Juridische hulpmiddelen in geval
van liquiditeitsproblemen door de
Corona-crisis
Covid-19 zorgt voor een nooit geziene wereldwijde economische stilstand. Ook België wordt niet
gespaard. Sommigen voorspellen zelfs een economische terugval van 9,5% in 2020. Er zullen alleszins veel
meer slachtoffers zijn dan tijdens de financiële crisis van 2008-2009.
Noodzakelijke overheidsmaatregelen ter vrijwaring van de volksgezondheid zorgen voor onmiddellijk
omzetverlies, leveranciers zijn logistiek niet langer in staat hun verplichtingen na te komen, en veel
klanten schorten hun betalingsverplichtingen op omwille van overmacht. Tijdelijke werkloosheid en
andere steunmaatregelen bieden onvoldoende soelaas, om deze problemen duurzaam en structureel het
hoofd te kunnen bieden.

Liquiditeitsproblemen
.
Ofschoon ondernemingen wereldwijd in
hetzelfde bootje zitten, en iedereen begrip
heeft voor de economische gevolgen van Covid
19, blijven de Belgische faillissementsregels in
principe onverminderd gelden.
Als algemene regel geldt dat de boeken
moeten worden neergelegd binnen één maand
nadat de voorwaarden voor faillissement zijn
vervuld (d.w.z. een onderneming slaagt er niet
meer in haar schuldeisers te betalen én vindt
geen financiering meer voor de voortzetting
van haar activiteiten).
Kredietverleners, van hun kant, kijken in deze
onzekere tijden met Argusogen naar nieuwe
kredietaanvragen, en eisen soms verregaande
zekerheden die het vermogen van de
kredietnemers ver overstijgen. Ook mogelijke
investeerders houden vaak de boot af, hopend
op een vriendelijker economisch klimaat.
Heel wat ondernemingen dreigen dan ook door
acute liquiditeitsproblemen te onder te gaan.

Juridische hulpmiddelen:
Onze noodregering overweegt momenteel om de
faillissementsregels tijdelijk buiten werking te
stellen, maar dergelijke maatregel zorgt op zich
niet voor een duurzame verbetering van de
liquiditeiten. Een gemaakte put kan niet meteen
terug worden gevuld.
Andere juridische pistes om insolventie te
vermijden, kunnen veel effectiever zijn. De
gerechtelijke reorganisatie biedt enkele
juridische hulpmiddelen/mechanismen, die
ertoe dienen, aan de onderneming in
moeilijkheden voldoende tijd en ademruimte te
geven, om haar financiën weer op orde te
krijgen.
Een substantiële vermindering van de opgelopen
schulden, evenals betere betalingsmodaliteiten
zijn slechts enkele van de maatregelen die in het
kader van een reorganisatie kunnen worden
verkregen.

Kies tijdig het juiste juridische mechanisme voor uw onderneming
Het is belangrijk om bij nakende financiële problemen tijdig actie te ondernemen.

Keuze van juridisch
mechanisme
• Tijdig een juridisch
mechanisme inschakelen
verhoogt de slaagkansen’
• Het is belangrijk om tijdig te
analyseren welke noden uw
onderneming heeft. Aan de
hand hiervan kunnen wij,
samen met u, de juiste actie
en strategie bepalen

Buitengerechtelijk
Minnelijk Akkoord
• Laagdrempelig akkoord
met minstens 2
schuldeisers zonder
formele tussenkomst van
de rechtbank
• De inhoud van het akkoord
is volledig vrij
• Een buitengerechtelijk
minnelijk akkoord laat toe
om, mits naleving van een
aantal vormvoorschriften
een akkoord te sluiten met
bestaande schuldeisers. De
schuldvorderingen die
hierin worden opgenomen
krijgen extra bescherming
in een navolgend
faillissement

Gerechtelijke reorganisatie

• De onderneming krijgt een
periode van opschorting
van betaling om te
reorganizeren
• Een onderneming in
moeilijkheden kan van de
rechtbank een periode van
initieel maximum 6
maanden krijgen waarin
bestaande schulden niet
moeten worden betaald. D
• Deze periode kan dan
worden gebruikt om de
onderneming te
reorganiseren door een
minnelijk akkoord, een
collectief akkoord of de
overdracht onder
gerechtelijk gezag.

Als de liquiditeit van een onderneming onder druk komt door Covid-19, moet tijdig worden
ingegrepen. De insolventiewetgeving biedt tal van oplossingen ‘op maat’. Welke van deze
oplossingen het meest verkieslijk is, moet geval per geval worden beoordeeld vanuit zowel
financiële als juridische invalshoek. Wie de door we wet geboden hulpmiddelen/mechanismen
oordeelkundig aanwendt, kan een crisissituatie niet enkel remediëren, maar zelfs ombuigen
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