. 2:12, § 2 WVV 

 Iedereen  

MINNELIJKE AKKOORDEN IN 
HET REGISTER 
Art. XX.37 WER 

 Partijen betrokken bij het minnelijk akkoord 
of hun gevolmachtigden 

 

 Derden kunnen mits uitdrukkelijke 
toestemming van de schuldenaar kennis 
nemen van het akkoord, van de neerlegging 
en van de bewaring ervan 

 

DOSSIER VAN GERECHTELIJKE 
REORGANISATIE 

 iedere partij in de procedure 
- de schuldenaar zelf (natuurlijke persoon)  
- de bestuurder(s) van de schuldenaar 

(vennootschap), op voorlegging van 
bewijs van hun mandaat en hun 
identiteitskaart 

- de advocaat van de schuldenaar (zonder 
volmacht en op eigen autoriteit) 

 

 elke schuldeiser die voorkomt op de lijst 
bedoeld in artikel XX.41, § 2, 7° WER 

 

Na sluiting van de 
rechtspleging van 
gerechtelijke 
reorganisaties kan 
inzage worden 
bekomen door: 
 

 iedere partij in de 
procedure 

 

 elke schuldeiser 
die voorkomt op 
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Wat Wie heeft toegang Opmerking 

 belanghebbende die van de gedelegeerd 
rechter toestemming heeft gekregen tot 
gehele of gedeeltelijke inzage 

 

 de gedelegeerd rechter 
 

 het O.M. (art. 764 Ger.W.) 

de lijst bedoeld in 
artikel XX.41, § 2, 
7° WER 

 

 de curator van de 
schuldenaar 

 

 
 
 
2. NA HET AFSLUITEN VAN HET DOSSIER 
 
Bepaalde dossiers worden na verloop afgesloten en gearchiveerd. Zelfs dan wordt er nog wel eens om inzage 
gevraagd van de afgesloten dossiers. 
 
Als algemene regel kan worden gesteld dat wie toegang heeft krachtens de wet tot een dossier wanneer dit 
dossier hangend is, ook nog inzage kan nemen van het afgesloten dossier dat is gearchiveerd. 
 
Wanneer inzage van een hangend dossier afhankelijk is van een individuele toestemming, dan kan de 
betrokkene geen inzage meer nemen van het dossier als dit afgesloten is. 
 
 
 
 
3. KOPIE/AFSCHRIFTEN DOSSIERS 
 
Wie inzage heeft in een dossier, kan uit het dossier ook kopies / afschriften bekomen, mits desgevallend het 
voldoen van de verschuldigde rechten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Verzamelen 
knipperlichten

Selectie van de voor te leggen 
dossiers door Griffie KOIM

Openingsbeslissing 
KOIM

Ja

X- Dossier

Nihil
Aanstellen 

Rechter-Onderzoeker (max 8 
maanden)

Voeren onderzoek door  KOIM 
(max 18 maanden)

Vervolgbeslissing 
KOIM

Verslag en Conclusie

Verder onderzoek

Doorverwijzen ontbinding 
rechtspersoon

Doorverwijzen faillissement

*Doorverwijzen 
art.XX.32.WER

**Aanstellen bemiddelaar

Klasseren

Beschikking met vermelding ontbindingsgrond 

Beschikking met vermelding faillisementsvoorwaarden   

Beschikking met vermelding nood bewindvoerder 

Beschikking met omschrijving opdracht bemiddelaar 

Nee

hetzij:

Tot maximaal totaal 18 maanden

Onderzoekshandelingen:

- vragen schriftelijke uitleg
- oproepen en horen
- inlichtingen inwinnen derden
- inlichtingen inwinnen accountant
- afstapping ter plaatse

*** visum Voorzitter Griffie 2de kamer

Parket

Voorzitter

* tenzij de beroepsmagistraat in de KOIM daartoe zelf is aangesteld
** op verzoek van de onderneming
*** bij doorverwijzing o.g.v.  art. 2:74§2 WVV

mededeling 

5. Stroomdiagram
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