DE BOEKEN NEERLEGGEN VOOR OF NA 1 MEI 2018? DAT IS DE VRAAG …

Op 11 augustus 2017 werd een nieuw boek XX wordt ingevoegd in het Wetboek Economisch Recht
(verder het WER) “Insolventie van ondernemingen”.
Het doel van de wetgever is dubbel:
Enerzijds wil de wetgever het insolventierecht integreren in het Wetboek Economisch Recht,
anderzijds beoogt de wetgever de modernisering en aanpassing van het insolventierecht aan de
Europese normen.
De nieuwe wet breidt het toepassingsgebied van het insolventierecht gevoelig uit. Zo zullen ook
bijvoorbeeld vrije beroepen, VZW’s en maatschappen failliet kunnen verklaard worden.
Daarenboven heeft de nieuwe wet ook een heel aantal belangrijke praktische gevolgen voor wie failliet
gaat of wie als onbetaalde schuldeiser een faillissement wil uitlokken.
De inwerkingtreding van deze wet is voorzien op 1 mei 2018 maar de oude faillissementswet van 8
augustus 1997 blijft van toepassing op alle faillissementen die vóór 1 mei 2018 uitgesproken worden.
Net omdat er, ook wat de gevolgen van een faillissement betreft, heel wat verandert is de hamvraag
dus de komende maanden: leg ik mijn boeken neer vóór of na 1 mei 2018 of lok ik als onbetaalde
schuldeiser een faillissement uit vóór of na 1 mei 2018.
We overlopen de belangrijkste wijzigingen, die grotendeels te maken hebben met het nieuwe systeem
van de kwijtschelding (vroeger de verschoonbaarheid), dat alleen van toepassing is op de natuurlijke
personen:


Nieuwe inkomsten na faillissement

Oud: heeft een gefailleerde natuurlijke persoon, na het vonnis van faillissement, terug inkomsten, dan
is de opbrengst voor de curator in die zin dat enkel het netto-actief aan de curator toekomt. (vb.
werknemer enkel beslagbaar deel van het loon, voor 2017 pas beslagbaar percentage vanaf 1.085
euro)
Nieuw: heeft een gefailleerde natuurlijke persoon, na het vonnis van faillissement, terug inkomsten,
dan is de opbrengst voor de gefailleerde zelf die vanaf dan een nieuw vermogen kan opbouwen.


Kwijtschelding vragen en mogelijk krijgen vóór afsluiting van het faillissement

Oud: wil een gefailleerde natuurlijke persoon afgeraken van zijn restschulden, dan moet deze tot aan
de afsluiting van het faillissement wachten.
Nieuw: wil een gefailleerde natuurlijke persoon afgeraken van zijn restschulden, dan kan deze de
rechtbank, zes maanden na het openen van het faillissement, vragen om uitspraak te doen over de
kwijtschelding. De rechtbank kan onmiddellijk uitspraak doen of binnen een termijn van één jaar
motiveren waarom ze zich nog niet uitgesproken heeft over het verzoek. In elk geval wordt er
uitspraak gedaan bij sluiting van het faillissement.
Opgelet: als de gefailleerde de kwijtschelding niet vraagt, ten laatste drie maanden na bekendmaking
van het faillissementsvonnis, kan hij deze niet meer krijgen.


Geen bevrijding van de partner voor schulden vreemd aan de beroepsactiviteit

Oud: legt een gefailleerde de boeken neer en bekomt zij of hij de verschoonbaarheid, dan worden alle
restschulden, professioneel en privé, gewist, ook deze van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk
samenwonende partner.

Nieuw: legt een gefailleerde de boeken neer en bekomt zij of hij de verschoonbaarheid, dan worden
alle restschulden, professioneel en privé, gewist. Deze kwijtschelding geldt niet voor de privé-schulden
van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.


Mogelijk gedeeltelijke kwijtschelding

Oud: de rechtbank kan de verschoonbaarheid toekennen of afwijzen.
Nieuw: de rechtbank kan het verzoek tot kwijtschelding van de restschulden volledig maar ook voor
een deel toekennen.
Besluit:
Moet u de komende maanden uw boeken neerleggen of wil u als onbetaalde schuldeiser een
faillissement uitlokken, denk dan twee maal na over het precieze tijdstip.
De boeken neerleggen of een faillissement uitlokken vóór of na 1 mei 2018, dat is dus de vraag.
Tom De Smet.
LM&DS advocaten heeft getracht deze tekst zo correct mogelijk op te stellen. Er werd echter voorrang gegeven aan het
opstellen van een begrijpelijk document dat de krachtlijnen weergeeft zodat dit leemtes en onnauwkeurigheden zal bevatten. Er
wordt door LM&DS advocaten en de medewerkers geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit document.

