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Informatie
Wat doet de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden precies?
De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden valt onder de wet van 31 januari 2009 betreffende
de continuïteit van de ondernemingen. De wet heeft tot doel ondernemingen in moeilijkheden de
mogelijkheid tot herstel te geven. Voorkomen is beter dan genezen, zodat een tijdige en juiste
diagnose de kans op welslagen vergroot.
De wet bepaalt dat de ondernemingsrechtbank een handelsonderzoek opstart wanneer zij verneemt
dat uw onderneming in financiële moeilijkheden zou verkeren. Daarop wordt een dossier geopend
door de kamer van handelsonderzoek van de rechtbank in de afdeling waarin uw onderneming haar
hoofdinrichting of zetel van vennootschap heeft. Deze kamer is samengesteld uit rechters in
ondernemingszaken. Rechter-onderzoekers zijn rechters in ondernemingszaken die over een
grondige kennis van de bedrijfswereld beschikken.

Wat zijn “knipperlichten”?
De griffie van de ondernemingsrechtbank verzamelt allerlei gegevens waardoor ondernemingen in
moeilijkheden kunnen worden opgespoord. Zij hebben met name betrekking op de ondernemingen
die sinds een kwartaal hun sociale zekerheidsbijdragen niet meer betalen, btw of bedrijfsvoorheffing
verschuldigd zijn. De gegevens hebben ook betrekking op verstekvonnissen of vonnissen met
betrekking tot een niet-betwiste schuld. De griffie verzamelt verder de beslagberichten ten laste van
de onderneming.
De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden start haar onderzoek op basis van die gegevens,
ook de knipperlichten genoemd, indien zij deze als recent en alarmerend beschouwt.

Wat is het doel van het handelsonderzoek?
De drie voornaamste doelen van het handelsonderzoek zijn:
a. Ondernemingen in moeilijkheden opsporen
b. Ondernemingen bewust maken van die toestand
c. Ondernemingen ertoe aanzetten adequaat te reageren met oog op hun herstel en behoud.
Verder verzekert de kamer van handelsonderzoek ook de bescherming van de rechten van de
schuldeisers.
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De procedure in de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden is strikt vertrouwelijk. Het dossier
is enkel toegankelijk voor de betrokken ondernemer en zijn raadsman. Ook zijn boekhouder of
accountant kan het dossier inzien, maar dan moet die wel een getekende volmacht van zijn klant
voorleggen.
De procureur des Konings en de instellingen die de bijstand leveren aan ondernemingen in
moeilijkheden kunnen eveneens het dossier inzien. Het dossier mag dus niet geraadpleegd worden
door schuldeisers of concurrenten. De rechters in ondernemingszaken die actief zijn in het dossier,
zijn gebonden door het beroepsgeheim, net zoals de personeelsleden van de rechtbank.

Hoe verloopt een handelsonderzoek?
1. Samenstelling van het dossier
In eerste instantie stelt de griffie een dossier samen. Het dossier bevat de knipperlichten (vonnissen,
beslagberichten en btw achterstand en verschillende inlichtingen over uw onderneming zoals:
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, recentelijk neergelegde balansen, .. )
2. Onderzoek door het filtercomité
Als bepaalde drempels worden overschreden, legt de griffie het dossier voor aan het filtercomité.
In het filtercomité zetelen twee rechters in ondernemingszaken die het dossier bestuderen en een
beslissing nemen. Deze fase van het onderzoek is nog niet “tegensprekelijk”: u wordt niet
uitgenodigd. Hoogstens worden u inlichtingen gevraagd die u schriftelijk moet bezorgen.
De beslissingen die het filtercomité kan nemen zijn:
a. Seponeren
b. Inlichtingen opvragen :
In dit geval beschikt het filtercomité over onvoldoende gegevens om uw dossier te
beoordelen. Zij stellen u een aantal bijkomende vragen. Indien u daar niet op antwoordt
betekent dit dat er automatisch een diepgaander handelsonderzoek zal worden bevolen.
Indien u daarentegen de gevraagde inlichtingen geeft, dan kan het zijn dat deze voldoende
zijn om een handelsonderzoek te vermijden en wordt het dossier geseponeerd.
c. Oproepen:
In dit geval is het filtercomité van oordeel dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat er een
echt handelsonderzoek moet worden opgestart.

3. Handelsonderzoek
Nadat het filtercomité een beslissing heeft genomen, wordt het dossier toebedeeld aan de rechteronderzoeker.
Dit deel van het onderzoek verloopt tegensprekelijk, dit wil zeggen dat u wordt uitgenodigd om
uitleg te geven of opmerkingen te maken. U krijgt de uitnodiging per aangetekende brief. Vanaf dat
ogenblik tot op de datum van de zitting, heeft u de mogelijkheid om het dossier op de griffie te gaan
inzien. U krijgt de uitnodiging per gewone brief of aangetekend.
Op die zitting zal de rechter-onderzoeker aan de hand van het dossier een gesprek voeren met u en
de personen waarvan u wenst dat ze u begeleiden . U treedt met de rechter-verslaggever in dialoog,
zodat de moeilijkheden van uw onderneming in kaart kunnen worden gebracht. Samen met u kan
nagegaan worden welke passende maatregelen tot een oplossing leiden.
De taak van de rechter-verslaggever bestaat er niet in aanbevelingen te formuleren, maar samen
met u de toestand van uw onderneming te onderzoeken en tot mogelijke herstelmaatregelen te
komen.
Wel kunt u verzoeken om de aanwijzing van een bemiddelaar om de reorganisatie van uw
onderneming vlotter te laten verlopen. De bemiddelaar is een specialist die het nodige advies kan
geven en uw positie geloofwaardig kan maken bij schuldeisers, of zelfs de dialoog met hen kan

herstellen. U betaalt het ereloon van een bemiddelaar zelf. Wanneer u verzoekt om een
bemiddelaar zal de aanstelling worden gedaan door een beroepsmagistraat.
Het is uw goed recht afwezig te blijven op die zitting waartoe u bent uitgenodigd, maar of dit
verstandig is, is een andere vraag. Op die manier kan de rechter-onderzoeker geen bijkomende
uitleg vragen of krijgen, wat soms voor gevolg kan hebben dat het dossier wordt doorgestuurd naar
de procureur des konings (zie verder). De rechter-verslaggever kan beslissen langs te komen op de
hoofdinrichting of de zetel van uw vennootschap van uw onderneming als u nalaat persoonlijk
gevolg te geven aan de oproeping. U heeft er dus alle belang bij om persoonlijk aanwezig te zijn op
de aangeduide zitting.
Wanneer de rechter-verslaggever het onderzoek van de toestand heeft beëindigd stelt hij een
verslag op en worden zijn conclusies hierop weergegeven en in het dossier neergelegd. De
beslissingen die een rechter in ondernemingszaken kan nemen op het eind van het onderzoek zijn:

a. Seponeren: :
Er wordt niet verder gewerkt aan het dossier. De rechter-onderzoeker denkt dat uw
onderneming (nog) niet in voldoende moeilijkheden verkeert om een handelsonderzoek
verder te laten gaan.
b. Uitstel opvolging:
In dit geval beschikt de rechter-onderzoeker over onvoldoende gegevens om uw dossier te
beoordelen. Hij stelt u een aantal bijkomende vragen. Indien u daar niet op antwoordt
binnen de vooropgestelde termijn, moet de rechter-onderzoeker ervan uitgaan dat u niet
wenst mee te werken aan het onderzoek of dat u dingen te verbergen hebt. Normaalgezien
betekent dit dat er automatisch een doorverwijzing naar de procureur des konings zal
gebeuren.
Indien u daarentegen de gevraagde inlichtingen geeft, dan kan het zijn dat deze voldoende
zijn om een doorverwijzing te vermijden zodat het dossier wordt geklasseerd.

c. Verwijzing naar de procureur des konings:
Wanneer de rechter-onderzoeker besluit dat uit het onderzoek blijkt dat uw onderneming
voldoet aan de voorwaarden voor een faillissement, wordt het dossier doorgestuurd naar de
procureur des konings. Dit gebeurt in het licht van een eventuele dagvaarding in
faillissement, of met het oog op een gerechtelijke ontbinding.
Vanaf dat ogenblik beslist de procureur des konings of hij al dan niet overgaat tot
dagvaarding. Als dat gebeurt, wordt de zaak ingeleid voor de faillissementskamer van de
ondernemingsrechtbank. Wanneer U alle uitnodigingen om uitleg te komen geven in de
loop van het handelsonderzoek heeft genegeerd, zal U geen verder uitstel worden gegeven
om daar Uw verdediging nog te voeren. Vandaar dat U er alle belang bij heeft om op de
uitnodiging van het handelsonderzoek in te gaan.

Besluit:
Het handelsonderzoek kan voor u een hulp betekenen wanneer uw onderneming met overkomelijke
problemen geconfronteerd wordt. Uw medewerking bij het onderzoek is evenwel van groot belang.
Een constructieve dialoog met uw rechter-verslaggever geeft uitzicht op de meest passende
oplossingen. Indien u niet verschijnt of beslist geen gevolg te geven aan de mogelijkheden die het
handelsonderzoek biedt, betekent dit een gemiste kans op welslagen met mogelijk fatale gevolgen
voor uw onderneming.
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Praktische info
De ondernemingsrechtbank Gent telt 8 afdelingen. Naargelang de zetel van uw
onderneming, wordt u voor een specifieke afdeling opgeroepen.
De griffies zijn open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u.
De adressen zijn de volgende:
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING GENT
OPGEEISTENLAAN, 401 E
9000 GENT
09 234 52 54
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING DENDERMONDE
NOORDLAAN, 31
9200 DENDERMONDE
052 259 670
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING BRUGGE
KAZERNEVEST, 3
8000 BRUGGE
050 473 050
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING OUDENAARDE
BEKSTRAAT, 14
9700 OUDENAARDE
055 231 164
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING KORTRIJK
BEHEERSTRAAT, 41
8500 KORTRIJK
056 269 601
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING OOSTENDE
GERECHTSGEBOUW, CANADAPLEIN,
8400 OOSTENDE
059 553 660

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING VEURNE
P. BENOITLAAN, 2
8630 VEURNE
058 2960446
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING IEPER
GROTE MARKT, 10
8900 IEPER
057 450 726

Dank
Aan Simone De hoon, die de werkgroep handelsonderzoek coachte en alle verslagen en
teksten schreef.
Aan de medewerkers van de verschillende afdelingen die aanwezig waren op de
vergaderingen om hun knowhow ter beschikking te stellen.
Aan de rechters in ondernemingszaken die ondanks hun drukke agenda’s toch nog tijd
vonden om ons met raad en daad bij te staan.
Aan het ressortelijk secretariaat van de ondernemingsrechtbank Gent die alles
administratief in goede banen wist te leiden.

