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V
anaf deze week komt er 
een einde aan het schul-
denmoratorium dat de 
regering had ingevoerd om 
te vermijden dat te veel be-
drijven failliet gingen als 
gevolg van de lockdowns. 
Schuldeisers kunnen on-
dernemingen die hun 
schulden niet terugbetalen, 
daardoor opnieuw in fail-
lissement dagvaarden. 
“Door dat moratorium 

konden heel wat ondernemingen 
die het voor de coronacrisis al 
moeilijk hadden, hun problemen 
voor zich uit schuiven”, stelt Stan 
Brijs, insolventieadvocaat van het 
kantoor NautaDutilh. “Nu komt 
het uur van de waarheid.”
De cijfers spreken voor zich. In 
2020 daalde het aantal faillisse-
menten met een derde tegenover 
2019 (7557 tegenover 11.210), leren 
de cijfers van Trends Business In-
formation. Het percentage onder-
nemingen met een negatieve solva-
biliteit steeg nochtans van 14 naar 
19 procent. Meer dan de helft van 
de taxibedrijven, cafés en restau-
rants heeft een negatief eigen ver-
mogen. “Er gaan minder bedrijven 
failliet, terwijl er meer zware fi-
nanciële problemen hebben”, ver-
zucht Pascal Flisch van Trends 
Business Information. “Dat is on-
houdbaar. Ooit moeten die zoge-
noemde zombiebedrijven de boe-
ken neerleggen.”
Het insolventierecht verplicht de 
bestuurders van een vennootschap 
daartoe binnen de maand na de 
staking van betaling van opeisbare 
schulden. Gebeurt dat niet, dan 
maken ze zich schuldig aan het on-
rechtmatig laten voortbestaan van 
een in se failliet bedrijf, wrongful 
trading genoemd. De bestuurders 
kunnen dan na het faillissement 
persoonlijk aansprakelijk worden 
gesteld voor het volledige netto-
passief van de vennootschap. 
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HET EINDE VAN HET SCHULDENMORATORIUM

Kiezen tussen 
reorganisatie en 
faillissement
Het schuldenmoratorium wordt opgeheven. Schuldeisers mogen wanbeta-
lers opnieuw in faillissement dagvaarden. Een gerechtelijke reorganisatie 
biedt een uitweg voor ondernemers in moeilijkheden, maar soms is een 

faillissement zo slecht nog niet. H A N S  B R O C K M A N S  E N  D A A N  K I L L E M A E S

 ONDERNEMING 

IN MOEILIJKHEDEN

Het tijdelijke uitstel 

van de schuldenbe-

taling loopt af.
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Brijs: “Ondernemingen in financi-
ele problemen die zich kunstmatig 
in stand houden, tasten de rest van 
de economie aan en verdwijnen 
beter” (zie kader Zombies moeten 
snel weg).

Gerechtelijke reorganisa-
tie als reddingsboei
Guido De Croock, de voorzitter 
van de ondernemingsrechtbank in 
Dendermonde, verwacht niet dat 
het aantal faillissementen dras-
tisch zal toenemen. Normaal ge-
zien behandelt zijn rechtbank 
jaarlijks tot 650 faillissementsdos-
siers. Vorig jaar waren het er 440. 
“Ik verwacht geen faillissemen-
tengolf”, stelt hij. “Bepaalde secto-

ren worden hard getroffen door de 
coronacrisis, andere ondernemin-
gen doen het beter. Meestal zijn 
het trouwens niet de schuldeisers 
die dagvaarden in faillissement, 
maar het parket of de voorlopige 
bewindvoerder. Er zal wel een in-
haalbeweging komen, waardoor 
we dit jaar eventueel 800 faillisse-
menten zullen behandelen. Dat 
kunnen we wel aan met onze ca-
paciteit.”
Kris Slabbaert, gerechtsdeurwaar-
der van Agerant Gerechtsdeur-
waarders, zit op dezelfde lijn. “De 
fiscus en de Rijksdienst voor Soci-
ale Zekerheid stellen zich zeker 
niet agressief op tegenover schul-
denaars. De banken blijven ook 

redelijk. Alles blijft voorlopig on-
der controle.”
De ondernemingsorganisatie Uni-
zo betreurt dat het moratorium 
ook wordt opgeheven voor bedrij-
ven die nog altijd verplicht geslo-
ten zijn. “Het moratorium was 
nodig omdat in mei niemand de 
situatie van zijn bedrijf kon in-
schatten en wist welke maatrege-
len gepast waren”, reageert Brijs. 
“Er dreigde door een tijdelijk pro-
bleem een cascade van faillisse-
menten. Nu zijn de bedrijven beter 
in staat om goed overwogen te be-
kijken wat de situatie is en welke 
stappen nodig zijn. Als duidelijk is 
dat een bedrijf in tijdelijke moei-
lijkheden verkeert, bijvoorbeeld 
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ZOMBIES MOETEN SNEL WEG

De Belgische economie 

heeft behoefte aan een 

stevige portie creatieve 

destructie, na de lange ver-

doving door de corona-

maatregelen. De economi-

sche groei staat op een 

laag pitje, onder meer 

doordat verlieslatende on-

dernemingen te lang over-

leven en een te groot be-

slag leggen op mensen en 

kapitaal. Die middelen 

vloeien te traag naar de 

productieve en snel groei-

ende ondernemingen. In 

België is zowel de oprich-

tingsgraad als de stopzet-

tingsgraad van onderne-

mingen laag, zeker in ver-

gelijking met de buurlan-

den. Er is een lichte beter-

schap, maar de kloof met 

het Europese gemiddelde 

blijft hoog.

De Organisatie voor Econo-

mische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) legt 

een verband tussen de 

stroeve wetgeving, het la-

ge aantal oprichtingen en 

hoge aantal zombiebedrij-

ven. Een van de oorzaken 

van de lage stopzettings-

graad is de stroeve Belgi-

sche regelgeving om een 

bedrijf te vereffenen. Joep 

Konings, hoogleraar econo-

mie aan de KU Leuven: 

“Onderzoek van de Ameri-

kaanse centrale bank in ze-

ventien landen, met data 

die teruggaan tot de ne-

gentiende eeuw, sugge-

reert dat we niet wakker 

hoeven te liggen van de zo-

genoemde zombiebedrij-

ven. De opbouw van schul-

den in ondernemingen leidt 

niet tot grotere of langere 

recessies, op voorwaarde 

dat er een vlot herstructu-

reringsproces is, en faillis-

sementen en vereffeningen 

snel worden aangepakt. 

Het uitstel van de liquidatie 

en de herstructurering leidt 

tot lagere investeringen en 

minder productiviteit. Dat 

gebeurt als te veel partijen 

betrokken zijn, als de con-

tracten onvoldoende trans-

parant en afdwingbaar zijn, 

of als de juridische afhan-

deling te lang aansleept.”

Ook de banken helpen te 

voorkomen dat het zombie-

leger groeit. Joep Konings: 

“Banken geven pas lenin-

gen na een grondige ge-

zondheidsscreening van 

het bedrijf, op basis van 

strikte criteria. Zeker na de 

crisis van 2008 zijn de ban-

ken op hun hoede om dat 

goed te doen.” De banken 

zijn in deze coronacrisis 

eerder een deel van de op-

lossing dan een deel van 

het probleem. Dankzij de 

ruime kapitaalbuffers kun-

nen ze een gezonde portie 

creatieve destructie aan, 

zonder dat de kredietverle-

ning aan de gezonde be-

drijven in het gedrang 

komt.
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 VINCENT VAN 

QUICKENBORNE

De minister van  

Justitie maakt een 

gerechtelijke  

reorganisatie 

gemakkelijker.
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door een verplichte sluiting, is een 
gerechtelijke reorganisatie soms 
de beste oplossing.”
Een procedure van gerechtelijke 
reorganisatie kan leiden tot een 
minnelijk akkoord met enkele 
schuldeisers, tot een collectief ak-
koord waarbij de meerderheid van 
de schuldeisers een herstelplan 
goedkeurt, of tot een gedeeltelijke 
overdracht van het bedrijf. Minis-
ter van Justitie Vincent Van Quic-
kenborne (Open Vld) koppelt de 
opheffing van het schuldenmora-
torium aan de vereenvoudiging 
van die procedure. Zo zouden ge-
zonde bedrijven beter beschermd 
zijn tegenover hun schuldeisers. 
Brijs: “Alles wat kan helpen om 

het gezonde economische weefsel 
te redden, is welkom. Maar een 
gerechtelijke reorganisatie mag 
niet dienen om het leven van de 
onderneming zinloos te rekken. 
Dan komen we weer bij wrongful 
trading.”
Onlangs besliste de onderne-
mingsrechtbank van Dendermon-
de dat een bestuurder persoonlijk 
moest opdraaien voor alle schul-
den van een failliete vennoot-
schap, omdat hij een gerechtelijke 
reorganisatie had opgestart die 
geen schijn van kans had.

Herstart na faillissement
Een faillissement heeft nochtans 
ook voordelen. “De nieuwe insol-

ventiewetgeving geeft failliete on-
dernemers kansen voor een snelle 
heropstart”, zegt Brijs. Vroeger 
bleef een zelfstandige wiens zaak 
failliet ging, heel zijn leven per-
soonlijk aansprakelijk voor de be-
drijfsschulden als hij de onderne-
ming in persoon had geleid (dus 
niet via een vennootschap). Van-
daag kan zo’n ondernemer aan de 
rechtbank vragen alle schulden 
van het failliete bedrijf kwijt te 
schelden. Zijn privévermogen op 
het moment van het faillissement 
wordt nog aangesproken, maar de 
toekomstige inkomsten uit een 
nieuwe zaak of zijn loon worden 
gevrijwaard. De curator, de schuld-
eisers en het parket kunnen zich 
enkel verzetten tegen de kwijt-
schelding van de schulden als de 
ondernemer door een ‘kennelijk 
grove fout’ het faillissement in de 
hand heeft gewerkt. Fiscale fraude 
is een voorbeeld.
Brijs: “Een faillissement kan een 
streep trekken onder het verleden. 
Een ondernemer heeft vaak weinig 
zin om zonder enig perspectief al 
zijn toekomstige bedrijfswinsten 
te spenderen aan de afbetaling van 
zijn schulden. Zo iemand legt lie-
ver de boeken neer om vanaf nul te 
herbeginnen.” z
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‘Er gaan minder  
bedrijven failliet,  
terwijl er meer  
zware financiële  
problemen hebben. 
Dat is onhoudbaar’
PA S C A L  F L I S C H ,  

T R E N D S  B U S I N E S S  I N F O R M AT I O N


