
Ministers GEENS en DUCARME hebben binnen het kader van de volmachtenwetten gewerkt aan een 
bescherming voor ondernemingen die hard getroffen worden door de coronamaatregelen. De 
terechte schrik bestaat dat heel wat ondernemers met betalingsproblemen kampen of zelfs failliet 
zullen gaan, omdat ze minder inkomsten hebben, maar nog steeds geconfronteerd kunnen worden 
met hoge kosten. Hoewel er maatregelen bestaan om deze problemen enigszins op te vangen (b.v. 
uitstel van betaling voor de fiscale en sociale schulden, economische werkloosheid, kredietverlening 
(tot 50 miljard euro) door de banken), volstaan deze lang niet altijd voor een aantal ondernemingen. 
 
De regering koos daarom voor een wettelijke maatregel die algemeen van toepassing is op 
ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis. De regeling is bedoeld om 
ondernemers met schulden, maar die op 18 maart 2020 nog in goede doen waren, te helpen. Het gaat 
om een tijdelijke  opschorting van handhavingsmaatregelen (ook wel moratorium genoemd), voor een 
periode vanaf 18 maart tot en met 3 mei 2020.  
 
Een schuldenaar wordt dus beschermd tegen inbeslagname en faillissement, om ondernemers in 
moeilijkheden meer overlevingskansen te bieden. Alle ondernemingen genieten automatisch en 
tijdelijk van een wettelijke opschorting. Dit houdt concreet in dat:  

- De wettelijke opschorting treft alle schulden: oude én nieuwe schulden: de datum van het 
ontstaan van de schuld speelt geen enkele rol;  

- De onderneming is beschermd tegen inbeslagnames; 
- De onderneming kan tijdelijk niet failliet verklaard worden op verzoek van schuldeisers: de 

maatregel beschermt ondernemers tegen faillissementen, behalve wanneer de ondernemer 
het zelf aanvraagt of het openbaar ministerie het vordert.; 

- Lopende overeenkomsten kunnen niet beëindigd worden wegens wanbetaling (niet van 
toepassing op arbeidsovereenkomsten).  
 

Belangrijk is dat deze maatregel helemaal géén afbreuk doet aan de plicht tot betaling van de 
schulden. Het is dus geen alibi om niet meer te betalen. Wie kan betalen, moet betalen, ook al is een 
gedwongen invordering tijdelijk niet meer mogelijk. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank kan 
op verzoek van schuldeisers de tijdelijke opschorting opheffen, waardoor het helemaal geen vrijgeleide 
is om de situatie te misbruiken.  
 
Niet alle ondernemingen kunnen genieten van dit wettelijk moratorium:  
 

• uitgesloten zijn ondernemingen die al in de problemen waren voor de crisis (staking van 
betaling) of failliet verklaard zijn. Ondernemers die midden in een vordering tot 
faillietverklaring zijn, vallen wel onder het nieuwe KB, maar kunnen toch failliet worden 
verklaard wanneer blijkt dat de onderneming reeds in staking van betaling was op 18 maart 
2020.  

• Bewarend en uitvoerend onroerend beslag blijft mogelijk, want hier is geen sprake van een 
“verrassingseffect”.  

• De voorzitter van de ondernemingsrechtbank kan de opschorting wel (deels of volledig) 
opheffen. Enkel de voorzitter van de ondernemingsrechtbank kan dit, dus niet een 
beslagrechter of een schuldeiser. Indien de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank het 
moratorium opheft, moet hij nagaan of een schuldenaar werd getroffen door de Corona-crisis: 
(i) is zijn omzet of activiteit gedaald, (ii) werd beroep gedaan op tijdelijke of volledige 
werkloosheid en (iii) of heeft de overheid bevolen om de winkel te sluiten. De rechter houdt 
ook rekening met mogelijke domino-effecten, de globale schuldenlast, en fraude.  

 
UNIZO 
 



Unizo heeft heel wat bemerkingen overgemaakt aan het kabinet. De regering heeft hiermee rekening 
gehouden. Voor UNIZO was het o.a. belangrijk dat : 

1. De ondernemer zelf nog altijd een faillissement kan aanvragen en dat het Openbaar 
Ministerie in gevallen van misbruik nog steeds iemand kan dagvaarden. Een faillissement legt 
alle betalingen stil, en kan zo eveneens ondernemers een vorm van bescherming bieden.  

2. Dit KB mag niet leiden tot een totale stopzetting van opeisbare schulden. Wij willen ten allen 
tijde vermijden dat een kettingreactie komt van slechte betalers waardoor de economie op 
versnelde wijze dreigt stil te vallen. Wij hebben de minister opgeroepen om heel duidelijk te 
zeggen dat: 1) alle facturen moeten blijvend betaald worden, 2) indien er problemen zijn, 
spreek met elkaar, 3) doe ook een oproep op de kredietverstrekking en de waarborgen die 
voorzien zijn.  

 


