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VERZOEKSCHRIFT1 TOT HET BEKOMEN VAN 

EEN GERECHTELIJKE REORGANISATIE 

(artikel XX.41e.v. WER) 

 

A.Voor een rechtspersoon2 

Volledige naam + rechtsvorm: * 

Eventueel bijkomende handelsbenaming: * 

Maatschappelijke zetel: * 

KBO-nummer = RPR (plaats): * 

Voornaamste handelsactiviteit: * 

E-mailadres van de zaak: * 

Telefoonnummer en/of GSM-nummer van de zaak: * 

GSM – nummer en e-mailadres van de zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder:* 

 

B.Voor een natuurlijk persoon3 

Naam + voornamen: * 

Geboortedatum + geboorteplaats: * 

Rijksregisternummer: * 

Volledig woonadres: * 

KBO-nummer: * 

Volledig handelsadres: * 

Eventuele handelsbenaming: * 

Voornaamste handelsactiviteit: * 

E-mailadres: * 

Telefoonnummer en/of GSM-nummer: * 

 

hierna “verzoekende partij” genoemd, 

 

hebbende als raadsman4 

Naam + voornaam: * 

Volledig kantooradres: * 

E-mailadres: * 

Telefoonnummer en/of GSM-nummer: * 

 

geeft met de meeste eerbied te kennen via onderhavig verzoekschrift de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie in toepassing van de Wet van 31 januari 2009 (laatst gewijzigd door de 

Wet van 27 mei 2013 en de Wet van 11 augustus 2017, waarmee boek XX in het WER werd 

ingevoegd) betreffende de continuïteit van de ondernemingen (afgekort W.C.O.) aan te vragen.  

 

                                                 
1Er moet een (geïndexeerd) rolrecht van € 1000 betaald worden  
2
Schrap rubriek A of rubriek B al naargelang het geval 

3
Schrap rubriek A of rubriek B al naargelang het geval 

4Rubriek schrappen indien niet van toepassing 

 

Aan de dames en heren voorzitter en rechters 

van de rechtbank van koophandel 

van en te 
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Verzoekende partij vraagt specifiek 

de gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord (art.XX.65 WER) 5 

de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord (art.XX.67 tot 83 WER) 6 

de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (art.XX.84 tot 96 WER) 7 

 

 

RUBRIEK I 

Uitvoerige historiek van de handelsonderneming (evolutie van de handelszaak van bij de 

oprichting/start tot op heden) 

 

* 

 

 

 

RUBRIEK II 

Uitvoerige weergave van de feiten en gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat  

de continuïteit van verzoekende partij onmiddellijk of op termijn zodanig ernstig bedreigd 

wordt dat zij zich  

thans genoodzaakt ziet de gerechtelijke reorganisatie te vragen 

 

* 

 

 

 

RUBRIEK III 

De doelstelling(en) waarvoor het openen van de reorganisatieprocedure 

 aangevraagd wordt 

 

* 

 

 

 

RUBRIEK IV 

De jaarrekeningen of aangiftes in de personenbelasting 

 

Verzoekende partij die een rechtspersoon is, voegt aan dit verzoekschrift de twee recentste 

jaarrekeningen toe die volgens de statuten hadden moeten neergelegd zijn en de eventueel nog 

niet neergelegde jaarrekening van het laatste boekjaar. Het gaat om de boekjaren * en *.8 

 

Verzoekende partij die een natuurlijke persoon is, voegt de twee recentste aangiftes in de 

personenbelasting toe aan dit verzoekschrift. Het betreft de aanslagjaren * en *.9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Twee van deze drie opties wissen 
6Twee van deze drie opties wissen 
7Twee van deze drie opties wissen 
8Eén van de twee opties wissen 
9Eén van de twee opties wissen 
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RUBRIEK V 

Gedetailleerde en becijferde opgave van het actief en passief van verzoekende  

partij zoals het zich op heden stelt 

 

De boekhoudkundige staat van actief en passief alsook een resultaatrekening, daterend van 

maximum drie maanden eerder, wordt toegevoegd aan dit verzoekschrift.10  Beide stukken zijn 

opgesteld met de bijstand van volgende externe accountant, externe erkende boekhouder, externe 

erkende boekhouder-fiscalist, bedrijfsrevisor 11: 

-naam: 

-volledig adres: 

-telefoonnummer en/of GSM-nummer: 

-e-mailadres:  

Een door laatstgenoemde ondertekende verklaring waarin hij zulks bevestigt, wordt toegevoegd. 

 

 

RUBRIEK VI 

Een schatting van inkomsten en uitgaven 

 

De begroting met de schatting12 van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de 

gevraagde opschorting wordt eveneens toegevoegd aan dit verzoekschrift. Dit stuk is opgesteld 

met de bijstand van volgende externe accountant, externe erkende boekhouder, externe erkende 

boekhouder-fiscalist, bedrijfsrevisor 13: 

-naam: 

-volledig adres: 

-telefoonnummer en/of GSM-nummer: 

-e-mailadres:  

Een door laatstgenoemde ondertekende verklaring waarin hij zulks bevestigt, wordt toegevoegd. 

 

 

RUBRIEK VII 

De lijst van schuldeisers in de opschorting 

 

Een volledige lijst van alle erkende of beweerde schuldeisers in de opschorting, met vermelding 

van 

- hun naam, 

- hun adres, 

- het bedrag van hun schuldvordering, 

- en (in voorkomend geval) met de bijzondere vermelding van de hoedanigheid van buitenge-

wone schuldeiser in de opschorting 

-  het goed dat belast is met een zakelijke roerende zekerheid of een hypotheek of dat eigendom is 

van de betrokken schuldeiser, 

is eveneens toegevoegd aan dit verzoekschrift. 

 

 

 

 

 

                                                 
10Deze stukken moeten opgesteld zijn met de bijstand van een bedrijfsrevisor, een externe accountant, een externe 

erkend boekhouder of een externe erkende boekhouder-fiscalist 
11Schrappen wat niet past 
12

Deze stukken moeten opgesteld worden met de bijstand van een externe accountant, een externe erkende 

boekhouder, een externe erkende boekhouder-fiscalist of een bedrijfsrevisor  
13Schrappen wat niet past 
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RUBRIEK VIII 

Gedetailleerde uiteenzetting van de maatregelen en voorstellen die verzoekende partij 

overweegt om de rendabiliteit en de solvabiliteit van de onderneming te herstellen, om 

een eventueel sociaal plan14 in te zetten en om de schuldeisers te voldoen 

 

* 

 

 

 

RUBRIEK IX 

Varia, bijkomende informatie 

 

1. 

De lijst van vennoten indien de schuldenaar een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid is (zie 

tekst punt 2) of een rechtspersoon waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, met een 

bewijs dat de vennoten op de hoogte werden gebracht.15 

 

 

2. 

Een kopie van de exploten van bevel en van uitvoerende roerende en onroerende beslagen, zoals 

deze verschijnen in het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie en overdracht en 

collectieve schuldenregeling, in het geval dat hij de schorsing van de werkzaamheden van 

verkoop op onroerend uitvoerend beslag vordert (art. XX.44 § 2 en 3 en XX.51 § 2 en 3 WER)16 

 

Er wordt aan de rechtbank verzocht om de schorsing uit te spreken van de werkzaamheden van 

verkoop op beslag, waarvan de dag die vastgesteld is om over te gaan tot een gedwongen verkoop 

afloopt binnen de twee maanden na het neerleggen van huidig verzoekschrift. De voorwaarden 

van artikel XX.44 WER werden nageleefd. 

 

 

3. 

Verder kunnen alle stukken worden bijgevoegd waarvan de schuldenaar oordeelt dat ze nuttig zijn 

om het verzoekschrift verder toe te lichten. De schuldenaar waakt erover dat de neergelegde 

stukken geen gegevens inhouden die zijn beroepsgeheim zouden kunnen schenden en voegt, in 

voorkomend geval, een nota bij zijn verzoekschrift die verantwoordt waarom hij bepaalde 

stukken om die reden niet heeft kunnen neerleggen 

 

 

 

Verzoekende partij behoudt zich het recht voor om op een later tijdstip dan dit van de neerlegging  

van huidig verzoekschrift ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en met 

inachtneming van alle geldende wettelijke bepalingen, bijkomende stukken en informatie neer 

teleggen om haar vordering verder te onderbouwen en/of te verduidelijken. 

 

De voorwaarden voor de toepassing van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen 

zijn in deze vervuld. 

 

 

                                                 
14 Een toelichting over de wijze waarop de schuldenaar voldaan heeft aan de wettelijke of conventionele 

verplichtingen de werknemers of hun vertegenwoordigers in te lichten of te raadplegen 
15 Voor zover van toepassing 
16 Voor zover van toepassing 
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OM DEZE EN ALLE ANDERE EVENTUEEL NOG TE DOEN GELDEN REDENEN 

BEHAGE HET DE RECHTBANK: 

 

Verwijzend naar de hoger aangehaalde motieven alsook naar de stukken in bijlage of nog achteraf 

toe te voegen, het huidig verzoekschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

 

Conform de W.C.O. meteen na de neerlegging van onderhavig verzoekschrift een gedelegeerd 

rechter aan te stellen teneinde verslag uit te brengen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid 

ervan, alsook over elk nuttig beoordelingselement. 

 

Zo nodig na het horen van verzoekende partij door de gedelegeerd rechter alsook van iedere 

andere persoon die hij daartoe aangewezen acht en na opvraging van alle informatie die hij nodig 

acht, te zeggen voor recht dat verder moet gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen van 

de W.C.O. en meer specifiek de bepalingen die betrekking hebben op  

de gerechtelijke reorganisatie door een minnelijke akkoord (art. XX.65 WER).17 

de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord (art. XX.67 tot 83 WER).18 

de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (art. XX.84 tot 96 

WER).19 

 

De gerechtelijke reorganisatie daartoe open te verklaren en een termijn van opschorting conform 

de W.C.O. te bepalen, bij voorkeur van *20 maanden. 

 

(eventueel) De schorsing te bevelen van de werkzaamheden van verkoop op beslag in toepassing 

van artikel XX.44 WER 

 

De bekendmaking van het uit te spreken vonnis te bevelen door de zorgen van de griffie van de 

bevoegde rechtbank. 

 

De kosten ten laste van verzoekende partij te leggen. 

 

Aldus opgesteld te * in datum van * 

(naam, voornaam, functie21 + handtekening22) 

 

* 

 

 

 

 

 

 
Inventaris van de bijgevoegde stukken: 

*Verklaring accountant, boekhouder, bedrijfsrevisor, boekhouder-fiscalist 

* 

                                                 
17Twee van deze drie opties wissen 
18Twee van deze drie opties wissen 
19Twee van deze drie opties wissen 
20Gelieve hier een termijn in maanden in te vullen (maximaal 6 maanden ) 
21Advocaat, zaakvoerder, afgevaardigd bestuurder, bestuurder 
22Het verzoekschrift moet ondertekend worden door de schuldenaar of diens raadsman. 
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VERKLARING 
ten behoeve van de rechtbank van koophandel te … 

toegevoegd aan de aanvraag 

tot het bekomen van een gerechtelijke opschorting in het kader van de 

Wet op de continuïteit van de onderneming  

 

 

op naam van : … 

 

 

 

Ik, ondergetekende 
Naam & voornaam  
Eventuele firmanaam  
Volledig kantooradres  
Telefoonnummer  
GSM-nummer  
E-mailadres  

 

in mijn hoedanigheid van 

bedrijfsrevisor23 

externe accountant24 

externe erkende boekhouder25 

externe erkende boekhouder-fiscalist26 

 

verklaar dat: 

1° de boekhoudkundige staat van actief en passief alsook de resultaatrekening, die maximum drie 

maanden oud is, opgesteld werd met mijn bijstand; 

 

2° de begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor tenminste de duur van de 

gevraagde opschorting, opgesteld werd met mijn bijstand. 

 

Aldus gedaan te … in datum van … 
(gevolgd door de handtekening en naam + voornaam) 

 

                                                 
23 Schrappen wat niet past 
24 Schrappen wat niet past 
25 Schrappen wat niet past 
26 Schrappen wat niet past 
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TEN BEHOEVE VAN DE GEBRUIKER 

 

Artikel 15 W.Venn. 

§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst (en het 

voorlaatst) afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden : 

  - jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50; 

  - jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 euro   

  - balanstotaal : 3.650.000 euro; 

  tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt. 

  

§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1 vermelde criteria, 

deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. 

 

§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van de omzet 

exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de 

noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle 

maand wordt geteld. 

  

§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke maand van het 

boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale 

documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten. 

    Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume teruggebracht tot 

voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel 

aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse 

werknemer (referentiewerknemer). 

    Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de helft 

bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet ", dan moet voor de 

toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke 

opbrengsten. 

    Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het balansschema dat 

vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1. 

  

§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11, worden de 

criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op geconsolideerde basis. Wat het criterium 

personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden 

vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld. 

   

§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen. Deze koninklijke 

besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven. 

Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. 


