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1. Op 26 juni 2019 werd de Europese Herstructu-
reringsrichtlijn van 20 juni 2019 (de Herstructure-
ringsrichtlijn) gepubliceerd in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.1 Deze richtlijn schrijft voor 
het eerst op Europees niveau materieelrechtelijke 
regels voor die van toepassing zijn bij insolventie.2 
Het gros van de bepalingen van de Herstructure-
ringsrichtlijn moest aanvankelijk tegen 17 juni 2021 
worden geïmplementeerd in het nationale recht 
van de lidstaten. België heeft echter uitstel ge-
vraagd en gekregen tot 17 juni 2022.

De Herstructureringsrichtlijn bevat onder meer re-
gels over het opsporen van ondernemingen in moei-
lijkheden en het kwijtschelden van schulden opge-
stapeld door de natuurlijke-persoon ondernemer. De 
belangrijkste bepalingen betreff en deze die betrek-
king hebben op de ‘preventieve herstructurerings-
stelsels’. De Herstructureringsrichtlijn zal in België 
dan ook voornamelijk een impact hebben op de ge-
rechtelijke reorganisatie, en in het bijzonder op de ge-
rechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord.

2. Wie de Herstructureringsrichtlijn erop naleest, 
merkt dat de richtlijn op een aantal punten een ruime 
keuzevrijheid geeft aan de lidstaten. In deze bijdrage 
sta ik kort stil bij enkele van de meest fundamentele 
te maken keuzes. De uitkomst van deze keuzes heeft 

1. Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwij t-

schelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen 

ter verhoging van de effi ciëntie van procedures inzake herstructurering, 

insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn 

(EU) 2017/1132, Pb.L. 172, 26 juni 2019, 18.

2. De Herstructureringsrichtlijn is wellicht slechts het begin van de 

Europese harmonisatie van het materiële insolventierecht. Zie daarover 

A.M. Mennens, “Zijn de geesten rijp of is de geest uit de fl es?”, TvI 

2021, 97. Zie ook sectie 3.4 van de Mededeling van de Commissie van 25 

november 2021 aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Eco-

nomisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Capital Markets 

Union - Delivering one year after the Action Plan, COM(2021) 720 fi nal.

telkens een belangrijke impact op de Belgische reor-
ganisatieprocedure door een collectief akkoord.

I. STEMMEN IN CATEGORIEËN: OOK VOOR KMO’S

3. Een eerste opvallende vernieuwing is dat de Her-
structureringsrichtlijn bepaalt dat ‘betrokken par-
tijen’ in afzonderlijke categorieën (of klassen) moe-
ten stemmen over het reorganisatieplan. Betrokken 
partijen zijn zowel de schuldeisers als, indien het 
nationaal recht daarin voorziet, de werknemers en 
de kapitaalhouders (lees: aandeelhouders, voor zo-
ver zij geen schuldeisers zijn) wier vorderingen of 
belangen door het reorganisatieplan rechtstreeks 
worden getroff en.3

Een categorie wordt samengesteld uit de betrokken 
partijen die, krachtens nationaal recht, voldoende 
gedeelde belangen weerspiegelen op basis van ve-
rifi eerbare criteria. De Herstructureringsrichtlijn 
verduidelijkt daarbij dat schuldeisers van door een 
zekerheid gedekte vorderingen (de gesecureerde 
schuldeisers) en niet door een zekerheid gedekte 
vorderingen (de niet-gesecureerde schuldeisers) in 
ieder geval thuishoren in afzonderlijke categorieën.4

De meeste buitenlandse reorganisatieprocedures 
(zoals de Nederlandse WHOA5, de Duitse StaRUG6, 

3. Art. 2, lid 1, 2° en 3° Herstructureringsrichtlijn.

4. Art. 9, lid 4 Herstructureringsrichtlijn.

5. Art.  374 Fw. WHOA staat voor de Wet Homologatie Onderhands 

 Akkoord (2020).

6. § 9(1) en § 10 StaRUG. StaRUG staat voor het Gesetz über den Sta-

bilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (Unterneh-

mensstabilisierungs- und -Restrukturierungsgesetz, zoals geïntroduceerd 

door het Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts 

(Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz – SanInsFoG) 

(2020). Ik merk op dat de StaRUG een aantal minimumklassen (Grup-

pen) kent (§  9(1) StaRUG), namelijk (i) gesecureerde schuldeisers, 

(ii) chirografaire schuldeisers, (iii) achtergestelde schuldeisers en (iv) 

de houders van aandelen of lidmaatschapsrechten. Bovendien horen 
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het Franse plan de sauvegarde7, de Engelse scheme en 
het Engelse restructuring plan8, en de Amerikaanse 
Chapter 119) delen de betrokken partijen in afzonder-
lijke categorieën in als (i) de rechten die zij bij een 
vereff ening van het vermogen van de schuldenaar 
(de pre-akkoordrechten) of (ii) de rechten die zij op 
basis van het reorganisatieplan aangeboden krijgen 
(de akkoordrechten), zodanig verschillend zijn dat 
van een vergelijkbare positie geen sprake is. Het lijkt 
mij dan ook verantwoord dat de Belgische wetgever 
deze buitenlandse voorbeelden volgt.10

De huidige Belgische opdeling in gewone en buiten-
gewone schuldeisers voldoet hier niet aan. Ten eer-
ste is dit onderscheid irrelevant voor de stemming: 
de gewone en buitengewone schuldeisers in de op-
schorting stemmen vandaag niet in twee afzonder-
lijke categorieën, maar wel in één grote groep. Ten 
tweede is die Belgische tweedeling ontoereikend: zo 
behoren zowel de achtergestelde, chirografaire als 
algemeen bevoorrechte schuldeisers tot de gewone 
schuldeisers in de opschorting. Nochtans is het dui-
delijk dat deze schuldeisers geen vergelijkbare pre-
akkoordrechten hebben.

4. De stemming in categorieën kent twee mogelijke 
uitkomsten:
– De vereiste meerderheid binnen elke categorie, 

waarbij lidstaten de nodige vrijheid hebben om 
die meerderheid in te vullen11, wordt behaald. 
We spreken dan van een ‘consensueel’ plan 
(zelfs al zijn er tegenstemmers in een vóórstem-
mende categorie). In dat geval homologeert de 
rechtbank het plan behalve als er een algemene 
weigeringsgrond voorhanden is. De rechtbank 
controleert dus (i) of de categorieën correct zijn 
samengesteld, het stemproces correct is verlo-
pen, de vereiste meerderheden in elke catego-
rie zijn behaald, en de stemuitslag per catego-
rie een representatieve weerspiegeling vormt 
van de opva  ing van die categorie als geheel12; 
(ii) op verzoek van iedere belanghebbende, of 
het reorganisatieplan haalbaar is (de feasibility-

kleine schuldeisers (Kleingläubiger) thuis in afzonderlijke klassen (waar 

dezelfde vier minimumklassen bestaan).

7. Art. L. 626-20, L. 626-30 en L. 626-31 Code de Commerce (2021).

8. Re Sovereign Life Assurance Company v Dodd [1892] 2 QB 573, 583; Re 

Hawk Insurance Co Ltd [2001] EWCA Civ 241, [2001] BCLC 480, § 33. Zie 

ook J. Payne, Schemes of Arrangement, Cambridge, CUP, 2014, 45 en 51.

9. 11 USC §  1122(a) en 11 USC §  1123(a)(4). Zie ook D. Baird, Ele-

ments of Bankruptcy, New York, New York Foundation Press, 2001, 207; 

R. Aaron, Bankruptcy Law Fundamentals, New York, Thomson Reuters, 

2019, § 12:6.

10. Zoals uitgebreid verdedigd in mijn proefschrift, F. De Leo, Schuld-

eiser en behoorlijk insolventiebestuur, Antwerpen, Intersentia, 2021, 

673-691.

11. Art. 9, lid 6 Herstructureringsrichtlijn. Ik raad aan om per catego-

rie met een eenvoudige meerderheid in bedrag (de helft of tweederde) 

van de stemuitbrengende schuldeisers of aandeelhouders te werken (dus 

geen headcount of claimscount). Zie F. De Leo, Schuldeiser en behoorlijk 

insolventiebestuur, Antwerpen, Intersentia, 2021, 691-704.

12. Art. 10, lid 2 Herstructureringsrichtlijn.

test)13; (iii) in voorkomend geval, of de nieuwe 
fi nanciering die vervat zit in het plan teneinde 
het plan uit te voeren noodzakelijk is en de be-
langen van de schuldeisers niet op onbillijke 
wijze benadeelt14; en, (iv) op verzoek van een 
individuele tegenstemmende schuldeiser, of 
het plan aan die tegenstemmende schuldeiser 
minstens toekent wat hij bij een toepassing van 
de normale rangorde van voorrang bij vereff e-
ning zou krijgen (de best interest-test).15, 16

– Worden de vereiste meerderheden niet binnen 
elke categorie behaald maar zijn er geen alge-
mene weigeringsgronden voorhanden, dan kan 
de rechtbank alsnog tot homologatie van het 
plan overgaan mits de rechtbank niet stoot op 
bijkomende weigeringsgronden (de zgn. class 
rights). De rechtbank controleert dus bijkomend 
of (i) de (raad van bestuur van de17) schulde-
naar instemt met het plan (althans minstens 
bij kmo’s18)19, (ii) of er al een herstructurerings-
deskundige werd aangesteld (indien niet, dan 
moet die alsnog worden benoemd)20, (iii) of 
voldaan is aan het draagvlakvereiste21 en (iv) of 
voldaan is aan de absolute of relative priority rule 
en de omgekeerde absolute priority rule (infra, 
nrs. 8-16).22 Zijn er geen algemene of bijkomen-
de weigeringsgronden, dan gaat de rechtbank 
over tot de homologatie van het plan en drukt 
zij de tegenstemmende categorie(ën) neer (d.i. 
de categorie-overschrijdende cram down).23

5. De Herstructureringsrichtlijn geeft aan de lid-
staten evenwel de mogelijkheid om te bepalen dat 
schuldenaren die kmo’s zijn, ervoor kunnen kiezen 
betrokken partijen niet in afzonderlijke categorie-
en te behandelen.24 Die mogelijkheid is ingegeven 
door de relatief eenvoudige kapitaalstructuur van 
kmo’s.25 De Herstructureringsrichtlijn stelt daarbij 

13. Art. 10, lid 3 Herstructureringsrichtlijn.

14. Art. 10, lid 2(c) jo. art. 2, lid 1(7) Herstructureringsrichtlijn.

15. Art 10, lid 2(d) jo. art. 2, lid 1(6) Herstructureringsrichtlijn.

16. Zie hierover uitgebreid F. De Leo, Schuldeiser en behoorlijk insolven-

tiebestuur, Antwerpen, Intersentia, 2021, 821-893.

17. Art. 12, lid 2 Herstructureringsrichtlijn.

18. Op de defi nitie van kmo’s kom ik later nog terug (nr. 5).

19. Art. 11, lid 1 Herstructureringsrichtlijn.

20. Art. 5, lid 3(b) Herstructureringsrichtlijn.

21. Art. 11, lid 1(b) Herstructureringsrichtlijn. Aan dit vereiste is vol-

daan als het plan is goedgekeurd door: i) één van de twee bestaande 

categorieën; of, indien er meer categorieën bestaan, ii) een meerderheid 

van de stemmende categorieën, op voorwaarde dat ten minste één van 

die categorieën een categorie door een zakelijke zekerheid gedekte 

schuldeisers is of hoger in rang is dan de categorie van chirografaire 

schuldeisers; of, indien dit niet het geval is, iii) ten minste één categorie 

van betrokken schuldeisers die redelijkerwijs geacht kan worden beta-

ling te ontvangen indien de normale rangorde van voorrang bij vereffe-

ning zou worden toegepast.

22. Art. 11, lid 1(c) jo. art. 11, lid 2 Herstructureringsrichtlijn.

23. Zie hierover uitgebreid F. De Leo, Schuldeiser en behoorlijk insolven-

tiebestuur, Antwerpen, Intersentia, 2021, 893-968.

24. Art. 9, lid 4 Herstructureringsrichtlijn.

25. Cons. 45 Herstructureringsrichtlijn. Kiest een lidstaat voor deze 

mogelijkheid, dan moet het nationale recht ook voorzien in de moge-

lijkheid dat de kmo-schuldenaar een tweede keer een reorganisatieplan 
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voor om een kmo te defi niëren als een onderneming 
van minder dan 250 werknemers, met een jaaromzet 
van minder dan 50 miljoen euro of een balanstotaal 
van minder dan 43 miljoen euro.26 Een dergelijke 
ruime defi nitie impliceert dat 99% van de onderne-
mingen in de Europese Unie een kmo is.27 Het staat 
de lidstaten uiteraard vrij om een andere defi nitie 
van een kmo te hanteren, door bijvoorbeeld enkel de 
micro-ondernemingen (in de zin van art. 1:25, 1:29 
en 1:31 WVV) dan wel de micro- en kleine onderne-
mingen (in de zin van art. 1:24, 1:25, 1:28, 1:29, 1:30 
en 1:31 WVV) vrij te stellen van deze verplichting.

De Belgische wetgever moet hier dus een eerste fun-
damentele keuze maken. Als hij kiest om kmo’s uit 
te sluiten van de verplichting om te stemmen in ca-
tegorieën, dan schakelt hij daarmee een belangrijk 
deel van de bepalingen van de Herstructurerings-
richtlijn uit voor een groot deel van de Belgische 
ondernemingen. Zonder een indeling in categorieën 
bestaan er immers geen tegenstemmende categorie-
en en moet de rechtbank dus niet controleren of er 
bijkomende weigeringsgronden aanwezig zijn (van-
daar class rights). De bijkomende weigeringsgronden 
zouden dan enkel nog relevant zijn voor de (zeer) 
grote ondernemingen.

6. Welnu, ik zie niet in waarom schuldeisers van 
grote ondernemingen méér bescherming zouden 
verdienen dan schuldeisers van kmo’s. En vergis u 
niet, de bijkomende bescherming die bijvoorbeeld 
de absolute priority rule aan categorieën geeft in ver-
gelijking met de bescherming die een individuele 
schuldeiser geniet onder de best interest-test, kan u 
doen duizelen. De absolute priority rule gebruikt als 
ijkpunt immers de reorganisatiewaarde van de on-
derneming, die soms veel hoger ligt dan de liquida-
tiewaarde van de onderneming die als ijkpunt geldt 
bij de best interest-test. Bovendien zien we in infra 
nrs. 8-16 dat de absolute en relative priority rule de 
schuldeisers beschermen tegen de aandeelhouders. 
Beide priority-regels verze  en zich immers tegen de 
– thans vaak voorkomende – situatie dat niet-cru-
ciale aandeelhouders (al) hun aandelen behouden 
terwijl de schuldeisers tegen hun zin aanzienlijke 
inkortingen ondergaan.

De huidige Belgische situatie, waar niet wordt ge-
stemd in categorieën, ontbreekt het ook aan elke 
democratische legitimering. Stel dat een plan wordt 
opgesteld voor 8 achtergestelde en 2 chirografaire 
schuldvorderingen in de opschorting (waarbij elke 
schuldvordering 1.000 bedraagt). Onder het plan 

indient als het plan wordt verworpen door de enige categorie.

26. Cons. 18 jo. art.  2, lid 2(c) Herstructureringsrichtlijn. Zie ook de 

Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2013 betreffende de defi ni-

tie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, Pb.L. 124, 20 mei 

2003, 36.

27. Cons. 17 Herstructureringsrichtlijn.

wordt elke schuldvordering he  elfde behandeld, 
namelijk voor 40% uitbetaald. De meerderheid van 
de achtergestelde schuldeisers kan de minderheid 
van de chirografaire schuldeisers onderdrukken, 
ook al is deze behandeling, gelet op de verschillende 
pre-akkoordrechten, wellicht oneerlijk te noemen. 
De stemming in categorieën is dus ook een reme-
die tegen minderheidsonderdrukking. Dit risico op 
minderheidsonderdrukking is niet wezenlijk kleiner 
bij kmo’s dan bij grote ondernemingen.

Aan de schuldenaar zelf de keuze geven om schuld-
eisers al dan niet te beschermen door hen in catego-
rieën in te delen en tegelijk geloven dat de schulde-
naar daartoe met enige regelmaat zal overgaan, zou 
naïef zijn. De schuldenaar heeft er immers geen en-
kel belang bij om haar schuldeisers bijkomend te be-
schermen. Integendeel, de indeling in categorieën en 
de bijbehorende toepassing van de absolute of relative 
priority rule zou het voor de schuldenaar moeilijker 
maken om (een deel van) de reorganisatiewaarde te 
doen toevloeien naar zichzelf (lees: de aandeelhou-
ders) of naar bevriende of verbonden schuldeisers 
(bv. intra-groepsvorderingen) (infra nrs. 8-16).

Ook vanuit rechtsvergelijkend perspectief zou een 
ui  ondering voor kmo’s op de verplichting om te 
stemmen in categorieën eerder ongebruikelijk zijn. 
Een dergelijke ui  ondering bestaat immers niet bij 
de Engelse scheme, het Engelse restructuring plan, de 
Amerikaanse Chapter 11, de Nederlandse WHOA 
en de Duitse StaRUG. Zelfs de Amerikaanse small 
business debtors28 die kiezen voor Subchapter 5 van 
Chapter 11 (en dus voor een bijzondere procedure 
toegespitst op ondernemingen die kleiner zijn dan 
deze die vallen onder de Europese en Belgische de-
fi nitie van kmo’s) moeten nog steeds in categorieën 
stemmen.29 Een afwijking hierop is het Franse plan 
de sauvegarde. Dat laatste mag ook niet verbazen: 
het Franse recht wordt vaak beschreven als het ty-
pevoorbeeld van een schuldenaarsvriendelijk en 
schuldeisersonvriendelijk rechtstelsel.30 Dit lijkt mij 
geen evenwichtig en benijdenswaardig model.

7. Beter is het dan ook om, zoals de meeste andere 
rechtstelsels, niet meer categorieën op te leggen dan 
strikt noodzakelijk, zij het dat de redacteur van het 
plan de vrijheid behoudt om meer categorieën te cre-
eren als hij van mening is dat het plan daardoor snel-
ler kan worden goedgekeurd. Toegegeven, stemmen 
in categorieën, en in het bijzonder de daarbij beho-
rende categorie-overschrijdende cram down, brengt 

28. 11 USC § 101(51D).

29. Het stemmen in categorieën wordt niet uitgesloten via 11 USC 

§ 1181.

30. Zie bv. R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer en R. Vishny, 

“Law and Finance”, Journal of Political Economy 1998, (1113) 1126-

1140. Zie ook F. De Leo, Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur, 

Antwerpen, Intersentia, 2021, 66-72.

this Jurisquare copy is licenced to Universiteit Hasselt



d0c101a52d59169a012d5c48e1f62413

IN FORO DOSSIER 04/2021 – NR. 73

Larcier-Intersentia UNIE DER RECHTERS IN ONDERNEMINGSZAKEN VAN BELGIË 9

enige complexiteit met zich mee (bijvoorbeeld bij de 
waarderingsoefening), maar dat is nu eenmaal eigen 
aan een beschermingsmaatregel. Bovendien belet 
niets dat de Belgische wetgever de waarderingsoe-
fening aanpast aan de fi nanciële mogelijkheden van 
de schuldenaar. Zo komt het mij logisch voor dat het 
bij kleine ondernemingen doorgaans de herstructu-
reringsdeskundige zal zijn die een ruwe (scha  ing 
van) waardering opstelt. De ervaring in de andere 
landen leert ons ook dat een indeling in categorieën 
niet onoverkomelijk complex is: de personen die bij 
de totstandkoming van de Nederlandse WHOA nog 
sceptisch spraken over de creatie van een ‘Zuidas-
feestje’31, delven nu het onderspit en kunnen niet 
anders dan erkennen dat het voornamelijk kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn die vandaag be-
roep doen op de WHOA.32

II. DE VERDELINGSREGELS EN DE POSITIE VAN 
AANDEELHOUDERS

8. De Herstructureringsrichtlijn geeft aan de lidsta-
ten een tweede belangrijke keuze, namelijk die tus-
sen de absolute en relative priority rule.

De Europese relative priority rule (de RPR) bepaalt 
dat niet-instemmende categorieën ten minste even 
gunstig moeten worden behandeld als elke andere 
categorie van dezelfde rang en gunstiger dan een 
categorie in een lagere rang.33 Dat betekent dat een 
junior categorie (zoals de aandeelhouders) onder het 
plan waarde mag ontvangen, ook al is de senior ca-
tegorie (zoals de schuldeisers) nog niet volledig uit-
betaald, althans zolang de senior categorie gunstiger 
wordt behandeld dan de junior categorie.

In afwijking daarvan kunnen de lidstaten kiezen voor 
een klassieke absolute priority rule (de APR). De APR 
houdt in dat de schuldvorderingen van de betrok-
ken schuldeisers in een niet-instemmende categorie 
‘volledige genoegdoening’ moeten krijgen indien een 
categorie in een lagere rang (een junior categorie) vol-
gens het plan enige betaling ontvangt of enig belang 
in de onderneming aanhoudt.34 De genoegdoening 
van de verschillende schuldeisers in de senior cate-

31. Tijdens het congres “Eyes on Insolvency 2019” te Amsterdam ant-

woordde 61% van de respondenten dat zij verwachten dat de WHOA 

vooral een ‘Zuidas/Amsterdamse rechtbank’-feestje zal worden. Zie 

https://eyesoninsolvency.com/wp-content/uploads/2019/11/Voting-

results-Eyes-on-Insolvency-2019.pdf. Dit betreft beeldspraak voor een 

complexe procedure die enkel geschikt is voor grote ondernemingen met 

bijstand van internationale kantoren die vaak kantoor houden in de 

Amsterdamse Zuidas.

32. Zie bv. D. Waterval, “Nieuwe faillissementswet verrast en lijkt  vooral 

de kleine bedrijven te helpen”, Trouw 19 maart 2021, www.trouw.nl/

economie/nieuwe-faillissementswet-verrast-en-lijkt-vooral-de-kleine-

bedrijven-te-helpen~b022d458/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.

google.com%2F.

33. Art. 11, lid 1(c) Herstructureringsrichtlijn.

34. Art. 11, lid 2 Herstructureringsrichtlijn.

gorie moet met dezelfde of gelijkwaardige middelen 
gebeuren, waarbij de lidstaten de vrijheid hebben om 
aan te geven wat men met ‘gelijkwaardige middelen’ 
bedoelt. Ook met betrekking tot het uitvoeren van het 
concept van ‘volledige betaling’, met inbegrip van 
het tijdstip van betaling, hebben de lidstaten een rui-
me beoordelingsmarge. Het enige vereiste is dat de 
hoofdsom van de schuldvordering (dus niet nood-
zakelijk de interesten) en, in het geval van een door 
zekerheid gedekte schuldeisers, de waarde van de 
zekerheid worden beschermd.35 Lidstaten kunnen af-
wijkingen op de APR toestaan als dat nodig zou zijn 
om de doelstellingen van het plan te halen en als het 
plan de rechten of belangen van de betrokken par-
tijen niet op onbillijke wijze in het gedrang brengt.36

9. Wat naar Europees recht sowieso vaststaat (onge-
acht of men kiest voor de APR of RPR), is dat geen 
enkele categorie in het kader van een plan meer dan 
het volledige bedrag van zijn schuldvorderingen of 
belangen kan ontvangen of houden.37 Naar Ameri-
kaans recht duidt men dit soms aan als de ‘omge-
keerde’ APR.

10. Deze priority-regels zijn vernieuwend naar Bel-
gisch recht. Het Belgisch collectief akkoord kent 
immers geen echte APR of RPR. Denk maar aan de 
positie van aandeelhouders. Zij vallen niet onder 
de tweedeling gewone en buitengewone schuld-
eisers in de opschorting. Bij een collectief akkoord 
behouden de aandeelhouders dan ook bijna steeds 
alle equity in de vennootschap terwijl de schuldei-
sers, ook zij die niet instemmen met het plan, veelal 
een afschrijving ondergaan. Theoretisch is er onder 
een plan een mogelijkheid tot omze  ing van schuld-
vorderingen in aandelen, waardoor de oorspronke-
lijke aandeelhouders zouden verwateren, maar in de 
praktijk gebeurt dit zelden.38

De afwezigheid van deze priority-regels is overigens 
gemakkelijk te verklaren, nu het gaat om een bijko-
mende weigeringsgrond die slechts bestaat bij een 
categorie-overschrijdende cram down (supra nr. 4). 
Aangezien over het collectief akkoord niet in cate-
gorieën wordt gestemd, bestaat er in die procedure 
evenmin een categorie-overschrijdende cram down. 
Dit schetst nogmaals het belang van een wetgever 
die ervoor kiest om kmo’s niet uit te sluiten van de 
verplichting om te stemmen in categorieën (supra 
nrs. 3-7). Als kmo’s niet stemmen in categorieën, 

35. Cons. 55 Herstructureringsrichtlijn.

36. Art. 11, lid 2 jo. Cons. 56 Herstructureringsrichtlijn.

37. Art. 11, lid 1(d) Herstructureringsrichtlijn.

38. Art. XX.72 WER. Zie S. Landuyt, “De ‘voorrang’ van de Belgische 

aandeelhouder bij herstructurering van vennootschappen in moeilijkhe-

den onder druk”, Corporate Finance Lab 13 januari 2020, corporatefi nance-

lab.org/2020/01/13/de-voorrang-van-de-belgische-aandeelhouder-bij-

herstructurering-van-vennootschappen-in-moeilijkheden-onder-druk. 

Zie ook D. De Marez en C. Stragier, Boek XX. Een commentaar bij het 

nieuwe insolventierecht, Brugge, die Keure, 2018, 215.
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worden de schuldeisers van kmo’s immers niet be-
schermd door de APR of RPR en dus ook niet tegen 
de aandeelhouders.

11. Het belang van de keuze tussen de APR en RPR 
beperkt zich dus tot de situatie dat een categorie te-
gen het plan stemt. Zolang alle categorieën instem-
men met het plan, mag de beschikbare waarde in 
afwijking van de contractuele en we  elijke rangorde 
worden verdeeld, althans zolang elke individuele 
‘tegenstemmende’ schuldeiser minstens zijn aandeel 
in de liquidatiewaarde ontvangt (de best interest-test, 
supra nr. 4).

De betere bescherming van de APR, in vergelijking 
met de bescherming geboden door de RPR, situeert 
zich met andere woorden op het vlak van de betere 
bescherming van de ‘reorganisatiewaarde’ ten aan-
zien van de ‘tegenstemmende schuldeiserscatego-
rieën’. Iedere individuele tegenstemmende schuld-
eiser maakt via de best interest-test immers sowieso 
aanspraak op zijn aandeel in de liquidatiewaarde 
van de onderneming.39

12. België moet bij de implementatie van de Her-
structureringsrichtlijn een keuze maken tussen de 
RPR en de APR. Merk op dat de uitkomst van die 
keuze mogelijk COMI-migratie in de hand werkt 
(terwijl de Europese Unie dit normaal tracht te voor-
komen en bestrijden).40 Zo hebben gesecureerde 
schuldeisers een voorkeur voor jurisdicties waar de 
voorrangsregels worden gerespecteerd (de APR) en 
hebben aandeelhouders een voorkeur voor jurisdic-
ties waar zij een zo groot mogelijke kans hebben om 
hun aandelen te behouden (de RPR).41

13. In het kader van de implementatie geniet de APR 
alvast mijn voorkeur. Het going concern surplus be-
hoort immers toe aan de residuele economische ei-
genaars. Zolang de schuldeisers niet volledig zijn 
voldaan, zijn de schuldeisers de residuele econo-
mische eigenaars. Aandeelhouders komen pas als 
laatste in dat rijtje aan bod. De RPR vertrekt daaren-
tegen vanuit het foutieve uitgangspunt dat het going 
concern surplus toebehoort aan de aandeelhouders 
(als juridische eigenaars van de aandelen), alsof een 
reorganisatieprocedure geen échte insolventieproce-
dure zou zijn. Daarnaast is de RPR praktisch moei-

39. Art.  11(1)(a) Herstructureringsrichtlijn. Zie ook cons. 52 van die 

richtlijn.

40. Zie bv. overwegingen A en B bij de Res. van het Europees Parlement 

van 15 november 2011 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende 

insolventieprocedures in het kader van het vennootschapsrecht van de 

EU (2011/2006(INI)).

41. A. Mennens, “Puzzling priorities: harmonisation of European Pre-

ventive Restructuring Frameworks”, Oxford Business Law Blog 25 maart 

2019, www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/commercial-law-centre/ 

blog/2019/03/puzzling-priorities-harmonisation; R. de Weijs, A. Jon-

kers en M. Malakotipour, “The Imminent Distortion of European In-

solvency Law: How the European Union Erodes the Basic Fabric of Private 

Law by Allowing ‘Relative Priority’ (RPR)”, TBH 2019, (477) 477.

lijk toepasbaar en leidt zij tot oneerlijke en zelfs per-
verse resultaten.42

Een voorbeeld verduidelijkt dit. Stel: een onder-
neming heeft een liquidatiewaarde van 500 en een 
reorganisatiewaarde van 800. Er is een grote groep 
chirografaire schuldeisers met schuldvorderingen 
ten belope van 20.000 en een groep aandeelhouders. 
De best interest-test zorgt ervoor dat de chirografai-
re schuldeisers minstens 500 (de liquidatiewaarde) 
krijgen. Dat impliceert een uitbetalingsratio van 
2,5%. De aandeelhouders behouden al hun aandelen 
en het daarmee gepaard gaande going concern sur-
plus, i.e. 300. De RPR, gebaseerd op een vergelijking 
van absolute waarden43, staat dit toe: de groep van 
chirografaire schuldeisers krijgt immers meer (500) 
dan de groep van aandeelhouders (300). De vraag is 
echter of dit eerlijk is. Het oorspronkelijk nut van de 
APR (en bij uitbreiding, de Europese RPR), die zijn 
oorsprong vindt in de Amerikaanse fairness-test, is 
immers het waarborgen van een eerlijk reorganisa-
tieplan. Het resultaat van de RPR is minstens beden-
kelijk: terwijl de chirografaire schuldeisers genoegen 
moeten nemen met een uitbetalingspercentage van 
2,5%, behoudt de groep van aandeelhouders zijn 
volledig aandelenbelang.

Ook vanuit rechtsvergelijkend perspectief is de APR 
een gefundeerde keuze: deze regel vinden we bij-
voorbeeld terug in de Amerikaanse Chapter 1144, de 
Nederlandse WHOA45, de Duitse StaRUG46 en het 
Franse plan de sauvegarde.47, 48

14. Daarbij is het wel belangrijk om een aantal mis-
verstanden over de APR uit te klaren. De APR is, on-
danks wat de naam doet vermoeden, eigenlijk niet 
zo absoluut. In de hierboven vermelde rechtsstelsels 
wordt de APR steeds op een of andere wijze gerela-
tiveerd.

Mij (mede) hierop baserende bepleit ik dat aan-
deelhouders (een deel van) hun belang kunnen 
aanhouden als zij in ruil nieuwe waarde (fi nancie-
ring) inbrengen in de onderneming. Hoewel dit in 
de rechtsleer soms wordt beschreven als de new va-
lue exception, is het eigenlijk geen ui  ondering: de 
aandeelhouders behouden hun belang in ruil voor 

42. Voor een uitgebreid betoog, zie F. De Leo, Schuldeiser en behoorlijk 

insolventiebestuur, Antwerpen, Intersentia, 2021, 924-968.

43. Het uitbetalingspercentage berekenen voor de aandeelhouders is 

immers onmogelijk: hun vordering is niet begrensd. Bijgevolg kan een 

vergelijking van de uitbetalingspercentages niet de bedoeling zijn.

44. 11 USC § 1129(b)(2)(B) en (C).

45. Art. 384, lid 4(b) Fw.

46. § 26 jo. § 27 StaRUG.

47. Art. L. 626-32 Code de Commerce (2021).

48. De Engelse scheme kent geen APR of RPR aangezien die procedure 

geen categorie-overschrijdende cram down kent. Het Engelse restructu-

ring plan kent wel een categorie-overschrijdende cram down maar even-

min een wettelijke APR of RPR. Zie daarover echter F. De Leo, Schuldeiser 

en behoorlijk insolventiebestuur, Antwerpen, Intersentia, 2021, 926-928.
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nieuwe fi nanciering. Daarnaast kunnen cruciale 
aandeelhouders een belang aanhouden, zelfs zonder 
een fi nanciële inbreng. Het gaat hier om een vergoe-
ding in ruil voor een inbreng in natura, in het bijzon-
der de blijvende betrokkenheid van aandeelhouders 
zonder wie de continuïteit van de onderneming in 
gevaar komt (sweat equity). Een gelijkaardige redene-
ring kan men overigens maken voor bepaalde stra-
tegische schuldeisers. Ook hier bestaat er geen echte 
ui  ondering op de APR. De reorganisatiewaarde 
die de APR beschermt, is immers de waarde van de 
onderneming zonder de verdere betrokkenheid van 
aandeelhouders of strategische schuldeisers. Men 
kan hen immers niet verplichten om tegen hun wil 
en zonder adequate compensatie betrokken te blij-
ven bij de onderneming.

 15. De APR doet tegelijk beseff en dat de 20%-re-
gel uit artikel XX.73 WER die we vandaag kennen 
eigenlijk niets meer is dan een verdelingsregel die 
resoluut afwijkt van de we  elijke of contractuele 
rangorde (die de APR net beschermt). Het voortbe-
staan van de 20%-regel kan dan ook enkel worden 
gerechtvaardigd door een drang naar het verhogen 
van de recuperatiegraad van chirografaire schuld-
eisers ten koste van de recuperatiegraad van gese-
cureerde schuldeisers. Hoewel dat een nobel doel 
kan zijn, is het mijn visie dat distributie van waarde 
beter buiten het insolventierecht om geschiedt en de 
20%-regel dus best wordt geschrapt.

16. Een andere vraag die hier rijst, is in welke mate 
de meerwaarde die de APR beschermt (de going con-
cern surplus), wordt opgeslorpt door de schuldeisers 
met een zakelijke zekerheid.

M.i. hebben gesecureerde schuldeisers slechts een 
bevoorrechte aanspraak op de liquidatiewaarde van 
hun onderpand (gewaardeerd aan een verkoop in 
piecemeal liquidation of in going concern), en niet op de 
reorganisatiewaarde (d.i. gewaardeerd in de situatie 
dat het akkoord tot stand komt, bv. via een discoun-
ted cash fl ow methode). De verklaring daarvoor is dat 
op de verdiencapaciteit van de onderneming, d.i. het 
going concern surplus, geen zekerheidsrecht kan wor-
den gevestigd.

In die verdeling herkennen we een dus dubbele wa-
terval (bifurcatie). De eerste is de verdeling van de 
liquidatiewaarde, waarop de gesecureerde schuldei-
ser een bevoorrechte aanspraak heeft. De tweede is 
de verdeling van het going concern surplus, waarop 
de gesecureerde schuldeiser voor zijn deel dat onder 
water is in beginsel een concurrente aanspraak heeft.

Als de wetgever die dubbele waterval met mini-
male inspanningen wil implementeren naar Bel-
gisch recht, dan zijn minstens twee aanpassingen of 
verduidelijkingen nodig. Ten eerste moet het dui-

delijk zijn dat het getrapt systeem van artikel I.22, 
14° WER onvolmaakt is. Het afzonderingsrecht van 
schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht kan 
hen slechts bevoordelen ten belope van de realisa-
tiewaarde van hun onderpand. Ten tweede is het 
zaak te beseff en dat de wetgever hier in het verleden 
bewust heeft gekozen voor de waardering van het 
onderpand in going concern en niet voor de gedwon-
gen realisatiewaarde. Niet geheel duidelijk is of de 
wetgever hier doelt op de reorganisatiewaarde dan 
wel op de liquidatiewaarde, zij het gewaardeerd aan 
een verkoop in going concern. Doelt de wetgever op 
de waardering aan reorganisatiewaarde, dan moet 
dit worden herzien. Nog beter is het echter om af-
scheid te nemen van het onderscheid (en de bijbe-
horende terminologie) tussen gewone en buitenge-
wone schuldeisers in de opschorting.

III. UITBREIDING VAN HET INITIATIEF- EN REDACTIERECHT

17. Een derde fundamentele keuze die de Belgische 
wetgever moet maken, houdt verband met het initi-
atief- en redactierecht. Hoewel dit op het eerste zicht 
een vreemde eend in de bijt lijkt, zijn het initiatief- en 
redactierecht onlosmakelijk verbonden met de hier-
boven besproken te maken keuzes.

Vandaag ligt het initiatiefrecht, met name het recht 
om een reorganisatieprocedure aan te vragen, in 
de context van het Belgisch collectief akkoord vol-
ledig bij de schuldenaar. Enkel (het bestuur van) de 
schuldenaar kan via een verzoekschrift een proce-
dure van gerechtelijke reorganisatie door collectief 
akkoord aanvragen.49 De schuldenaar heeft ook het 
exclusieve redactierecht, namelijk de bevoegdheid 
om een reorganisatieplan aan de betrokken partijen 
voor te leggen ter stemming. De stemgerechtigde 
schuldeisers kunnen enkel de door de schuldenaar 
gemaakte voorstellen aanvaarden of afwijzen.

De vraag rijst nu of de Belgische wetgever het initi-
atief- en redactierecht moet uitbreiden naar andere 
actoren (de Herstructureringsrichtlijn voorziet im-
mers in die mogelijkheid50). Ik beantwoord die vraag 
positief.51

Concreet zou dit kunnen betekenen dat een schuld-
eiser de reorganisatieprocedure aanvraagt en een 
herstructureringsdeskundige vervolgens een reor-
ganisatieplan opstelt. Hoewel dit voor een Belgische 
insolventiejurist eigenaardig kan overkomen, is dit 
vanuit rechtsvergelijkend perspectief niet bijzonder: 
een uitbreiding van het initiatief- en redactierecht 
(in allerlei smaken) bij reorganisatieprocedures vin-

49. Art. XX.41, § 1 WER.

50. Art. 4, lid 7 en 8 alsook art. 9, lid 1 Herstructureringsrichtlijn.

51. Zie F. De Leo, Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur, Antwer-

pen, Intersentia, 2021, 592-634.

this Jurisquare copy is licenced to Universiteit Hasselt



d0c101a52d59169a012d5c48e1f62413

12 UNION DES JUGES CONSULAIRES DE BELGIQUE Larcier-Intersentia

04/2021 – NR. 73 DOSSIER IN FORO

den we onder meer in Nederland (de WHOA)52, het 
Verenigd Koninkrijk (de scheme53 en het restructuring 
plan54), de Verenigde Staten (Chapter 1155), en in inter-
nationale aanbevelingen (zoals die van de VN56, de 
Wereldbank57 en het IMF58).

18. Zoals gezegd, is de uitbreiding van het initiatief-
recht naar de schuldeisers en de uitbreiding van het 
redactierecht naar de schuldeisers of een herstruc-
tureringsdeskundige essentieel voor een goede wer-
king van de APR (of RPR). Zonder deze uitbreiding 
is het immers enkel de schuldenaar die een plan kan 
voorstellen. Een voorbeeld verduidelijkt dit.

Stel: een onderneming heeft een liquidatiewaarde 
van 500 en een reorganisatiewaarde van 800. De on-
derneming heeft schuldeisers ten belope van 1.000. 
De schuldenaar (lees: aandeelhouders) kent 550 toe 
aan de schuldeisers. De aandeelhouders behouden 
hun aandelen met een waarde van 250. De schuldei-
sers vinden dat de aandeelhouders de oorzaak zijn 
van de malaise van de onderneming en geenszins 
cruciaal zijn. Hoe kunnen zij stemmen?

De schuldeisers kunnen het plan weigeren of aan-
vaarden. Een weigering gaat echter gepaard met 
tijdsverlies, waardevernietiging en leidt in het beste 
geval tot een herkansing voor de schuldenaar, met 
voor de schuldeisers een minieme kans op een bete-
re uitkering. In het slechtste geval volgt het faillisse-
ment. Hoewel het aandeel van de schuldeisers in de 
reorganisatiewaarde theoretisch beschermd wordt 
door de APR of RPR, zullen ze door het gebrek aan 
een redactierecht vaak alsnog instemmen met het 
plan zolang ze onder het plan iets meer krijgen dan 
hun aandeel in de liquidatiewaarde.

52. Art. 371, lid 1 Fw.

53. S. 896(2) CA 2006.

54. S. 901C(2) jo. 901F(3) CA 2006.

55. § 303(b) en (c) jo. § 1121 USC.

56. UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency, New York, 2005, 54.

57. Zie principe C4.1 van de World Bank, Principles for Effective In-

solvency and Creditor/Debtor Regimes, 2016, www.worldbank.org/eng/

topic/fi nancialsector/brief/the-world-bank-principles-for-effective-in-

solvency-and-creditor-rights.

58. IMF, Orderly & Effective Insolvency Procedures, 1999, www.imf.org/

external/pubs/ft/orderly/index.htm.

Het spreekt voor zich dat deze dynamiek volledig 
verandert als schuldeisers zelf een plan kunnen voor-
stellen (waar de reorganisatiewaarde voornamelijk 
naar hen toevloeit) of daarvoor kunnen rekenen op 
een ona  ankelijke herstructureringsdeskundige.

 19. De Herstructureringsrichtlijn is echter niet op 
alle punten goed doordacht. Zo bepaalt de richtlijn 
dat een reorganisatieprocedure slechts kan worden 
geopend mét instemming van de schuldenaar.59 De 
lezer die zich de bijkomende weigeringsgronden 
herinnert (supra nr. 4), weet ook dat een categorie-
overschrijdende cram down enkel mogelijk is met 
instemming van de schuldenaar. Die combinatie 
van veto’s voor de schuldenaar (die wel beperkt 
kan worden tot schuldenaren die kmo’s zijn) zorgt 
ervoor dat, minstens bij kmo’s, vooral reorgani-
satieplannen zullen worden opgesteld die zo veel 
mogelijk reorganisatiewaarde toekennen aan de 
aandeelhouders en zo weinig mogelijk aan de 
schuldeisers.

De Europese wetgever erkent dat probleem en be-
paalt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat 
het aandeelhouders niet is toegestaan de goedkeu-
ring, homologatie of uitvoering van het plan op 
onredelijke wijze te voorkomen of belemmeren.60 
De Belgische wetgever vult dit best zo ruim mo-
gelijk in.

59. Art. 4, lid 8 Herstructureringsrichtlijn.

60. Art. 12 Herstructureringsrichtlijn.
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