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Woord vooraf

de samenwerking tussen de rechtbanken van koophandel en het bedrijfsrevisoraat ligt 
het instituut van de bedrijfsrevisoren (ibr) nauw aan het hart. hiervan getuigen de 
op 25 november 2003 door de unie van de rechtbanken van koophandel, de unie der 
rechters in handelszaken van belgië en het ibr georganiseerde gezamenlijke studiedag 
rond het thema “handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking” en 
de op 12 oktober 2012 gehouden – eveneens gezamenlijke – studiedag “rechtbanken, 
balies en bedrijfsrevisoraat: actualiteit inzake hun samenwerking en actualiteiten 
ondernemingsrecht”. de werkzaamheden van beide studiedagen werden gebundeld in 
twee interessante publicaties.

justitie staat voor enorme uitdagingen. Zo zal in deze legislatuur de burgerlijke 
rechtspleging grondig worden hervormd met als doel de burgerlijke procedures voor 
de hoven en rechtbanken efficiënter, minder omslachtig en sneller te laten verlopen. 
de klemtoon ligt op een kwaliteitsvolle justitie. de “potpourri”-maatregelen beogen 
het aantal procedures te doen verminderen. Bovendien kunnen eenvoudige conflicten, 
die minimale materiële of strafrechtelijke gevolgen ressorteren, via vrij eenvoudige 
procedures in een moderne informaticaomgeving snel en efficiënt worden afgehandeld, 
al dan niet binnen de rechtbank. er worden maatregelen getroffen om alternatieve wijzen 
van geschillenoplossing, zoals bemiddeling, een gelijkwaardige plaats te geven in het 
gerechtelijk recht. er wordt een proefproject rond bemiddeling opgestart bij de rechtbank 
van koophandel, waarbij advocaten na een dagvaarding toch een compromis kunnen 
voorleggen aan de magistraat en ten slotte werkt de regering aan een wetontwerp met 
een aantal maatregelen die de bemiddeling beogen te stimuleren.

dit schept dan ook de mogelijkheid om complexere geschillen binnen gespecialiseerde 
sectoren, die vaak een interdisciplinaire aanpak vereisen, op een professionele wijze 
voor de rechtbank te beslechten. het impliceert onvermijdelijk dat er meer een beroep 
zal moeten worden gedaan op deskundigen, waarbij een rol is weggelegd voor het 
bedrijfsrevisoraat. justitie bouwt immers aan een netwerk met alle (on)rechtstreeks met 
de rechtbank verbonden actoren. naast de vanzelfsprekend juridische beroepen – de 
advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen – zouden ook de economische 
beroepen, met name de bedrijfsrevisoren, de accountants, belastingconsulenten en de 
boekhouders(-fiscalisten), op een duurzame wijze bij de werking van de burgerlijke 
rechtspleging kunnen worden betrokken.

de drie instituten van de economische beroepen (ibr-iab-bibf) – met als watch 
dog de gelijknamige hoge raad voor de economische beroepen die ik de eer en het 
genoegen had in de jaren ’90 voor te zitten – tellen vandaag samen ongeveer 12.500 
leden. Zij zijn actief in het economisch leven, beoefenen het vennootschapsrecht en 
vormen het eerste aanspreekpunt voor meer dan 300.000 belgische vennootschappen.

dit brengt ons naadloos bij een andere werf van justitie: de modernisering van het 
vennootschapsrecht. er werden door het belgisch centrum voor vennootschapsrecht 
voorstellen gedaan om het vennootschapsrecht en verenigingsrecht te herzien om het 
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moderner, eenvoudiger en meer coherent te maken. een grondige hervorming is nodig 
om onze ondernemingen en verenigingen efficiënte juridische instrumenten te geven 
en ons land aantrekkelijker te maken voor investeringen. het is onder meer wenselijk 
om de BVBA flexibeler te maken waarbij meer aandacht zal worden besteed aan de 
solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming door onder meer strengere regels wat 
betreft aansprakelijkheidssancties voor bestuurders, toereikend aanvangsvermogen, 
financieel plan, enz. Aan de uitwerking van de solvabiliteits- en de liquiditeitstesten 
kunnen de bedrijfsrevisoren en de andere economische beroepen op een doeltreffende 
wijze bijdragen, omwille van hun grondige kennis van het vennootschapsrecht en hun 
dagdagelijkse praktijktoepassing.

teneinde ondernemingen die in moeilijk vaarwater zijn gekomen, alle kansen te geven, 
neem ik als Minister van justitie het initiatief om het belgisch insolventierecht, met name 
de faillissementswet en wet continuïteit ondernemingen (wco), te moderniseren en te 
harmoniseren. in de preventieve fase van een procedure van gerechtelijke reorganisatie 
bevat de wco thans een drieledige opdracht voor de economische beroepsbeoefenaar: 
een waarschuwingsprocedure, een mogelijke bevraging door de rechtbank in het kader 
van een handelsonderzoek en het toezicht op de boekhoudkundige staat en de bijstand 
bij de begrotingsopstelling in het kader van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorga-
nisatie. de rechtspraak van de hoven van beroep is echter verdeeld omtrent de invulling 
van laatstgenoemde opdracht in het kader van het verzoekschrift. verder moet de 
nieuwe europese insolventieverordening worden ingebed in de belgische wetgeving. 
daarnaast wordt ook de informatisering van deze procedures verder uitgewerkt. Zo 
zullen de kamers van handelsonderzoeken sneller kunnen ingrijpen om ondernemingen 
in moeilijkheden op te sporen via een overkoepelende en efficiënte informatiedatabank.

tot slot zal in overleg met de Minister van economie het wetboek van koophandel 
worden geïntegreerd in het wetboek van economisch recht. ook wordt onderzocht of 
er geen uniform ondernemingsbegrip kan worden gehanteerd dat van toepassing is in 
de volledige economische wetgeving en wordt tevens bekeken of het opportuun is om 
over te gaan tot de oprichting van een ondernemingsrechtbank die bevoegd zou worden 
voor alle ondernemingsgerelateerde geschillen.

het ontbreekt dus geenszins aan uitdagingen in het economisch recht waarbij de input 
van en de samenwerking met de bedrijfsrevisor welgekomen is!

koen Geens

Minister van justitie
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Avant-propos

la coopération entre les tribunaux de commerce et le révisorat d’entreprises tient 
l’institut des réviseurs d’entreprises (ire) particulièrement à cœur. la journée d’études 
commune organisée le 25 novembre 2003 par l’union des juges des tribunaux de 
commerce, l’Union des Juges consulaires de Belgique et l’IRE sur le thème « Tribunaux 
de commerce et réviseurs d’entreprises : quelle collaboration ? », ainsi que la journée 
d’études conjointe tenue le 12 octobre 2012, « tribunaux, barreaux et révisorat d’entre-
prises : actualité de leur collaboration et actualités en droit des affaires » en témoignent. 
les analyses tirées des deux journées d’études ont été regroupées en deux publications 
intéressantes.

La justice est confrontée à d’immenses défis. Ainsi, au cours de cette législature, la 
procédure civile devant les cours et tribunaux sera fondamentalement réformée afin 
de rendre le déroulement de cette dernière plus efficace, moins compliqué et plus 
rapide. L’accent est mis sur une justice de qualité. Les mesures envisagées par la loi 
« pot-pourri » visent à réduire le nombre de procédures. Un environnement informatique 
moderne permettra en outre, à l’aide de procédures relativement simples, de gérer 
rapidement et efficacement – que ce soit au sein du tribunal ou non – des conflits 
simples qui engendrent des conséquences matérielles ou pénales minimales. Des mesures 
seront prises afin d’aménager une place équivalente dans le droit judiciaire à des modes 
alternatifs de résolution des conflits comme la médiation. Un projet-pilote en matière 
de médiation est lancé au tribunal de commerce, dans le cadre duquel les avocats 
peuvent encore soumettre un compromis au magistrat après une citation, et un projet 
de loi contenant une série de mesures visant à stimuler la médiation sera soumis au 
gouvernement.

Des litiges plus complexes survenant dans des secteurs spécialisés, qui exigent souvent 
une approche interdisciplinaire, peuvent ainsi être résolus devant le tribunal de manière 
professionnelle. Cela implique nécessairement qu’il faudra davantage faire appel à des 
experts, avec participation du révisorat d’entreprises. en effet, la justice développe un 
réseau avec tous les acteurs (in)directement liés au tribunal. outre les professionnels 
juridiques – les avocats, les huissiers de justice et les notaires – les professionnels du 
chiffre, à savoir les réviseurs d’entreprises, les experts-comptables, les conseils fiscaux 
et les comptables(-fiscalistes), pourraient également être impliqués de manière durable 
dans le fonctionnement de la procédure civile.

Les trois instituts des professions économiques (IRE-IEC-IPCF) – ayant comme gardien 
le Conseil supérieur des Professions économiques, que j’ai eu l’honneur et le plaisir de 
présider dans les années 90 – comptent aujourd’hui au total environ 12.500 membres. 
Ces professionnels du chiffre exercent des activités économiques et pratiquent le droit 
des sociétés. ils constituent le premier interlocuteur des plus de 300.000 sociétés belges.

cela nous amène de façon transparente à un autre chantier de la justice : la modernisation 
du droit des sociétés. le centre belge du droit des sociétés a avancé des propositions 
pour revoir le droit des sociétés et le droit des associations afin de les rendre plus 
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modernes, plus simples et plus cohérents. une réforme en profondeur est nécessaire 
pour donner à nos entreprises et à nos associations des instruments juridiques efficients 
et pour rendre notre pays plus attractif en matière d’investissements. il est notamment 
souhaitable de rendre la SPRL plus flexible, en accordant une plus grande attention 
à la solvabilité et aux liquidités de l’entreprise par le biais notamment de règles plus 
strictes en ce qui concerne les sanctions en termes de responsabilité des administrateurs, 
un patrimoine initial suffisant, un plan financier, etc. Les réviseurs d’entreprises et les 
autres professionnels du chiffre peuvent contribuer efficacement à l’élaboration des 
tests de solvabilité et de liquidité, en raison de leur connaissance approfondie du droit 
des sociétés et de leur application pratique quotidienne.

Afin de donner toutes les chances aux entreprises qui connaissent des difficultés, je 
prendrai, en tant que ministre de la Justice, l’initiative de moderniser et d’harmoniser 
le droit de l’insolvabilité belge, notamment la loi sur les faillites et la loi relative à la 
continuité des entreprises (lce). dans le cadre de la phase préventive d’une procédure 
de réorganisation judiciaire, la LCE confie actuellement au professionnel du chiffre une 
mission tripartite : une procédure d’alerte, une éventuelle demande d’informations par 
le tribunal dans le cadre d’une enquête commerciale et la supervision de la situation 
comptable et l’assistance à la préparation du budget dans le cadre de la requête en 
réorganisation judiciaire. cependant, la jurisprudence des cours d’appel est divisée 
quant à la concrétisation de cette dernière mission dans le cadre de la requête. Le 
nouveau règlement européen sur l’insolvabilité doit également être intégré dans la 
législation belge. en outre, l’informatisation de ces procédures est développée davantage. 
Cela permettra aux chambres d’enquête commerciale d’agir plus vite pour détecter 
les entreprises en difficultés au moyen d’une banque de données centrale et efficiente.

Enfin, en concertation avec le ministre de l’Economie, le Code de commerce sera intégré 
dans le Code de droit économique. Il est également examiné si l’on ne pourrait pas 
utiliser une notion d’entreprise uniforme applicable dans l’ensemble de la législation 
économique et s’il serait opportun de créer un tribunal des entreprises qui serait 
compétent pour tous les litiges liés aux entreprises.

Le droit économique présente donc suffisamment de défis sollicitant la contribution du 
et la coopération avec le réviseur d’entreprises !

koen Geens

Ministre de la justice
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ExEcutivE summary (NL)

het inleidend hoofdstuk vangt aan met de vaststelling dat als onafhankelijke en 
onpartijdige deskundige de bedrijfsrevisor al meer dan zestig jaar belast is met een 
maatschappelijke opdracht: het attesteren van de financiële overzichten van de entiteiten 
als commissaris en het vergroten van het vertrouwen van de belanghebbenden in de 
kwaliteit van de financiële informatie.

naast de audit van de jaarrekening heeft de wetgever aan de bedrijfsrevisor een aantal 
andere wettelijke opdrachten gegeven. het wetboek van vennootschappen voorziet 
in talrijke verrichtingen in een vennootschap waarbij een verslag dient te worden 
opgesteld door de commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor of 
door een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan. daarnaast kan een 
bedrijfsrevisor zogenaamde contractuele opdrachten uitoefenen.

bij de uitoefening van de wettelijke opdrachten staat de naleving van de regels inzake 
onafhankelijkheid en objectiviteit in de revisorale plichtenleer centraal. doorheen de 
afgelopen decennia zijn deze als het ware verworden tot het dna van de bedrijfsrevisor.

de bedrijfsrevisor is een unieke observator van het economisch leven zowel op grond 
van zijn specifieke kennis van de micro-economische werkelijkheid als op grond van 
zijn onafhankelijkheid ten overstaan van de eigen belangen van de actoren. hij is goed 
geplaatst om adviezen van algemene strekking uit te brengen die een werkelijke waarde 
voor de stakeholders betekenen. de regelmatige contactneming met de bedrijfsrevisor 
door rechters van de rechtbanken van koophandel zijn hiervan een bewijs.

de met het beroep van bedrijfsrevisor verenigbare gerechtelijke en buitengerechtelijke 
opdrachten zijn uiteenlopend en betreffen onder meer volgende opdrachten:

 – gerechtsdeskundige;
 – vereffenaar;
 – voorlopig bewindvoerder ;
 – gerechtsmandataris;
 – ondernemingsbemiddelaar ;
 – toegevoegd curator;
 – rechter in sociale zaken;
 – rechter in handelszaken;
 – arbiter en bindende derdenbeslisser;
 – bemiddelaar; en
 – speciaal commissaris.

het is aan te bevelen dat de bedrijfsrevisor elk van deze gerechtelijke en buitengerech-
telijke opdrachten schriftelijk aanvaardt bij voorkeur middels een opdrachtbrief waarin 
alle elementen van zijn opdrachten zijn opgenomen.
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verder moet de burgerrechtelijke en beroepsaansprakelijkheid die hij kan oplopen 
bij de uitoefening ervan worden gedekt door een verzekering, waarvan het risico in 
principe niet is afgedekt door de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolissen, 
waaronder de door het ibr voor de bedrijfsrevisoren afgesloten collectieve polis.

de bedrijfsrevisor heeft er dan ook alle belang bij om zijn polis aandachtig door te 
nemen en desgevallend in een uitbreiding ervan te laten voorzien wanneer hij van plan 
is een gerechtelijke of buitengerechtelijke opdracht uit te voeren.

de aanstelling van een gerechtsdeskundige heeft tot doel om de rechter in te lichten en 
advies te verstrekken op gebieden, waarin omwille van de technische en wetenschap-
pelijke aard van het voorgelegde probleem een specifieke vakkennis waarover de rechter 
niet beschikt, is vereist.

het deskundigenonderzoek inzake “de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen 
alsook de analyse van boekhoudkundige procedés, van de positie en de werking van 
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s” 
is door de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen 
voorbehouden (wettelijk monopolie) aan de leden natuurlijke en rechtspersonen die zijn 
ingeschreven op de ledenlijst van het instituut van de bedrijfsrevisoren en op de deellijst 
van externe accountants van het instituut van de accountants en de belastingconsulenten.

in het tweede hoofdstuk wordt in een eerste deel in het algemeen ingegaan op het 
wettelijk kader. hierbij wordt tevens summier de nakende oprichting van het nationaal 
register voor gerechtsdeskundigen toegelicht.

in een tweede deel wordt gefocust op de basisregels van het deskundigenonderzoek om 
daarna meer gedetailleerd in te gaan op het stapsgewijze verloop van het deskundigen-
onderzoek. hierbij ligt de nadruk op een aantal praktische inlichtingen en gebruiken.

in een derde deel wordt eerst ingegaan op het wettelijk kader van de meest courante 
aanstellingen van bedrijfsrevisoren als deskundige. dit wordt gevolgd met de vaststelling 
dat de deskundigen-bedrijfsrevisoren een veeleer beperkte groep vormt omwille van 
voornamelijk het persoonsgebonden karakter van de opdracht en anderzijds ook het 
subsidiariteitsbeginsel waardoor hoge opbrengsten voor de bedrijfsrevisor worden 
beperkt.

het derde hoofdstuk heeft het enkel over het mechanisme van de vereffeningen 
waarin het wetboek van vennootschappen voorziet; het handelt niet over de vereffening 
van verenigingen zonder winstoogmerk voor dewelke de wetgever in een specifieke 
procedure van invereffeningstelling heeft voorzien, zonder echter dieper in te gaan 
op de rol van de vereffenaar. het valt te betreuren dat het kader van de tussenkomst 
van de vereffenaars voor verenigingen niet op één lijn is gebracht met dat voor de 
handelsvennootschappen, terwijl de rol van de vereffenaar in fine gelijkaardig is.

er bestaan vrijwillige en gerechtelijke vereffeningen. de verschillende wijzen of de 
oorzaken van vereffeningen worden overlopen in het eerste deel van dit hoofdstuk.
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Een vereffening wordt gedefinieerd als het geheel van handelingen dat ten gevolge van 
de ontbinding van de vennootschap wordt gesteld met het oog op de betaling van de 
schuldeisers aan de hand van de opbrengst van de activa van de vennootschap en de 
verdeling van het eventueel saldo ervan tussen de aandeelhouders (cass. 8 mei 1930, 
Pas. 1930, i, 202). dat is het werk van de vereffenaar.

er rust dus een zware verantwoordelijkheid op de vereffenaar die, net als een dirigent, 
de vele (soms onnauwkeurige) juridische, fiscale en boekhoudkundige normen dient te 
beheersen die in deze materie gelden en blijk dient te geven van belangrijke menselijke, 
relationele, financiële en organisationele kwaliteiten. Tevens moet hij aantonen dat hij 
zeer gedisciplineerd en onafhankelijk kan werken. hij dient een onberispelijke speler te 
zijn en de wetgever heeft de voorwaarden betreffende zijn benoeming en tussenkomst 
bepaald. daarover handelt het tweede deel van het hoofdstuk.

de vereffenaar heeft de taak de passiva en de activa van de entiteit op te lijsten, de schuld-
vorderingen te innen (zo nodig door middel van rechtsvorderingen) en de schulden te 
betalen. natuurlijk moet hij eerst de bevoorrechte schuldeisers (lonen van het personeel, 
belastingen, rsZ, enz.) en vervolgens de chirografaire schuldeisers betalen. de veref-
fenaars worden niet geacht de activiteit van de entiteit voort te zetten, behalve voor de 
behoeften van de vereffening. sommige beslissingen kunnen enkel worden genomen 
met de goedkeuring van de algemene vergadering. blijven er nog goederen over, dan 
worden die opgenomen in de netto-activa overeenkomstig de statutaire bepalingen of 
de wens van de algemene vergadering. het kader van zijn opdracht wordt beschreven 
in het derde en vierde deel van dit hoofdstuk.

tevens dient hij van zijn opdracht rekenschap te geven aan de vennoten en aan de 
rechtbank die een recht van toezicht en controle uitoefent. hij moet bepaalde verslagen 
opstellen. deze taken worden nader bekeken in het vijfde deel van het hoofdstuk.

om al deze redenen bezit de bedrijfsrevisor, dankzij zijn multidisciplinaire opleiding, 
zijn kennis van de economische en juridische omgeving, zijn risicoanalyse en vooral 
dankzij zijn integriteit en onafhankelijkheid, over een ideaal profiel om de opdrachten 
van de vereffenaar uit te oefenen, tenzij er sprake is van onverenigbaarheid. dit punt 
wordt onderzocht in het zesde deel van het hoofdstuk.

tot besluit is het zeker dat de functie van vereffenaar een multidisciplinaire functie is die 
geschikt is voor de bedrijfsrevisoren en dat, indien de verschillende partijen (rechtbanken, 
schuldeisers, vennoten, enz.) vaker gebruik zouden maken van de mogelijkheid om tot 
vereffening over te gaan, het gemakkelijker zou zijn bepaalde vennootschappen die 
het einde van hun levensloop hebben bereikt of in moeilijkheden verkeren op minder 
bruuske wijze af te sluiten.

De rechtsfiguur van voorlopig bewindvoerder, die het voorwerp is van het vierde 
hoofdstuk, wordt het best omschreven als een uit de (pretoriaanse) rechtspraak gegroeide 
rechtsfiguur, waarbij de rechter (in kort geding) als dringende en voorlopige maatregel 
een persoon (of personen) aanstelt met het oog op het stellen van één of meer handelingen 
van bestuur, in naam en voor rekening van de natuurlijke persoon (handelaar) of 
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rechtspersoon en dit met inachtneming van de bescherming van de belangen van de 
vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders en/of de schuldeisers.

in de rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat een voldoende rechtsgrond voor de 
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder voorhanden is door de combinatie van 
de beide wetsbepalingen van artikel 74, 2°, d) van het wetboek van vennootschappen 
en artikel 584 van het Gerechtelijk wetboek.

Het Wetboek van vennootschappen bevat geen enkele specifieke vereiste inzake de 
vordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. daar een voorlopig bewind-
voerder normaal wordt aangesteld in het kader van een procedure in kort geding, dient 
te worden voldaan aan de vereisten die in het algemeen gelden voor elk kort geding

op basis van de rechtspraak ter zake werd in de rechtsleer reeds op gedetailleerde 
wijze ingegaan op de gevallen waarin de benoeming van een voorlopig bewindvoerder 
kan worden bevolen door de rechter (bv. o.m. bij onmogelijkheid om een algemene 
vergadering van de vennoten bijeen te roepen ten gevolge van de afwezigheid of gebrek 
in de werking van het bestuursorgaan; ter vervanging van een bestuursorgaan dat is 
geparalyseerd ten gevolge van onenigheid; of bij kennelijk misbruik van meerderheid).

aangezien in het wetboek van vennootschappen niets is bepaald met betrekking tot 
de mogelijke aan de voorlopig bewindvoerder toe te kennen bevoegdheden, noch 
met betrekking tot de duur van de opdracht, beschikt de rechter ook op dat vlak over 
een ruime beoordelingsvrijheid. wel dient telkens rekening te worden gehouden met 
het uitzonderlijk karakter van de maatregel, zodanig dat de functie nauwkeurig en 
beperkend moet worden omschreven, teneinde te garanderen dat de rechter hierdoor 
niet op definitieve wijze het bestuur van de vennootschap zou regelen.

Verschillende auteurs hebben zich reeds kritisch uitgelaten over het feit dat de rechtsfi-
guur van de voorlopig bewindvoerder inzake vennootschappen op zulke niet adequate 
manier is geregeld in het wetboek van vennootschappen en pleiten dan ook voor een 
wetgevend ingrijpen hieromtrent.

de functie van de voorlopig bewindvoerder is in eerste instantie verenigbaar met het 
beroep van bedrijfsrevisor. bovendien is het een functie die de bedrijfsrevisor wordt 
toevertrouwd door een gerechtelijke overheid. wel dient de bedrijfsrevisor steeds het 
deontologisch kader van het ibr – inclusief de onafhankelijkheidsregels aldaar – na 
te leven. inzake het commissarismandaat dient evenwel steeds rekening te worden 
gehouden met artikel 133, § 3 van het wetboek van vennootschappen (“cooling-off” 
period).

de bedrijfsrevisor betekent een grote toegevoegde waarde om te worden aangesteld als 
voorlopig bewindvoerder. hij geniet immers van een uitgebreide en gespecialiseerde 
bedrijfskundige vorming en ervaring, hij is reeds onderworpen aan een set van toepas-
selijke beroepsnormen en aan deontologische verplichtingen, zoals het beroepsgeheim, 
hij beschikt over een uitgebreide en relevante knowhow die zich niet beperkt tot de 
controle van de rekeningen in de strikte betekenis van het woord, hij heeft het geschikt 
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profiel voor tal van specifieke bevoegdheden die regelmatig worden toegewezen aan een 
voorlopig bewindvoerder, alsook treedt hij reeds in zijn praktijk op als onafhankelijk 
scheidsrechter in situaties met tegenstrijdige en uiteenlopende belangen.

Lange tijd genoot de advocaat een quasi-monopolie in de uitoefening van gerechtelijke 
mandaten. Gelet op de techniciteit die kenmerkend is voor onze samenleving volstaat 
de juridische bekwaamheid voor de gerechtsmandataris, zoals besproken in het vijfde 
hoofdstuk, niet langer om zijn opdracht ongestoord uit te oefenen. competenties 
en kennis buiten het recht zijn vandaag vaak vereist, meer bepaald bekwaamheden 
op het vlak van beheer. de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 
is daarvan een mooi voorbeeld: in tegenstelling tot de faillissementswet kent ze 
advocaten geen enkel voorrangsstatuut toe in de aanwijzing als gerechtsmandataris of 
ondernemingsbemiddelaar.

de praktijk leert dat de leidinggevenden van een onderneming in moeilijkheden zich 
pas met enige vertraging bewust worden van de ernst van de moeilijkheden of die moei-
lijkheden onderschatten. in een aantal gevallen heeft de onderneming in moeilijkheden 
bovendien nood aan een duwtje in de rug om haar inspanningen tot herstel tot een goed 
einde te brengen. om die reden biedt de wet betreffende de continuïteit van de onderne-
mingen de onderneming die in moeilijkheden verkeert en zich geen raad meer weet de 
mogelijkheid om te vragen dat een ondernemingsbemiddelaar wordt aangewezen. hij 
krijgt de opdracht de reorganisatie van de onderneming of de onderhandelingen over 
akkoorden met haar schuldeisers te bevorderen, buiten het kader van welke gerechtelijke 
procedure ook, behalve die inzake zijn benoeming. de procedure is ontdaan van alle 
vormvoorschriften. De opdracht wordt door de onderneming zelf gedefinieerd en de 
ondernemingsbemiddelaar is enkel aan de onderneming verantwoording verschuldigd 
betreffende zijn opdracht.

de wet kent ook aan derden een mogelijkheid toe om tussen te komen wanneer er 
ernstige en gekarakteriseerde tekortkomingen vanwege de schuldenaar of zijn organen 
bestaan die de continuïteit van een onderneming bedreigen. in een dergelijk geval kunnen 
derden vragen om een gerechtsmandataris aan te wijzen. ook hier is de inhoud van de 
opdracht van deze gerechtsmandataris niet van tevoren bepaald. de wetgever heeft de 
bedoeling een concrete oplossing voor een praktisch probleem uit te werken. de aard en 
de omvang van de opdracht kunnen dus verschillen in functie van de werkelijke situatie.

de benoeming van een gerechtsmandataris kan ook worden gevraagd door de 
onderneming zelf, die bijstand zoekt in het kader van een procedure van gerechtelijke 
reorganisatie. ook hier heeft de wetgever duidelijk de bedoeling om de onderneming 
te helpen: het is bijgevolg de onderneming die de opdracht afbakent. hooguit legt 
de wetgever de benoeming van een gerechtsmandataris op wanneer de onderneming 
in moeilijkheden overweegt haar activiteiten of een deel ervan door te verkopen. de 
aanwezigheid van de gerechtsmandataris heeft tot doel de keuze van de overnemer of 
het vaststellen van de prijs op een transparante en objectieve wijze te laten verlopen.

Het streven naar flexibiliteit van de wetgever en naar aanpassing aan de reële behoeften 
van de onderneming verklaart waarom de wet zo weinig toelichting geeft bij het profiel 
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van de gerechtsmandatarissen die de rechtbank van koophandel aanwijst. de wet bepaalt 
enkel dat deze mandatarissen worden “gekozen op grond van hun kwaliteiten en volgens 
de noodwendigheden van de zaak”. tevens wordt bepaald dat ze “waarborgen [dienen] 
te bieden van bekwaamheid, ervaring, onafhankelijkheid en onpartijdigheid”. cijfer-
beroepen en meer bepaald bedrijfsrevisoren, d.w.z. beoefenaars van een vrij beroep die 
aan een strenge deontologie zijn onderworpen, beantwoorden perfect aan dit wettelijk 
criterium. omdat ze vaak dichter bij de werkelijke noden van een onderneming staan 
dan de houder van een diploma in de rechten, zijn ze voor de rechtbanken voor de hand 
liggende kandidaten om dergelijke opdrachten uit te oefenen. terwijl ze dankzij hun 
technische competenties efficiënt zijn in de praktijk, voelen deze nieuwe gerechtsme-
dewerkers zich soms minder op hun gemak ten aanzien van de procedureregels en de 
complexiteit van het gerechtelijk apparaat. Meer dan de advocaat zullen ze geneigd zijn 
verslag uit te brengen bij de rechter die hen heeft aangewezen en hem te interpelleren. 
soms echter zullen ze verbaasd zijn over zijn gebrek aan respons. er is geen sprake 
van een fout of van nalatigheid van de rechter, doch van een gevolg van de werking 
van het gerecht zelf.

het is overduidelijk dat de wetgever de wet betreffende de continuïteit van de onderne-
mingen (wco)-procedure rond de ondernemingsbemiddelaar besproken in het zesde 
hoofdstuk uiterst flexibel wou maken met zo weinig mogelijk vormvereisten. Dat zorgt 
er in principe voor dat een procedure snel kan worden opgestart en afgerond, wat een 
gunstige impact zou moeten hebben op de gemaakte kosten en de overlevingskansen 
van de onderneming in moeilijkheden.

de kritiek die sommigen formuleren op de ondernemingsbemiddelaar is leerzaam 
en kan mogelijks leiden tot een betere toepassing. vooreerst kan bijna iedereen als 
ondernemingsbemiddelaar worden aangesteld en dus gaan de kenmerkende vereisten van 
een professionele bemiddelaar, zoals confidentialiteit, neutraliteit en ervaring zo goed als 
verloren. in bijkomende orde, doordat enkel de schuldenaar beslist over de aanstelling, 
hoedanigheid en opdracht van de ondernemingsbemiddelaar, kunnen we hier spreken 
over een quasi-verplichte bemiddeling, met alle nadelige gevolgen van dien. Schuldeisers 
hebben soms ook baat bij een snelle buitengerechtelijke reorganisatie. ten slotte valt 
een gebrek aan transparantie omtrent het ereloon van de ondernemingsbemiddelaar te 
betreuren.

Uit een bevraging bij een aantal rechtbanken blijkt dat de figuur van de ondernemings-
bemiddelaar tot op heden onvoldoende gekend is en bijgevolg quasi-onbenut blijft. 
de ondernemingsbemiddelaar ondergaat voor een deel het lot van de bemiddeling in 
het algemeen en van de bemiddeling volgens de regels van het Gerechtelijk wetboek. 
Zowel de academische wereld als de practici lijken overtuigd te zijn van het nut van de 
techniek, maar die overtuiging vertaalt zich tot op heden nog onvoldoende in concrete 
toepassingen en resultaten.

de hogergenoemde elementen zorgen ervoor dat zowel schuldenaars als schuldei-
sers te weinig vertrouwen hebben in de figuur van de ondernemingsbemiddelaar om 
partijen dichter tot elkaar te brengen, wat uiteraard een negatieve impact heeft op 
zowel de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar, als op de slaagkansen van de 
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bemiddelingsopdracht om in vertrouwelijkheid op zoek te gaan naar oplossingen en 
akkoorden met schuldeisers.

Men kan besluiten dat in de huidige stand van de WCO de figuur van de ondernemings-
bemiddelaar niet als een effectief hulpmiddel wordt beoordeeld om de reorganisatie van 
ondernemingen in moeilijkheden te vergemakkelijken.

in belgië wordt de vereffening van het faillissement toevertrouwd aan één of meer 
curatoren, d.w.z. personen die het vertrouwen van de rechtbank van koophandel genieten 
maar geen ambtenaren zijn.

het zevende hoofdstuk schetst de geschiedenis van de functie van curator en beschrijft 
vervolgens de voorwaarden die kandidaat-curatoren dienen te vervullen om door de 
rechtbank van koophandel te worden aangewezen.

de dubbele rol van de curator, d.w.z. beheerder van het vermogen van de gefailleerde en 
vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers, komt eveneens ter sprake, net als 
het onderscheid dat bestaat tussen de functie van de curator en die van de vereffenaar.

de curator, een gerechtsmandataris, oefent zijn opdracht uit onder het toezicht van 
meerdere gerechtelijke organen: de rechter-commissaris, de rechtbank van koophandel 
(en zijn voorzitter) en het openbaar ministerie. dit hoofdstuk beschrijft de controlemet-
hode die elk van deze organen uitoefent.

om zijn opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, dient de curator overigens te 
steunen op een betrouwbare boekhouding. dit hoofdstuk analyseert de bepalingen van 
de faillissementswet van 8 augustus 1997, die aan de curator de instrumenten geven die 
hij nodig heeft om een dergelijke boekhouding op te stellen en bij te houden.

tot slot beschrijft dit hoofdstuk de relaties die kunnen bestaan tussen de curator en de 
bedrijfsrevisor, niet alleen door de toepassing van de voornoemde faillissementswet 
van 8 augustus 1997, maar ook krachtens sommige bepalingen van het wetboek van 
vennootschappen en de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut 
van de bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van 
bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007.

het ambt van rechter in sociale zaken is een uiterst eerbare functie gestoeld op het 
overlegkarakter van het belgische arbeidsrecht en wordt behandeld in het achtste 
hoofdstuk. de juridische realiteit stemt niet steeds overeen met de dagdagelijkse 
werkelijkheid. het belang van de toevoeging van lekenrechters is dan ook groot, in het 
bijzonder bij de arbeidsrechtbanken.

de eerste vraag die zich stelt, is of er geen beletsels aanwezig zijn voor de cumulatieve 
uitoefening van de functies rechter in sociale zaken en hoedanigheid van bedrijfsrevisor. 
een negatief antwoord valt af te leiden uit de totstandkoming van dit boekhoofdstuk. 
professionele bekwaamheid en ervaring zijn cruciaal om voorgedragen te worden tot 
de consulaire rechterlijke functie.
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er bestaat geenszins een archetype van het mandaat, maar enkele grondbeginselen dienen 
doorheen de kandidatuur en benoeming te worden geëerbiedigd zoals objectiviteit, 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid. de grondbeginselen worden verduidelijkt door een 
beperkte schets te maken van de historische ontwikkeling, de belangrijke rechtsbronnen 
binnen het arbeidsrecht, de samenstelling van de arbeidsrechtbank en haar pakket aan 
toegewezen bevoegdheden.

het deontologisch kader binnen de lekenmagistratuur en het belang van de voordracht 
van een bedrijfsrevisor tot het ambt van rechter in sociale zaken worden allen aangekaart.

het negende hoofdstuk beschrijft enkel de gerechtelijke opdracht van de bedrijfsrevisor 
in zijn hoedanigheid van rechter in handelszaken en handelt niet over de buitenge-
rechtelijke opdrachten “qualitate qua” waarmee bedrijfsrevisoren worden belast in 
het kader van de collectieve procedures of andere opdrachten die hen zouden kunnen 
worden toevertrouwd krachtens hun beroepskwaliteiten. die opdrachten worden nader 
beschreven in andere bijdragen van deze publicatie.

na enkele beschouwingen over de evolutie van de wettelijke context van de functie gaat 
deze bijdrage nader in op de verschillende opdrachten van de magistraat in handelszaken 
– vandaag en voor de nabije toekomst –, op de vereiste specifieke vaardigheden en de 
toegevoegde waarde die een cijferspecialist kan bieden, op zo goed als vrijwillige wijze, 
voor het gerechtelijk systeem dat specifiek is gewijd aan de onderneming.

de functie is tijdens het laatste decennium sterk veranderd: terwijl de toegevoegde 
waarde van de rechter in handelszaken vroeger werd beoordeeld op basis van zijn 
“kennis van de handelssector en de gebruiken en gewoonten ervan”, is dat vandaag 
helemaal anders.

ook de rechtbank van koophandel is geëvolueerd: het handelsgerecht heeft stap voor 
stap bevoegdheden verworven die een motivatie vormen om de naam te veranderen in 
“economische rechtbank”.

de “lekenrechter” is zeker geen beroepsrechter en ook niet noodzakelijk een jurist. dat 
belet niet dat men verwacht dat hij meerdere bekwaamheden bezit, vooral wanneer 
hij zaken als insolventie, de opsporing daarvan of de continuïteit van bedrijven dient 
te behandelen: hij moet een goede beheerder en diagnosesteller zijn, een uitstekend 
communicator, hij moet een scherpe en opmerkzame geest hebben, maar vooral dient 
hij vandaag een zeer goede gerechtelijke kennis te bezitten die steeds onmisbaarder 
wordt omwille van de complexiteit van de materies die hem worden toevertrouwd.

dankzij zijn zeer grote expertise in het domein van de genoemde competenties 
beantwoordt de bedrijfsrevisor perfect aan het profiel dat wordt gewenst door de 
wetgever en de juristen in onze rechtbanken. Met zijn kennis van de dagelijkse praktijk 
in de onderneming zal hij beroepsrechters kunnen inspireren met zijn pragmatisme, zijn 
toelichting bij de beoordeling van de feiten en zijn onderscheidingsvermogen. Zelf zal 
hij hun rationalistisch redeneervermogen, hun voornamelijk deductieve geest en hun 
strikte interpretatie van de teksten weten te waarderen.
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Geschillen die door partijen niet minnelijk kunnen worden opgelost, kunnen enkel door 
tussenkomst van een derde worden beslecht. in de meeste gevallen geeft dit aanleiding 
tot een procedure voor een rechtbank.

er bestaan evenwel een aantal alternatieve vormen en procedures. onder deze alternatieve 
vormen is de arbitrageprocedure de meest gekende, maar de bindende derdenbeslissing 
biedt mogelijkheden en beide worden in het tiende hoofdstuk besproken.

in een arbitrageprocedure stellen de partijen zelf de arbiters en bepalen zij de procedu-
reregels. dit laatste is een vrij moeilijke opgave en daarom doen partijen meestal beroep 
op een zogenoemde “institutionele arbitrage” waarbij een bepaalde organisatie, zoals de 
internationale kamer van koophandel, cepani e.a., een arbitragereglement uitgewerkt 
hebben dat partijen kunnen hanteren bij het voeren van de arbitrageprocedure. wanneer 
partijen niet verwijzen naar een dergelijke geïnstitutionaliseerde arbitrage, maar zelf de 
arbitrageregels vastleggen, spreekt men van een “arbitrage ad hoc”.

de belgische wetgeving inzake arbitrage is vrij soepel en in belangrijke mate geïn-
spireerd de uncitral-modelwet inzake de internationale handelsarbitrage. volgens 
belgisch recht zijn slechts een beperkt aantal geschillen van arbitrage uitgesloten. 
wanneer een zaak voor arbitrage vatbaar is en partijen voor arbitrage geopteerd hebben 
zijn de gewone belgische rechtbanken zonder rechtsmacht en kunnen zij over dat geschil 
geen uitspraak doen.

in internationale handelsrelaties is het, op basis van het verdrag van new york van 
10 juni 1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke 
uitspraken, in de meeste gevallen eenvoudiger de uitvoering van een arbitrale uitspraak 
dan van een vonnis van een nationale rechtbank te verkrijgen.

Gelet op de deontologie waaraan bedrijfsrevisoren onderworpen zijn, en meer bepaald 
de verplichtingen inzake de onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid, komen 
zij zeker in aanmerking voor de opdracht als arbiter.

een andere vorm om geschillen op te lossen is de bindende derdenbeslissing. hier gaat 
het om een derde die door de partijen wordt aangesteld om een definitieve beslissing af 
te leveren in verband met een geschil dat tussen partijen is ontstaan zowel binnen een 
contractuele verhouding (bv. om er een interpretatie of een aanvulling van de te geven 
of zelf om het contract “bij te sturen”) als buiten een contractuele verhouding (bv. voor 
de vaststelling van feiten, economische waardering en waardering van belangen).

de derdenbeslissing is in belgisch recht niet geregeld en wordt dus aan de volledige 
wilsautonomie van de partijen overgelaten. Zij zijn dus volkomen vrij deze procedure 
te regelen zoals zij het zelf goed vinden. de derdenbeslisser is meer nog dan de arbiter 
een specialist in de betrokken materie. de praktijk toont aan dat bedrijfsrevisor vaak 
als derdenbeslisser wordt aangesteld in zaken waarin vennootschapsrecht, problemen 
in verband met de jaarrekeningen, aandeelhoudersovereenkomsten, waardering van 
aandelen, enz. aan de orde zijn.
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vooreerst beschrijft het elfde hoofdstuk het wettelijk kader van de bemiddeling die 
voortaan deel uitmaakt van het Gerechtelijk wetboek. de bemiddeling is omgeven met 
strenge gerechtelijke garanties.

de wet maakt een onderscheid tussen de vrijwillige bemiddeling (of conventionele 
bemiddeling, waarbij de partijen beslissen een beroep te doen op een bemiddelaar) 
en de gerechtelijke bemiddeling (waarvan de partijen gebruik maken wanneer er al 
een gerechtelijke procedure hangende is, aangezien het de rechter is die ertoe het 
bevel geeft). Men kan er ook nog de vrije bemiddeling aan toevoegen, die echter niet 
onder de toepassing van de wet valt: de partijen kunnen immers beslissen een beroep 
te doen op een al dan niet erkend bemiddelaar. de wet voorziet in drie soorten van 
bemiddeling: de familiale bemiddeling, de burgerlijke bemiddeling en de commerciële 
en sociale bemiddeling. in dit hoofdstuk gaat het voornamelijk over de burgerlijke en de 
commerciële bemiddeling. vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn sleutelelementen 
in de bemiddeling, die voornamelijk een vrijwillig proces blijft.

deel twee beschrijft het verloop van een bemiddeling, gaande van de keuze van de 
bemiddelaar tot de ondertekening van het akkoord. de ondertekening van het bemidde-
lingsprotocol behoort tot de eerste fasen en zijn inhoud wordt ook door de wet geregeld.

in deel drie wordt een analyse gemaakt van de competenties van de bemiddelaar, die 
meer bepaald terug te vinden zijn in de definitie van de Europese richtlijn 2008/52/EG 
van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke 
en handelszaken: doeltreffendheid, onpartijdigheid maar ook onafhankelijkheid. de 
bemiddelaar dient het beroepsgeheim na te leven. in dit deel ziet men ook dat de bemid-
delaars die voldoen aan bepaalde strenge voorwaarden die in het Gerechtelijk wetboek 
worden omschreven, kunnen worden erkend door de federale bemiddelingscommissie. 
alleen een erkend bemiddelaar kan tussenkomen in een gerechtelijke bemiddeling en 
alleen de met erkende bemiddelaars gesloten akkoorden kunnen als zodanig door een 
rechter worden gehomologeerd.

het laatste deel focust op de bedrijfsrevisor, de voorwaarden voor toegang tot het beroep 
van bemiddelaar, de verenigbaarheid met zijn activiteiten en de toegevoegde waarde 
van de tussenkomst van een bedrijfsrevisor-bemiddelaar.

de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, 
de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, 
het wetboek van economisch recht en de wet van 13 maart 2016 op het statuut van 
en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen bevatten een 
aantal bijzondere crisismaatregelen voor de toezichthouders van kredietinstellingen, 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen, kredietgevers en kredietbemiddelaars naar 
belgisch recht en (her)verzekeringsondernemingen, die in moeilijkheden verkeren om 
tot het herstel van de stabiliteit en het vertrouwen in deze entiteiten te leiden.

De moeilijkheden in deze entiteiten die door het financieel-economisch recht worden 
beheerst, kunnen zeer divers zijn: niet langer functioneren overeenkomstig de bepalingen 
van hun basiswet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of 
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overeenkomstig de bepalingen van hun statuten, hun verbintenissen niet langer kunnen 
uitvoeren, niet voldoende waarborgen kunnen bieden betreffende hun solvabiliteit, 
liquiditeit of rendabiliteit of beleidsstructuren, een administratieve of boekhoudkundige 
organisatie of interne controle hebben die ernstige leemten vertoont of de rechten 
verbonden aan hun effecten in het gedrang dreigen te komen.

daarnaast kunnen hun toezichthouders ook saneringsmaatregelen nemen die bestemd 
zijn om de financiële positie van de entiteit in stand te houden of te herstellen en van 
dien aard zijn dat zij de bestaande rechten van derden kunnen aantasten.

een van deze bijzondere crisismaatregelen en saneringsmaatregelen is de aanstelling van 
een speciaal of bijzonder commissaris, die het voorwerp is van het twaalfde hoofdstuk.

het aanstellen van een speciaal commissaris heeft verregaande gevolgen met betrekking 
tot het optreden in rechte door de betrokken entiteit. wanneer beslist wordt een bijzonder 
commissaris aan te stellen, dan is voor elke handeling en voor elke beslissing van om 
het even welk orgaan diens schriftelijke toestemming vereist. indien een handeling 
wordt gesteld of een beslissing wordt genomen zonder de instemming van voornoemde 
commissaris, zijn de leden van de bestuurs- en beleidsorganen hoofdelijk aansprakelijk 
voor het nadeel dat hieruit voortvloeit voor de entiteit zelf hetzij voor derden. aan de 
speciaal commissaris wordt daarenboven een initiatiefrecht toegekend, dat hem toelaat 
aan de betrokken organen alle voorstellen te doen, die hij nodig acht. hij dient zich dus 
in geen geval te beperken tot het louter verlenen van zijn toestemming.

hieruit blijkt dat de functie van speciaal of bijzonder commissaris inhoudt dat deze 
persoon kan tussenkomen in het bestuur zoals een voorlopig bewindvoerder.

of de functie van speciaal of bijzonder commissaris verenigbaar is met de uitoefening 
van het beroep van bedrijfsrevisor, kan worden beantwoord met een verwijzing naar het 
icci-advies van 21 januari 2015 omtrent diens rol in een kredietinstelling. het icci 
argumenteert in het voordeel van de verenigbaarheid naar analogie van de verenigbaar-
heid volgens de raad van het ibr van het mandaat van voorlopig bewindvoerder met 
het beroep van bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor beschikt over een bijzonder relevant profiel voor het begeleiden van 
entiteiten waarvan de continuïteit dient te worden nagestreefd.

deze publicatie werd nagelezen door een leescomité bestaande uit:

 – Michel de Wolf, professor aan de Université Catholique de Louvain en de Université 
de Liège, decaan van de Louvain School of Management, lid van de commissie voor 
boekhoudkundige normen, rechter in handelszaken op de rechtbank van koophandel 
van brussel, erevoorzitter van het ibr, bedrijfsrevisor en vennoot van de bvba 
dGst & partners – réviseurs d’entreprises – bedrijfsrevisoren, voorzitter van de 
werkgroep nGo van het ibr en hoofdredacteur van het icci-tijdschrift Tax, Audit 
& Accountancy; en
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 – peter Weyers, bedrijfsrevisor en extern erkend boekhouder-fiscalist, vennoot van de 
cvba baker tilly belgium bedrijfsrevisoren, lid van de commissie van toezicht 
en van de werkgroep bijzondere opdrachten van het ibr.
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ExEcutivE summary (Fr)

le chapitre introductif commence avec la constatation qu’en tant qu’expert indépendant 
et impartial, le réviseur d’entreprises est investi d’une mission sociétale depuis plus de 
soixante ans : attester les états financiers d’entités en tant que commissaire et renforcer 
la confiance des parties prenantes quant à la qualité des informations financières.

Outre le contrôle des comptes annuels, le législateur a confié plusieurs autres missions 
légales au réviseur d’entreprises. le code des sociétés stipule de nombreuses opérations 
requérant l’établissement d’un rapport par le commissaire ou, en l’absence de ce 
dernier, par un réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par 
l’organe de gestion. un réviseur d’entreprises peut en outre accomplir des « missions 
contractuelles ».

le respect des règles d’indépendance et d’objectivité inhérentes à la déontologie 
révisorale joue un rôle crucial dans l’exécution des missions légales. ces règles sont 
pour ainsi dire devenues l’ADN du réviseur d’entreprises au fil des dernières décennies.

Le réviseur d’entreprises est un observateur unique de la vie économique en raison de 
ses connaissances spécifiques de la réalité microéconomique et de son indépendance 
vis-à-vis des intérêts personnels des acteurs concernés. il est bien placé pour formuler 
des conseils de portée générale apportant une véritable valeur ajoutée aux diverses parties 
prenantes, comme en témoignent les contacts réguliers qu’entretiennent les juges des 
tribunaux de commerce avec le réviseur d’entreprises.

les missions judiciaires et extrajudiciaires compatibles avec la profession de réviseur 
d’entreprises sont très diverses et couvrent notamment les fonctions suivantes :

 – expert judiciaire ;
 – liquidateur ;
 – administrateur provisoire ;
 – mandataire judiciaire ;
 – médiateur d’entreprise ;
 – curateur adjoint ;
 – juge social ;
 – juge consulaire ;
 – arbitre et tiers décideur obligatoire ;
 – médiateur ; et
 – commissaire spécial.

Il est recommandé que le réviseur d’entreprises accepte par écrit chacune de ces missions 
judiciaires et extrajudiciaires, de préférence au moyen d’une lettre de mission reprenant 
l’ensemble de leurs éléments.
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Par ailleurs, la responsabilité civile et professionnelle qu’il encourt dans le cadre de 
leur exécution doit être couverte par une assurance, dont le risque n’est en principe pas 
couvert par la majorité des polices d’assurance « responsabilité professionnelle », telles 
que la police collective souscrite par l’IRE pour les réviseurs d’entreprises.

le reviseur d’entreprises a tout intérêt à bien parcourir sa police collective et, le cas 
échéant, faire prévoir une extension lorsqu’il a l’intention d’exécuter une mission 
judiciaire ou extrajudiciaire.

la désignation d’un expert judiciaire a pour objectif d’informer et de conseiller le juge 
dans des domaines requérant des connaissances spécifiques que le juge ne possède pas, 
en raison de la nature scientifique et technique du problème examiné.

l’expertise concernant « l’organisation comptable des entreprises ainsi que l’analyse 
par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des 
entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques » est 
réservée (monopole légal), en vertu de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions 
comptables et fiscales, aux personnes physiques et morales inscrites dans la liste des 
membres de l’institut des réviseurs d’entreprises et dans la sous-liste des experts-
comptables externes de l’institut des experts comptables et des conseils fiscaux

la première partie du deuxième chapitre décrit le cadre juridique en termes généraux, 
puis aborde succinctement la création imminente d’un registre national des experts 
judiciaires.

la deuxième partie se focalise sur les règles de base de l’expertise pour ensuite examiner 
le déroulement progressif de cette expertise de façon plus détaillée, en insistant sur 
certains éléments et usages pratiques.

La troisième partie se penche d’abord sur le cadre juridique des désignations les plus 
courantes de réviseurs d’entreprises en tant qu’experts. Cette analyse est suivie par le 
constat que les experts-réviseurs d’entreprises constituent un groupe plutôt limité, surtout 
en raison du caractère personnel de la mission, ainsi que du principe de subsidiarité qui 
limite l’obtention de profits élevés pour le réviseur d’entreprises.

le troisième chapitre ne parle que du mécanisme des liquidations prévu par le Code 
des sociétés et n’aborde pas la problématique de la liquidation des associations sans but 
lucratif pour lequel le législateur a prévu une procédure de mise en liquidation spécifique 
sans pour autant définir plus en avant le rôle du liquidateur. On peut regretter que le cadre 
de l’intervention des liquidateurs pour les associations ne soit pas harmonisé avec celui 
prévu pour les sociétés commerciales alors qu’in fine le rôle du liquidateur est similaire.

Les liquidations peuvent être volontaires ou judiciaires. Les différents modes ou les 
causes de liquidation sont revus au sein de la première partie de ce chapitre.
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La liquidation se définit comme l’ensemble des opérations, qui, à la suite de la décision 
de dissolution d’une société, tendent au paiement des créanciers à l’aide de l’actif social 
et à la répartition du reliquat éventuel entre les actionnaires ou associés (cass., 8 mai 
1930, Pas. 1930, I, 202). C’est le travail du liquidateur.

Le liquidateur se voit ainsi soumis à une lourde responsabilité et il doit tel un chef 
d’orchestre maîtriser les multiples normes juridiques, fiscales, comptables (parfois 
imprécises) qui prévalent dans cette matière, faire preuve de grandes qualités humaines, 
relationnelles, financières et de gestion. Il doit faire preuve également d’une grande 
rigueur d’esprit ainsi que d’indépendance. Il doit être un acteur irréprochable et le 
législateur a défini ses conditions de nomination et son champ d’intervention. C’est la 
deuxième partie de ce chapitre.

Le liquidateur est chargé d’établir le passif et l’actif de l’entité, de recouvrer les créances 
(via des actions judiciaires si nécessaire) et de payer les dettes. il doit bien entendu payer 
d’abord les créanciers privilégiés (salaire du personnel, impôt, onss, etc.), ensuite les 
créanciers chirographaires. Les liquidateurs ne sont pas censés poursuivre l’activité de 
l’entité sauf pour les besoins de la liquidation. Certaines décisions ne peuvent se faire 
qu’avec l’approbation de l’assemblée générale. S’il reste des biens, ils affectent l’actif 
net conformément aux mentions statutaires ou à la volonté de l’assemblée générale. le 
cadre de sa mission est décrit en troisième et quatrième partie de ce chapitre.

Il doit également rendre compte de sa mission aux associés et au tribunal, qui exerce 
un droit de surveillance et de contrôle. certains rapports seront émis. ces devoirs sont 
analysés en cinquième partie de ce chapitre.

pour toutes ces raisons, le réviseur d’entreprises, de par sa formation multidisciplinaire, 
de par sa connaissance des environnements économiques et juridiques et de par son 
analyse de risque et surtout de par sa probité et son indépendance, présente un profil 
idéal pour exercer les missions de liquidateur sauf incompatibilité. Ce point est analysé 
en sixième partie de ce chapitre.

En conclusion, il est certain que la fonction de liquidateur est une fonction multidiscipli-
naire appropriée pour les réviseurs d’entreprises et que le recours de façon plus active à 
la liquidation par les différents acteurs (tribunaux, créanciers, associés, etc.) permettrait 
de clôturer de façon plus douce certaines sociétés en fin de vie ou en difficultés.

La notion juridique d’administrateur provisoire, qui fait l’objet du quatrième chapitre, se 
décrit le mieux comme étant une notion issue de la jurisprudence (prétorienne), où le juge 
(des référés) désigne, à titre de mesure urgente et provisoire, une ou plusieurs personnes 
en vue de poser un ou plusieurs actes d’administration, au nom et pour le compte de la 
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personne physique (professionnel) ou morale, compte tenu de la préservation des intérêts 
de la société, des actionnaires, des administrateurs et/ou des créanciers.

La doctrine admet généralement que la combinaison des deux dispositions légales de 
l’article 74, 2°, d) du code des sociétés et de l’article 584 du code judiciaire offre une 
base juridique suffisante pour la désignation d’un administrateur provisoire.

le code des sociétés ne stipule aucune exigence particulière concernant la demande 
de désignation d’un administrateur provisoire. comme un administrateur provisoire est 
normalement désigné dans le cadre d’une procédure en référé, il convient de satisfaire 
aux exigences généralement applicables à tout référé.

sur la base de la jurisprudence en la matière, la doctrine a déjà examiné en détail les 
cas où la nomination d’un administrateur provisoire peut être ordonnée par le juge 
(impossibilité de convoquer une assemblée générale des associés suite à l’absence ou 
à un défaut de fonctionnement de l’organe de gestion, remplacement d’un organe de 
gestion paralysé par un désaccord, abus manifeste de la majorité, etc.).

comme le code des sociétés ne comporte aucune disposition concernant les compétences 
attribuables à l’administrateur provisoire ni la durée de la mission, le juge dispose 
également d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. il convient, certes, de tenir 
compte à chaque fois du caractère exceptionnel de la mesure. La fonction doit ainsi être 
décrite de façon précise et bien circonscrite, afin d’éviter que le juge se retrouve dans 
l’impossibilité de régler définitivement l’administration de la société.

Différents auteurs ont déjà critiqué le traitement inadéquat, par le Code des sociétés, de 
la notion juridique d’administrateur provisoire, et plaident donc pour une intervention 
législative à ce sujet.

au premier abord, la fonction d’administrateur provisoire est compatible avec la 
profession de réviseur d’entreprises. Il s’agit en outre d’une fonction confiée au réviseur 
d’entreprises par une autorité judiciaire. le réviseur est, certes, tenu d’observer en tout 
temps le cadre déontologique de l’IRE – en ce compris les règles d’indépendance. En ce 
qui concerne le mandat de commissaire, il convient toutefois de toujours tenir compte de 
l’article 133, § 3 du code des sociétés (délai de viduité ou période de « cooling-off »).

La désignation du réviseur d’entreprises en tant qu’administrateur provisoire apporte 
une grande valeur ajoutée. En effet, il bénéficie d’une formation et d’une expérience 
considérables et spécialisées en matière de gestion des entreprises, il est déjà soumis à 
une série de normes professionnelles en vigueur ainsi qu’à des obligations déontolo-
giques, comme le secret professionnel, il dispose d’un savoir-faire étendu et pertinent 
qui ne se limite pas au contrôle des comptes au sens strict du terme, il possède le profil 
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adéquat pour de nombreuses compétences spécifiques régulièrement attribuées à un 
administrateur provisoire, et il agit déjà dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’arbitre 
indépendant dans des situations impliquant des intérêts divergents et contradictoires.

Pendant longtemps, l’avocat s’est vu reconnaître un quasi-monopole dans l’exercice des 
mandats judiciaires. La technicité qui caractérise notre société fait que la compétence 
juridique ne suffit plus à garantir un exercice paisible de sa mission au mandataire 
judiciaire, telle que traitée dans le cinquième chapitre. des compétences et des 
connaissances extérieures au droit sont aujourd’hui souvent requises, des compétences 
de gestion notamment. la loi sur la continuité des entreprises en est un bel exemple : à 
la différence de la loi sur les faillites, elle n’accorde aucun statut préférentiel aux avocats 
dans la désignation comme mandataire de justice ou comme médiateur d’entreprise.

La pratique révèle que les dirigeants d’une entreprise en difficulté tardent à prendre 
conscience de la gravité des difficultés ou sous-estiment celles-ci. Par ailleurs, dans un 
certain nombre de cas, l’entreprise en difficulté a besoin d’un coup de pouce pour mener 
à bien ses efforts de redressement. C’est pourquoi la loi sur la continuité d’entreprise 
propose, à l’entreprise en difficulté se sentant désemparée face aux problèmes, la 
possibilité de demander la désignation d’un médiateur d’entreprise. celui-ci sera 
chargé de faciliter la réorganisation de l’entreprise ou la négociation d’accords avec 
ses créanciers, en dehors de toute procédure judiciaire autre que sa nomination. La 
procédure est dénuée de formalisme. La mission est définie par l’entreprise elle-même 
et le médiateur d’entreprise ne répond de sa mission que devant celle-ci.

La loi réserve également un pouvoir d’intervention aux tiers, lorsqu’il existe des 
manquements graves et caractérisés du débiteur ou de ses organes, qui menacent la 
continuité d’une entreprise. dans un tel cas, les tiers peuvent demander la désignation 
d’un mandataire de justice. A nouveau, il n’existe pas de contenu prédéfini à la mission 
de ce mandataire de justice. la volonté du législateur est de trouver une solution concrète 
à une question pratique. La nature et l’étendue de la mission seront donc variables, en 
fonction des réalités du terrain.

la nomination d’un mandataire de justice peut être également demandée par l’entreprise 
elle-même, qui cherchera à être épaulée dans le cadre d’une procédure en réorganisation 
judiciaire. ici également, la volonté du législateur est clairement d’aider l’entreprise : 
ce sera donc celle-ci qui définira les contours de la mission. Tout au plus, le législateur 
impose-t-il la nomination d’un mandataire de justice lorsque l’entreprise en difficulté 
envisage une revente de tout ou partie de ses activités. la présence de celui-ci a pour 
but d’apporter la transparence et l’objectivité dans le choix du repreneur ou le prix.

la volonté de souplesse du législateur et d’adaptation aux besoins réels des entreprises 
explique que la loi n’apporte guère de précisions quant au profil des mandataires de 
justice ainsi désignés par le tribunal de commerce. La loi stipule simplement que 
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ces mandataires sont « choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de 
l’espèce ». Elle précise également qu’ils « doivent offrir des garanties de compétence, 
d’expérience, d’indépendance et d’impartialité ». les professionnels du chiffre, et 
plus particulièrement les réviseurs d’entreprises, qui sont des professions libérales et 
soumis à une déontologie rigoureuse répondent parfaitement à ce critère légal. etant 
souvent plus proches des besoins de terrain des entreprises que le titulaire d’un diplôme 
de droit, ils constituent naturellement les candidats vers qui les tribunaux se tournent 
en premier ordre pour exercer de telles missions. par contre, performants sur le terrain, 
grâce à leurs compétences techniques, ces nouveaux collaborateurs de la justice se 
sentent parfois moins à l’aise par rapport aux règles de procédure et à la complexité de 
l’appareil judiciaire. Plus que l’avocat, ils auront tendance à faire rapport au juge qui les 
a désignés et à interpeller celui-ci. Ils pourront parfois s’étonner du manque de répondant 
de celui-ci. Ce n’est pas la faute ou une négligence du juge, mais une conséquence du 
fonctionnement de la justice elle-même.

Il est évident que le législateur voulait rendre la procédure de la loi continuité des 
entreprises (lce) relative au médiateur d’entreprise, discuté au sixième chapitre, 
extrêmement flexible, avec un minimum d’exigences en termes de forme. Cette démarche 
permet, en principe, d’entamer et clôturer rapidement une procédure avec, à la clé, 
un impact favorable sur les frais encourus et les chances de survie de l’entreprise en 
difficulté.

La critique formulée par certains au sujet du médiateur d’entreprise est instructive et 
peut éventuellement déboucher sur une meilleure application. Pour commencer, presque 
toute personne peut être désignée en tant que médiateur d’entreprise, et les exigences 
caractéristiques d’un médiateur professionnel – confidentialité, neutralité, expérience, 
etc. – sont donc en quelque sorte perdues. De plus, comme seul le débiteur décide de 
la désignation, de la fonction et de la mission du médiateur d’entreprise, on peut parler 
ici d’une médiation quasi obligatoire, avec tous les inconvénients qui s’ensuivent. Les 
créanciers peuvent aussi tirer parti, dans certains cas, d’une réorganisation extrajudiciaire 
rapide. Enfin, d’aucuns déplorent un manque de transparence concernant les honoraires 
du médiateur d’entreprise.

Il ressort d’une enquête auprès d’un certain nombre de tribunaux que la notion de 
médiateur d’entreprise est encore trop peu connue et donc quasi inutilisée. Le médiateur 
d’entreprise subit en partie le sort de la médiation en général et de la médiation selon 
les règles du Code judiciaire. Tant le monde universitaire que les praticiens semblent 
convaincus de l’utilité de la technique, mais cette conviction ne se traduit pas encore 
suffisamment en applications et résultats concrets.

Vu les éléments susmentionnés, les débiteurs et créanciers manquent de confiance envers 
la capacité du médiateur d’entreprise à rapprocher les parties, ce qui exerce un impact 
négatif sur la désignation d’un médiateur d’entreprise ainsi que les chances de succès 
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de la mission de médiation pour la recherche confidentielle de solutions et d’accords 
avec les créanciers.

On peut conclure qu’en l’état actuel de la LCE, le médiateur d’entreprise n’est pas 
considéré comme un intervenant efficace pour faciliter la réorganisation d’entreprises 
en difficultés.

En Belgique, la liquidation de la faillite est confiée à un ou plusieurs curateurs, c’est-à-
dire à des personnes qui ont la confiance du tribunal de commerce, mais qui n’ont pas 
la qualité de fonctionnaire.

Après avoir esquissé l’historique de la fonction de curateur, le septième chapitre décrit 
les conditions auxquelles les candidats curateurs doivent répondre pour être nommés 
par le tribunal de commerce.

le double rôle du curateur, à savoir gestionnaire du patrimoine du failli et représentant 
de la masse des créanciers, est également abordé, tout comme la distinction qui existe 
entre la fonction du curateur et celle de liquidateur.

le curateur, mandataire judiciaire, exécute sa mission sous la surveillance de plusieurs 
organes judiciaires : le juge-commissaire, le tribunal de commerce (et son président), 
ainsi que le ministère public. Ce chapitre détaille le mode de contrôle exercé par chacun 
de ces organes.

Afin de pouvoir mener à bien sa mission, le curateur doit par ailleurs s’appuyer sur une 
comptabilité fiable. Ce chapitre analyse les dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les 
faillites qui fournissent au curateur les outils nécessaires à l’établissement et à la tenue 
d’une telle comptabilité.

Enfin, ce chapitre décrit les relations qui peuvent exister entre le curateur et le réviseur 
d’entreprises, non seulement par application de la loi précitée du 8 août 1997 sur les 
faillites, mais également en vertu de certaines dispositions du code des sociétés et de 
la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des réviseurs d’entreprises et organisant la 
supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 
2007.

le titre de juge social est une fonction extrêmement honorable, fondée sur la concertation 
inhérente au droit du travail belge et est traité dans le huitième chapitre. la réalité 
juridique ne correspond pas toujours à la réalité quotidienne. Il est donc important 
d’ajouter des juges consulaires, surtout auprès des tribunaux du travail.

dans un premier temps, il convient de se demander si rien ne s’oppose à l’exercice 
cumulé des fonctions de juge social et de réviseur d’entreprises. ce chapitre permet 
d’induire une réponse négative. la compétence et l’expérience professionnelles sont 
cruciales pour être proposé à la fonction de juge consulaire.
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Il n’existe aucun archétype de ce mandat, mais il importe de respecter quelques principes 
de base au fil de la candidature et de la nomination, tels que l’objectivité, l’indépendance 
et l’impartialité. les principes fondamentaux sont explicités via une description succincte 
de l’évolution historique, des principales sources juridiques liées droit du travail, de la 
composition du tribunal du travail et des compétences y afférentes.

Ce chapitre aborde le cadre déontologique de la magistrature consulaire et l’importance 
de la proposition d’un réviseur d’entreprises à la fonction de juge social.

le neuvième chapitre se limite à décrire la mission judiciaire du réviseur d’entreprises 
en sa qualité de juge consulaire et ne traitera pas des missions extrajudiciaires « qualitate 
qua » imparties aux réviseurs d’entreprises dans le cadre des procédures collectives 
ou autres missions qui pourraient leur être dévolues en vertu de leurs qualités profes-
sionnelles. ces missions font l’objet d’autres contributions au sein du présent ouvrage.

Après quelques considérations quant à l’évolution du contexte légal de la fonction, 
elle traitera des diverses missions confiées au magistrat consulaire – actuelles et celles 
envisagées dans un avenir proche – des qualités spécifiques requises et de la valeur 
ajoutée qu’un haut professionnel du chiffre peut apporter, de façon quasi bénévole, au 
système judiciaire spécifiquement dédié à l’entreprise.

la fonction a très fortement évolué en cette dernière décennie : si la valeur ajoutée du 
juge consulaire était considérée antérieurement sur la base de ses « connaissances des 
affaires de commerce et de ses us et coutumes », il en est, aujourd’hui, bien autrement.

le tribunal de commerce aussi a évolué, la justice des commerçants s’est peu à peu vu 
attribuer des compétences qui justifieraient bien un changement de nom en « tribunal 
économique ».

le juge « laïc » n’est certes pas juge de métier ni nécessairement juriste. il n’empêche 
que l’on attend de sa part, particulièrement lorsqu’il est amené à traiter de l’insolvabilité, 
de la détection de celle-ci ou de la continuité des entreprises, qu’il ait des compétences 
multiples : il se doit d’être un bon gestionnaire et diagnostiqueur, d’être un excellent 
communicateur, d’avoir un esprit vif et observateur, mais particulièrement aujourd’hui, 
d’avoir de très bonnes connaissances juridiques, de plus en plus indispensables face à 
la complexité des matières qui lui sont confiées.

Grâce à sa très grande expertise dans le domaine des compétences évoquées, le réviseur 
d’entreprises correspond idéalement au profil souhaité par le législateur et les hommes 
de loi qui constituent nos tribunaux. Par la pratique journalière de l’entreprise, il saura 
inspirer les juges de métier par son pragmatisme, son éclairage de l’appréciation des faits 
et son discernement. de ces derniers, il appréciera le raisonnement cartésien, l’esprit 
essentiellement déductif et la rigueur dans l’interprétation des textes.
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Les litiges ne pouvant être réglés à l’amiable par les parties ne peuvent être résolus que 
par l’intervention d’un tiers. dans la plupart des cas, cela donne lieu à des poursuites 
devant un tribunal.

il existe toutefois un certain nombre de modes et de procédures alternatifs. parmi ces 
modes alternatifs, la procédure arbitrale est la plus connue, mais la tierce décision 
obligatoire offre des possibilités et sont discutés dans le dixième chapitre.

dans une procédure arbitrale, les parties désignent elles-mêmes les arbitres et déterminent 
les règles de procédure. Cette dernière tâche est assez difficile et par conséquent, les 
parties recourent souvent à ce qu’on appelle l’« arbitrage institutionnel » qui se déroule 
sous l’égide d’une institution spécialisée, telle que la Chambre de commerce interna-
tionale et le cepani, ayant établie un règlement d’arbitrage pouvant être utilisé par 
les parties pour conduire leur procédure arbitrale. Lorsque les parties ne se réfèrent pas 
à un tel arbitrage institutionnalisé, mais établissent elles-mêmes les règles d’arbitrage, 
on parle d’un arbitrage « ad hoc ».

la loi belge sur l’arbitrage est assez souple et elle s’est largement inspirée de la loi type 
de la cnudci sur l’arbitrage commercial international. selon le droit belge, seul un 
nombre limité de litiges sont exclus d’arbitrage. Lorsqu’un litige est susceptible d’être 
réglé par arbitrage et que les parties ont opté pour l’arbitrage, les tribunaux belges 
ordinaires n’ont pas de pouvoir de juridiction et ne peuvent statuer sur ce litige.

conformément à la convention de new york du 10 juin 1958 pour la reconnaissance 
et l’exécution des sentences arbitrales étrangères en matière de relations commerciales 
internationales, il est, dans la plupart des cas, plus facile d’obtenir la mise en œuvre 
d’une sentence arbitrale que celle d’un jugement d’un tribunal national.

Les réviseurs d’entreprises sont susceptibles d’être désignés en tant qu’arbitre, compte 
tenu de la déontologie à laquelle ils sont soumis, et plus précisément leurs obligations 
en matière d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité.

un autre mode de résolution des litiges est la tierce décision obligatoire. il s’agit d’un 
mécanisme par lequel les parties confient à un tiers désigné le soin de prendre une 
décision définitive dans le cadre d’un litige survenu entre parties. Cela vaut pour les 
litiges relatifs à la relation contractuelle (p. ex. pour y donner une interprétation ou un 
complément ou pour « ajuster » le contrat) ou non (p. ex. pour la constatation des faits, 
l’évaluation économique et l’évaluation des intérêts).

la tierce décision n’est pas régie par le droit belge et elle est donc laissée entièrement à 
l’autonomie de la volonté des parties. celles-ci ont dès lors une liberté totale de conduire 
à leur guise cette procédure. Le tiers décideur est, plus que l’arbitre, un expert dans la 
matière concernée. L’expérience montre que le réviseur d’entreprises est souvent désigné 
en tant que tiers décideur dans les affaires ayant trait au droit des sociétés, aux problèmes 
liés aux comptes annuels, aux conventions d’actionnaires, à l’évaluation d’actions, etc.
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dans un premier temps, le onzième chapitre décrit le cadre légal de la médiation 
qui fait désormais partie du Code judiciaire. La médiation est entourée de garanties 
juridiques strictes.

la loi distingue la médiation volontaire (ou conventionnelle où les parties décident de 
faire appel à un médiateur) et la médiation judiciaire (à laquelle les parties ont recours 
lorsqu’une procédure judiciaire est déjà pendante car c’est le juge qui l’ordonne). Il y a 
lieu d’y ajouter la médiation libre qui n’entre pas dans le régime d’application de la loi :  
les parties peuvent en effet décider de faire appel à un médiateur, agréé ou non. la loi 
prévoit trois types de médiation : la médiation familiale, civile et commerciale et sociale. 
Dans ce chapitre, il sera principalement question de la médiation civile et commerciale. 
Confidentialité et secret professionnel sont des éléments clés de la médiation, qui reste 
principalement un processus volontaire.

la deuxième section décrit le déroulement d’une médiation allant du choix du médiateur 
à la signature de l’accord. la signature du protocole de médiation fait partie des premières 
étapes et son contenu est également régi par la loi.

Dans la troisième section, sont analysées les compétences du médiateur qui se retrouvent 
notamment dans la définition qu’en fait la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 
2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale : efficacité, 
impartialité mais également indépendance. le médiateur est tenu au secret profes-
sionnel. Dans cette section, l’on verra également que les médiateurs qui remplissent 
certaines conditions strictes décrites dans le code judiciaire, peuvent être agréés par la 
commission fédérale de médiation. seul un médiateur agréé peut intervenir dans une 
médiation judiciaire et seuls les accords conclus avec des médiateurs agréés peuvent 
être homologués tels quels par un juge.

la dernière section se centre sur le réviseur d’entreprises, les conditions d’accès à 
la profession de médiateur, la compatibilité avec ses activités et la valeur ajoutée de 
l’intervention d’un réviseur d’entreprises-médiateur.

la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la 
loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, le code de droit 
économique et la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises 
d’assurance ou de réassurance comportent un certain nombre de mesures d’urgence 
spécifiques pour les contrôleurs d’établissements de crédits, de sociétés immobilières 
réglementées, de prêteurs et d’intermédiaires de crédit de droit belge ainsi que de sociétés 
d’assurance ou de réassurance en difficultés, afin de rétablir la stabilité de ces entités 
et la confiance à leur égard.

Les difficultés de ces entités régies par le droit économico-financier peuvent être très 
diverses. en effet, elles peuvent ne plus parvenir à fonctionner conformément aux dispo-
sitions de leur loi fondamentale et des arrêtés et règlements inhérents à son exécution,
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ou conformément aux dispositions de leurs statuts, ne plus être à même d’honorer 
leurs engagements, ne plus arriver à fournir suffisamment de garanties concernant leur 
solvabilité, leurs liquidités ou leur rentabilité, ou comporter des structures gestionnelles, 
une organisation administrative ou comptable ou un contrôle interne présentant de 
sérieuses lacunes, ou dont les droits liés à leurs titres sont compromis.

leurs contrôleurs peuvent aussi prendre des mesures d’assainissement destinées à 
maintenir ou rétablir la position financière de l’entité, et susceptibles d’affecter les 
droits existants de tiers.

L’une de ces mesures d’urgence spécifiques et d’assainissement réside dans la désignation 
d’un commissaire spécial, qui fait l’objet du douzième chapitre.

la désignation d’un commissaire spécial entraîne d’importantes répercussions 
concernant les actions en justice par l’entité concernée. s’il est décidé de désigner 
un commissaire spécial, son autorisation écrite sera requise pour toute action et pour 
toute décision de tout organe. si un acte est posé ou une décision est prise sans l’aval 
du commissaire susmentionné, les membres des organes d’administration et de gestion 
seront solidairement responsables de l’inconvénient qui en découle pour l’entité même 
ou pour des tiers. le commissaire spécial se voit en outre attribuer un droit d’initiative 
qui lui permet de soumettre aux organes concernés toutes les propositions qu’il juge 
nécessaires. il ne doit donc en aucun cas se limiter au pur octroi de son autorisation.

Il en ressort que la fonction de commissaire spécial permet à cette personne d’intervenir 
dans la gestion en tant qu’administrateur provisoire.

On peut répondre à la question de savoir si la fonction de commissaire spécial est 
compatible avec la profession de réviseur d’entreprises via une référence à l’avis de 
l’icci du 21 janvier 2015 concernant le rôle de ce dernier dans un établissement de 
crédit. l’icci plaide en faveur de la compatibilité par analogie avec la compatibilité, 
selon le conseil de l’ire, du mandat d’administrateur provisoire avec la profession de 
réviseur d’entreprises.

Le réviseur d’entreprises possède un profil particulièrement pertinent pour l’accompa-
gnement d’entités dont il faut assurer la continuité.

cette publication a été relue par un comité de lecture composé de :

 – Michel de Wolf, professeur à l’Université Catholique de Louvain et à l’Université 
de liège, doyen de la Louvain School of Management, membre de la commission 
des normes comptables, juge consulaire au tribunal de commerce de bruxelles, 
président honoraire de l’ire, réviseur d’entreprises, associé du cabinet de révision 
sprl dGst & partners – réviseurs d’entreprises – bedrijfsrevisoren, président du 
groupe de travail onG de l’ire et rédacteur en chef de la revue de l’icci Tax, Audit 
& Accountancy ; et



 – peter Weyers, réviseur d’entreprises et comptable-fiscaliste externe agréé, associé 
du cabinet de révision scrl baker tilly belgium bedrijfsrevisoren, membre de la 
commission de surveillance et du groupe de travail missions particulières de l’ire.
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Gerechtelijke en buitenGerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor 2016

ExEcutivE summary (EN)

the introductory chapter starts with the statement that as an independent and impartial 
expert, for over sixty years the registered auditor has been rendering a service to society: 
certifying financial statements of entities as statutory auditors and increasing stake-
holders’ confidence in the quality of financial information.

in addition to auditing annual accounts, the legislator has granted registered auditors a 
number of other legal assignments. the belgian companies code provides for a range 
of transactions within a company for which a report must be drawn up by the statutory 
auditor or, in the absence thereof, by a registered auditor or external accountant appointed 
by the governing body. a registered auditor can also carry out contractual assignments.

in the execution of legal assignments, compliance with the rules regarding independence 
and objectivity is a central aspect of the registered auditors’ ethical standards. throughout 
the last few decades, these have become part of the registered auditors dna, as it were.

The registered auditor is a unique observer of the economic life both by virtue of his 
specific knowledge of microeconomics and his independence in respect of the private 
interests of the actors. they are perfectly placed to give overarching advice with real 
meaningful value to stakeholders. the fact that judges of commercial courts regularly 
call upon registered auditors is evidence of this.

the compatible judicial and non-judicial assignments of a registered auditor are varied 
and include the following assignments:

 – legal expert;
 – liquidator;
 – interim receiver;
 – judicial representative;
 – company mediator;
 – administrator;
 – lay judge in social matters;
 – lay judge in commercial matters;
 – arbitrator and binding third-party decision-maker;
 – mediator; and
 – special commissioner.

it is recommended that the registered auditor accepts each of these judicial and non-
judicial assignments in writing, preferably by way of an engagement letter which details 
all aspects of their assignment.
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furthermore, the civil and professional liability he may incur in the course of performing 
these assignments should be covered by an insurance policy, the risk of which is in 
principle not covered by most professional liability insurance policies, including the 
collective policy entered into by the belgian institute of registered auditors (Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren/Institut des Réviseurs d’Entreprises).

it is therefore in the registered auditor’s interest to go through his policy with due care, 
and where necessary, to provide an extension thereof if they intend to take on a judicial 
or non-judicial assignment.

the aim of appointing a court expert is to inform the judge and issue advice in areas 
which, by virtue of the technical and scientific nature of the case in question, require 
specialist knowledge not possessed by the judge.

expert reports on “the accounting organisation of companies and the analysis of accounting 
practices, the position and the operation of companies from the point of view of their 
creditworthiness, profitability and risks” are reserved (statutory monopoly), under the 
belgian law of 22 april 1999 concerning the accounting and tax professions, to the 
members, natural and legal persons, registered on the list of the institute of registered 
Auditors and on the sub-list of external accountants of the Belgian Institute of certified 
accountants and tax advisors (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten/
Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux).

The first part of the second chapter focuses on the legal framework in general. this part 
also briefly explains the imminent establishment of the national register of court experts.

the second part addresses the basic rules of an expert report and then goes on to explain 
in greater detail the gradual course of an expert report. here, the emphasis lies on 
practical information and usage.

The third part first examines the legal framework of the most common assignments for 
registered auditors as court experts. this is followed by the observation that the registered 
auditors who are also court experts are rather limited in number, mainly because of the 
personal nature of the assignment and also because of the principle of subsidiarity which 
limits high profits for the registered auditor.

the third chapter covers only the liquidation mechanism provided for by the Companies 
Code and does not deal with the issue of the liquidation of non-profit associations, for 
which the legislator has provided a specific liquidation procedure without further defining 
the role of the liquidator. It is regrettable that the intervention framework of the liquidators 
for associations is not aligned with that of the liquidators for commercial companies, 
even though ultimately the role of the liquidator is similar.

Liquidations can be voluntary or judicial. The different procedures for or causes of 
liquidations are reviewed in the first part of this chapter.
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A liquidation is defined as the set of actions resulting from the dissolution of the company 
that are made with a view to the payment of the creditors on the basis of the proceeds of 
the assets of the company and the distribution of any remainder among the shareholders/
associates (cass. 8 May 1930, Pas. 1930, I, 202). This is the job of the liquidator.

A liquidator therefore carries great responsibility and, much like a conductor of an 
orchestra, has to be able to direct the entire range of instruments used in these matters, 
from legal and tax to accounting standards (which are sometimes unclear), and has to 
demonstrate great human, relational, financial and organisational qualities. Liquidators 
must also show that they are very disciplined and able to work independently. Liquidators’ 
actions should be irreproachable and the legislator has defined the conditions for their 
appointment as well as their area of intervention. this is covered in the second part of 
the chapter.

Liquidators are in charge of assessing the entity’s assets and liabilities, recovering 
receivables (through legal action if necessary) and paying its debts. naturally, they must 
first pay the preferred creditors (staff salaries, taxes, social security contributions, etc.) 
and then the unsecured creditors. Liquidators are not supposed to continue the entity’s 
business activities except for the needs of the liquidation. Some decisions can only be 
made with the approval of the general meeting. if assets remain, they are recorded in 
the net assets in accordance with the provisions of the articles of association or with the 
wish of the general meeting. The role of liquidators is described in the third and fourth 
part of the chapter.

Liquidators also have to report on their assignment to the associates and to the court that 
exercises the right of supervision and control. they should prepare certain reports. these 
assignments are analysed in the fifth part of the chapter.

for all of these reasons, registered auditors, by virtue of their multidisciplinary training, 
their knowledge of the economic and their legal environment, their risk analysis capabili-
ties and especially their integrity and independence, have the ideal profile to exercise the 
assignments of a liquidator, except in the case of incompatibility with other positions 
they hold. this point is analysed in the sixth part of the chapter.

In conclusion, we are certain that the role of a liquidator is a multidisciplinary role 
that is suitable for the members of our profession and that a more proactive recourse 
to liquidation by different parties (courts, creditors, associates, etc.) would allow for 
smoother closure for certain companies that have reached the end of their life or have 
become financially distressed.

the legal concept of interim receiver, which is dealt with in the fourth chapter, can 
best be described as a legal concept arising from (praetorian) case law, in which the 
judge (in interlocutory proceedings) appoints a person (or persons) as an urgent and 
provisional measure with a view to conducting one or more acts of governance, on 
behalf of and for the account of the natural person (trader/merchant) or legal person 
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concerned, with due regard to protecting the interests of the company, the shareholders, 
the directors and/or the creditors.

it is generally accepted in legal doctrine that the combination of both legal provisions 
of article 74, 2°, d) of the companies code and article 584 of the judicial code forms 
sufficient legal basis for appointing an interim receiver.

The Companies Code does not specify any requirement regarding the application for 
appointment of an interim receiver. Given that an interim receiver is usually appointed as 
part of interlocutory proceedings, the requirements that apply in general to interlocutory 
proceedings should be met.

based on case law on the subject, legal doctrine has already discussed in detail the 
circumstances in which the appointment of an interim receiver may be ordered by the 
judge (for example, inter alia, in case of inability to convene a general shareholders’ 
meeting as a result of the absence or failure of the governing body; to replace a governing 
body paralysed due to discord; or in the case of manifest abuse of majority shareholder 
power).

Given that nothing is specified in the Companies Code regarding the powers that could 
be granted to the interim receiver, or regarding the duration of the assignment, the 
judge has a wide discretionary power in these areas. however, the exceptional nature 
of the measure should always have to be taken into accounts, such that the role must 
be precisely and restrictively described in order to ensure that the judge would not 
definitively organise the management of the company.

various authors have already criticised the fact that the legal concept of interim receiver 
for companies is in this respect inadequately covered in the Companies Code, and 
therefore have called for legislative intervention in this matter.

In the first place, the role of interim receiver is compatible with the registered auditor 
profession. furthermore, it is a role that is entrusted to the registered auditor by a 
judicial authority. however, the registered auditor must always comply with the ethical 
framework of the institute of belgian registered auditors (ibr/ire), including its 
rules of independence. with regard to the statutory auditor’s mandate, article 133, 
§ 3 of the companies code “cooling-off” period should also be taken into account 
in any case.

registered auditors offer a great added value when appointed as interim receiver. after 
all, they enjoy an extensive and specialized business training and experience and they 
are already subject to a set of professional standards and ethical obligations, such as 
professional secrecy. they also have extensive and relevant know-how, not limited to 
auditing the accounts in the strict sense of the word, they have the right profile for a 
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specific range of roles that are regularly granted to interim receivers, and, as part of their 
profession, they already perform the role of independent arbitrator in situations where 
contradictory and divergent interests exist.

for a long time, lawyers enjoyed a virtual monopoly in the exercise of the role of judicial 
representatives. however, the technical nature that characterises the society in which 
we live today, means that legal qualifications no longer suffice for proper execution of 
the assignments granted to the judicial representative, as discussed in the fifth chapter. 
Nowadays, skills and knowledge beyond the legal sphere are often required today, in 
particular competences in the field of management. A perfect example of this is the law 
on the continuity of enterprises: in contrast to the bankruptcy law, it does not grant any 
preferential status to lawyers in the designation of a judicial representative or business 
mediator.

Practice has shown that directors of a financially distressed company tend to take a while 
to become aware of the severity of the difficulties the company is in, or underestimate 
them. furthermore, in some cases the distressed company needs a helping hand to 
successfully conclude reorganisation measures. this is why the law on the continuity of 
enterprises offers distressed companies, that are overwhelmed by the issues they face, 
the possibility of requesting the appointment of a business mediator. Business mediators 
are responsible for facilitating the reorganisation of the company or the negotiation of 
agreements with its creditors, outside the framework of any legal proceedings whatsoever, 
except the one of their appointment. The procedure is devoid of any procedural require-
ments. The mediator’s assignment is defined by the company itself and in this respect 
the mediator answers only to the company.

the law also grants a power of intervention to third parties in the case of serious and 
manifest failures by the debtor or its governing bodies, which pose a threat to the continuity 
of the company. in such a case, third parties can ask for a judicial representative to be 
appointed. again, the content of the assignment of the judicial representative is not 
predefined. The legislator’s wish is to work out a concrete solution to a practical issue. 
thus, the nature and extent of the assignment may vary in function of the actual situation.

The appointment of a judicial representative can also be requested by the company itself, 
to seek support during a judicial reorganisation procedure. here too, the legislator’s 
wish is clearly to help the company, meaning that it is up to the company to outline the 
assignment. at most, the legislator imposes the appointment of a judicial representative 
when the distressed company plans to resell all or some parts of its activities. the aim 
of the representative’s presence is to conduct the selection of the acquirer or to set the 
takeover price in a transparent and objective manner.

The legislator’s pursuit of flexibility and adaptability to the real needs of companies 
explains why the law makes no provisions as to the profile of the representatives appointed 
for such matters by the commercial court. the law simply stipulates that these shall be
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“chosen based on their qualities and in accordance with the needs of the case”. it also 
specifies that they “must offer guarantees of competence, experience, independence 
and impartiality”. Arithmetic specialists, and more specifically registered auditors, who 
have a liberal profession subject to strict ethical rules, meet this legal criterion perfectly. 
often being more closely in tune with the true needs of companies compared to those 
who hold a legal qualification, for the courts they are obvious candidates to exercise such 
assignments. However, whilst they perform well in the field thanks to their technical skills, 
these new officers of the court sometimes feel less at ease with rules of procedure and 
the complexity of the judicial system. compared to lawyers, they will be more inclined 
to report to and interpolate the judge who appointed them. the lack of response from the 
judge can sometimes come to them as a surprise. this is neither the fault of or negligence 
of the judge, but rather a consequence of the functioning of the judiciary itself.

it is very clear that the legislator wanted to make the procedure dealing with the company 
mediator in the continuity of enterprises act (wco/lce), discussed in the sixth chapter, 
eminently flexible, with as few as possible formal requirements. This in principle ensures 
that a procedure can quickly be started and completed, which should have a favorable 
impact on the costs incurred by the distressed company as well as its chances of survival.

the criticism that some people have of the company mediator is constructive and could 
lead to better a application. first of all, almost anyone can be appointed as a company 
mediator, meaning that the characteristic requirements that need to be fulfilled by a 
professional mediator, such as confidentiality, neutrality and experience, are as good 
as lost. Moreover, because of the fact that only the debtor decides on the appointment, 
capacity and assignment of the company mediator, we can consider this an almost 
obligatory mediation, with all the ensuing adverse consequences thereof. Creditors also 
sometimes benefit from a rapid extrajudicial reorganisation. Finally, there is a regrettable 
lack of transparency as regards the fees of the company mediators.

A survey of a number of courts has shown that, at present, there is insufficient knowledge 
as regards the figure of company mediator and, as a result, it remains virtually unused. 
the company mediator partly suffers the fate of mediation as a whole and of mediation 
in accordance with the rules of the judicial code. both academics and practitioners 
seem convinced of the utility of the technique, but this conviction at the moment does 
not translate into sufficient concrete applications and results.

the aforementioned aspects imply that both debtors and creditors have too little faith 
in the figure of the company mediator to bring parties closer together, which of course 
has a negative impact on the appointment of company mediators and on the chances of 
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success of the mediation assignment to confidentially seek for solutions and agreements 
with creditors.

one can conclude that, under the current state of the WCO/LCE, the figure of the 
company mediator is not evaluated as being an effective tool to facilitate the reorganisa-
tion of distressed companies.

In Belgium, liquidation in bankruptcy is entrusted to one or more administrators. These 
are people who enjoy the trust of the commercial court but who are not officers (civil 
servants) thereof.

after an outline of the history of the role of the administrator, this seventh chapter 
describes the conditions that should be met by potential administrators in order to be 
appointed by the commercial court.

the dual role of an administrator, i.e., to administer the estate of the bankrupt and to 
represent the creditors as a whole, is also covered, as well as the distinction between 
the role of the administrator and that of the liquidator.

administrators appointed by the courts exercise their assignment under the supervision of 
several legal bodies: the bankruptcy judge, the commercial court (and its president) and 
the public prosecutor. this chapter details the supervisory role of each of these bodies.

in order to properly conduct their assignment, administrators must also be able to rely 
on accurate accounting. this chapter analyses the provisions of the law of 8 august 
1997 on bankruptcy which provide administrators with the necessary tools to establish 
and to keep such accounting.

finally, this chapter describes the relations that may exist between the administrator and 
the registered auditor, not only by application of the aforementioned law of 8 august 
1997 on bankruptcy, but also by virtue of certain provisions of the companies code and 
the law of 22 july 1953 creating an institute of registered auditors and organizing the 
public supervision of the profession of registered auditor, consolidated on 30 april 2007.

the position of lay judge in social matters is a very honorable function founded in the 
deliberative nature of belgian employment law and is dealt with in the eight chapter. 
The legal basis is not always reflected, however, in day-to-day reality. The addition of 
lay judges is therefore also of great importance, especially in labor courts.

The first question that arises is whether or not there could be any impediment to the 
joint practice of the role of lay judge in social matters and the role of registered auditor. 
the conclusion of this chapter in the book would suggest that there is not. professional 
expertise and experience are crucial qualities to be nominated for the role of consular 
judge.
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there is no archetype of the mandate but some fundamental principles that must be 
honored as an inherent part of the candidacy and appointment thereto, such as objectivity, 
independence and impartiality. The fundamental principles can be clarified by outlining 
the historical development, the major legal sources within labor law, the composition 
of the labor court and its range of conferred powers.

the ethical framework within the system of lay judges and the importance of the 
appointment of a registered auditor to the office of lay judge in social matters are all 
addressed.

the ninth chapter is limited to describing the judicial assignment of registered auditors 
in their capacity of commercial court judge and does not cover extrajudicial matters by 
their nature assigned to registered auditors as part of collective proceedings or other 
assignments that could be conferred to them by virtue of their professional qualities. 
these assignments are covered in other chapters of the present publication.

After some reflection on the evolution of the legal context of the role, this chapter 
discusses a range of assignments of the commercial court judge – both current and 
envisaged in the near future – the specific qualities required and the added value that 
registered auditors can offer, on a more or less voluntary basis, to the judicial system 
specifically concerned with commercial matters.

the role has greatly evolved in the last decade. although the added value of commercial 
court judges was formerly assessed on the basis of their “knowledge of business and its 
habits and customs”, today things have changed quite considerably.

The Commercial Court has also evolved: the commercial court has gradually acquired 
powers which would justify a name change to “economic court”.

the “lay” judge is certainly not a judge by profession or even necessarily a lawyer. this 
does not prevent the fact that he is expected to possess multiple skills, especially when being 
charged with handling and detecting insolvency issues as well as treating the continuity 
of companies. not only he has to be a good manager and good diagnostician, an excellent 
communicator with a sharp and perceptive mind, but nowadays he especially also has to 
have an excellent legal knowledge, which is becoming indispensable bearing in mind the 
complexity of the matters entrusted to them.

Thanks to their vast expertise in the areas mentioned, registered auditors fulfil the 
profile required by the legislator and the legal professionals that make up our courts. 
thanks to their day-to-day dealings with company matters, they will be able to inspire 
professional judges with their pragmatism, their elucidation as to the evaluation of 
facts and their discernment. they in turn will appreciate the rationalistic reasoning of 
the professional judges, their essentially deductive minds and their strict interpretation 
of the texts.
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disputes that cannot be settled amicably by the parties can only be settled through 
third-party intervention. in most cases, this results in court proceedings.

however, there are a number of alternative dispute resolution modes and proceedings. 
among these alternative modes, the arbitration proceeding is the best known, but the 
binding third-party decision provides opportunities and are dealt with in the tenth 
chapter.

in an arbitration proceeding, the parties appoint the arbitrators themselves and determine 
the procedural rules. The latter is a rather difficult task and therefore the parties generally 
appeal to a so-called “institutional arbitrage” whereby a specialised institution, such as 
the international chamber of commerce and cepani et al., has established arbitration 
rules that the parties may use in conducting their arbitration proceedings. when parties 
do not refer to such institutionalised arbitration, but establish themselves the arbitration 
rules, one speaks of an “ad hoc arbitration”.

The Belgian legislation on arbitration is fairly flexible and largely inspired on the 
uncitral model law on international commercial arbitration. according to belgian 
law, only a limited number of disputes are excluded from arbitration. when a dispute 
is subject to arbitration and the parties have opted for arbitration, the belgian ordinary 
courts have no jurisdiction and cannot rule on that dispute.

in international trade relations and according to the new york convention of 10 june 
1958 on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, it is in most cases 
easier to obtain enforcement of an arbitral award than of a national court’s judgement.

considering the ethical rules to which registered auditors are subject, and in particular 
the requirements regarding independence, objectivity and impartiality, they certainly 
qualify for the assignment as arbitrator.

the binding third-party decision is another dispute resolution mode. this is a process 
where a third party is appointed by the parties to deliver a final decision in connection 
with a dispute that has arisen between the parties, both within a contractual relationship 
(e.g. for interpreting or supplementing or even ‘adjusting’ the contract) as outside a 
contractual relationship (e.g. for establishing facts, economic valuation and valuation 
of interests).

the third-party decision is not governed by belgian law and is therefore entirely left 
to the free will of the parties. Consequently, they are perfectly free to regulate this 
proceeding in their own way. the third-party decider is, more than the arbitrator, a 
specialist in the matter concerned. the practice shows that the registered auditor is often 
appointed as third-party decider in cases involving company law, problems related to 
the annual financial statements, shareholders’ agreements, equity valuations, etc.
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the eleventh chapter starts by describing the legal framework of mediation which 
currently forms part of the judicial code. Mediation is surrounded by strict legal 
safeguards.

the law distinguishes between voluntary mediation (or conventional mediation, where 
the parties decide to appeal to a mediator) and court mediation (to which the parties have 
access when legal proceedings pending by order of the judge). to those, free mediation 
can be added, which is not governed by the law: parties can decide to appeal to a mediator, 
who may or may not be accredited. the law provides for three types of mediation: family 
mediation, civil and commercial mediation, and social mediation. this chapter deals 
mainly with of civil and commercial mediation. Confidentiality and professional secrecy 
are key elements of mediation, which mostly remains a voluntary process.

the second section describes the course of a mediation, ranging from the choice of a 
mediator to the signing of the agreement. the signing of the mediation protocol is part 
of the first phase and its contents are also governed by the law.

The third section analyses the skills of the mediator, which can be found in the definition 
of the european directive 2008/52/ec of 21 May 2008 on certain aspects of mediation 
in civil and commercial matters, namely: effectiveness, impartialness and also independ-
ence. Mediators are bound by professional secrecy. this section also discusses the fact 
that mediators who fulfil certain strict conditions described in the Judicial Code can be 
accredited by the federal Mediation commission. only an accredited mediator may 
intervene in judicial mediation and only the agreements entered into with accredited 
mediators can as such be approved by a judge.

The final section focuses on registered auditors, the conditions for access to the profession 
of mediator, the compatibility with their activities and the added value of the intervention 
of a registered auditor as mediator.

the law of 25 april 2014 on the legal status and the supervision of credit institutions, 
the law of 12 May 2014 on regulated real estate companies, the code of economic 
law and the law of 13 March 2016 on the statute and supervision of insurance and 
reinsurance companies include a number of special crisis measures for supervisors of 
credit institutions, regulated real estate companies, creditors and credit intermediaries 
governed by Belgian law and (re)insurance companies which fall into financial difficul-
ties, with a view to restoring stability and confidence in these entities.

The difficulties in such entities, which are governed by financial and economic law, can 
be very diverse: no longer being able to function either in accordance with the provisions 
of their basic law and the acts and regulations issued for the implementation thereof, or 
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in accordance with the provisions of their articles of association, no longer being able 
to fulfil their commitments, not being able to provide sufficient guarantees with regard 
to their solvency, liquidity or profitability or governance structures, having serious 
shortcomings in their administrative or accounting organisation or internal control, or 
the threat of the rights attached to their securities being compromised.

in addition, their supervisory authorities can also take restructuring measures intended 
to maintain or restore the entity’s financial position, which are such that they could 
affect the existing rights of third parties.

one of these special crisis measures and restructuring measures is the appointment of 
a special commissioner, which is the subject matter of the twelfth chapter.

the appointment of a special commissioner has far-reaching implications for the legal 
actions by the entity concerned. when the decision is made to appoint a special commis-
sioner, his written approval is required for every transaction and for every decision 
irrespective of the body in question. If a transaction is proposed or a decision is made 
without the consent of the aforementioned special commissioner, the members of the 
management and governing bodies are jointly and severally liable for any disadvan-
tage arising therefrom for the entity itself or for third parties. a right of initiative is 
also granted to special commissioner, which allows them to make any proposals they 
deem necessary to the bodies concerned. therefore they certainly do not have to limit 
themselves to simply granting their approval.

this suggests that the role of special commissioner entails that this person can intervene 
in the management as an interim receiver.

whether or not the role of special commissioner is compatible with the exercise of the 
profession of registered auditor can be answered with a reference to the icci advice of 
21 january 2015 regarding the auditor’s role in a credit institution. the icci argues in 
favour of the compatibility by analogy with the compatibility of the mandate of interim 
receiver with the profession of registered auditor according to the board of the belgian 
institute of registered auditors.

The registered auditor has a particularly relevant profile for assisting entities of which 
the continuity should be safeguarded.

this publication has been reviewed by a reading committee consisting of:

 – Michel de Wolf, professor at the Université Catholique de Louvain and the 
Université de Liège, dean of the louvain school of Management, member of the 
belgian accounting standards commission, judge consular at the commercial 
court of brussels, honorary president of the belgian institute of registered auditors 
(IRE-IBR), registered auditor, partner of the audit firm SPRL DGST & Partners – 
réviseurs d’entreprises – bedrijfsrevisoren, president of the working party nGo and 
chief editor of the icci journal tax, audit & accountancy; and



 – peter Weyers, registered auditor and external registered bookkeeper and tax advisor, 
partner of the audit firm SCRL Baker Tilly Belgium bedrijfsrevisoren, member of 
the surveillance commission and member of the special assignments working party 
of the ire-ibr.
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1.1. waarMerkinG van de jaarrekeninG

1. Met de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de bedrijfs-
revisoren (ibr) heeft de wetgever de functie van bedrijfsrevisor ingesteld voor de 
waarmerking van de jaarrekening van entiteiten (ondernemingen, vzw’s, openbare 
instellingen, enz.) om de kwaliteit van financiële informatie te waarborgen.

als onafhankelijke en onpartijdige deskundige is de bedrijfsrevisor in het bijzonder 
al meer dan zestig jaar belast met een maatschappelijke opdracht: het attesteren van 
de financiële overzichten van deze entiteiten als commissaris en het vergroten van 
het vertrouwen van de belanghebbenden in de kwaliteit van de financiële informatie. 
leveranciers willen immers weten of hun klanten kredietwaardig zijn en klanten willen 
zich vergewissen van de financiële draagkracht van hun leveranciers. Werknemers 
en vakbonden zijn bezorgd over de werkzekerheid en de continuïteit binnen de 
onderneming. bankiers zijn dan weer op zoek naar duidelijkheid over het vermogen 
van hun schuldenaren om hun schulden af te betalen en de rente hierop te betalen. de 
belastingadministratie ten slotte wil weten of de heffingsgrondslag wordt vastgesteld 
op basis van een correct gevoerde boekhouding.

het sinds de wet van 21 februari 1985 gewijzigd artikel 4 van voormelde wet stelt: “De 
bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de 
wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op algemene wijze, alle 
revisorale opdrachten te vervullen met betrekking tot financiële overzichten, verricht 
met toepassing van of krachtens de wet.”

Een revisorale opdracht wordt gedefinieerd als “elke opdracht die ertoe strekt een 
deskundig oordeel te geven over de getrouwheid en de waarachtigheid van een jaar-
rekening, van een tussentijdse financiële staat, van een waardering of van andere 
economische en financiële informatie, verschaft door een onderneming of instelling; dit 
begrip omvat eveneens de ontleding en de verklaring van de economische en financiële 
inlichtingen aan de leden van de ondernemingsraad” (art. 2, 17° wet 22 juli 1953).

2. het commissarismandaat waarvan het regelgevend kader vervat zit in de artikelen 
130 tot 144 van het wetboek van vennootschappen is de opdracht bij uitstek die aan de 
bedrijfsrevisor wordt toevertrouwd. artikel 133 van het wetboek van vennootschappen 
vormt het basisartikel inzake de onafhankelijke uitoefening van de taak van commissaris. 
het bevat de onafhankelijkheidsregels op het moment van de benoeming tot commissaris, 
tijdens de uitvoering van het commissarismandaat, en na het einde van dit mandaat. 
de opdracht van de commissaris wordt omschreven in artikel 142 van het wetboek 
van vennootschappen. De opdracht bevat de controle van de financiële toestand, van 
de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven 
verrichtingen ten aanzien van het wetboek van vennootschappen en de statuten.

de wet van 2 mei 2002 heeft het commissarismandaat in zeer grote vzw’s, stichtingen 
en ivzw’s wettelijk verplicht gesteld.
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1.2. wettelijke opdrachten

3. naast de audit van de jaarrekening heeft de wetgever aan de bedrijfsrevisor een aantal 
andere wettelijke opdrachten gegeven. het wetboek van vennootschappen voorziet in 
talrijke verrichtingen in een vennootschap waarbij een verslag dient te worden opgesteld 
door de commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor of door een 
externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan. het gaat om de volgende 
bijzondere opdrachten tijdens de levensloop van een vennootschap:

 – inbreng in natura en quasi-inbreng;
 – doelwijziging;
 – tegenstrijdige belangen;
 – ontbinding en vereffening;
 – omzetting rechtsvorm;
 – fusie en splitsing;
 – uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde;
 – opheffing of beperking van het voorkeurrecht (ten gunste van bepaalde personen);
 – kapitaalverhoging door openbare inschrijving, conversie van converteerbare obligaties 

en uitoefening van warrants;
 – interim-dividend; en
 – verslag aan de ondernemingsraad.

er zijn natuurlijk nog andere wettelijke opdrachten verspreid over een 300tal wetten, 
decreten, ordonnanties, koninklijke, ministeriële en gemeenschaps- en gewestbesluiten. 
daarnaast kan een bedrijfsrevisor zogenaamde contractuele opdrachten uitoefenen.

4. bij de uitoefening van de wettelijke opdrachten staat de naleving van de regels 
inzake onafhankelijkheid en objectiviteit in de revisorale plichtenleer centraal. deze 
regels betreffen in het bijzonder de artikelen 13 en 14 van de wet van 22 juli 1953 
en de artikelen 6 tot 14 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de 
plichten van de bedrijfsrevisoren. doorheen de afgelopen decennia zijn deze als het 
ware verworden tot het dna van de bedrijfsrevisor.
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1.3. Gerechtelijke en buitenGerechtelijke opdrachten

5. de bedrijfsrevisor is een unieke observator van het economisch leven, zowel op grond 
van zijn specifieke kennis van de micro-economische werkelijkheid, als op grond van 
zijn onafhankelijkheid ten overstaan van de eigen belangen van de actoren. het voormeld 
wetgevend en deontologisch kader is hier ook op van toepassing. hij is goed geplaatst 
om adviezen van algemene strekking uit te brengen die een werkelijke waarde voor 
de stakeholders betekenen. de regelmatige contactneming met de bedrijfsrevisor door 
rechters van de rechtbanken van koophandel zijn hiervan een bewijs.

de met het beroep van bedrijfsrevisor verenigbare gerechtelijke en buitengerechtelijke 
opdrachten zijn uiteenlopend en betreffen onder meer volgende opdrachten die in de 
volgende hoofdstukken worden besproken:

 – gerechtsdeskundige;
 – vereffenaar;
 – voorlopig bewindvoerder;
 – gerechtsmandataris;
 – ondernemingsbemiddelaar;
 – toegevoegd curator;
 – rechter in sociale zaken;
 – rechter in handelszaken;
 – arbiter/scheidsrechter en bindende derdenbeslisser;
 – bemiddelaar ; en
 – speciaal commissaris.

6. het is aan te bevelen dat de bedrijfsrevisor elk van deze gerechtelijke en buitenge-
rechtelijke opdrachten schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur middels een opdrachtbrief 
waarin alle elementen van zijn opdrachten zijn opgenomen.

7. verder moet de burgerrechtelijke en beroepsaansprakelijkheid die hij kan oplopen 
bij de uitoefening ervan worden gedekt door een verzekering, waarvan het risico in 
principe niet is afgedekt door de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolissen, 
waaronder de door het ibr voor de bedrijfsrevisoren afgesloten collectieve polis.

de bedrijfsrevisor heeft er dan ook alle belang bij om zijn polis aandachtig door te 
nemen en desgevallend in een uitbreiding ervan te laten voorzien wanneer hij van plan 
is een gerechtelijke of buitengerechtelijke opdracht uit te voeren.
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2.1. wettelijk kader

2.1.1. Algemeen wettelijk kader

8. in het Gerechtelijk wetboek wordt het deskundigenonderzoek opgenomen onder de 
bewijsmiddelen (artikel 870 t.e.m. 1016bis Ger. w.) naast, onder andere, het overleggen 
van stukken, het schriftonderzoek, de valsheidsprocedure, het getuigenverhoor, het 
verhoor van partijen, de eedaflegging en de plaatsopneming.

artikel 962 van het Gerechtelijk wetboek bepaalt : “De rechter kan, ter oplossing van 
een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te 
ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.” 
Uit deze definitie blijkt dat het deskundigenonderzoek, ook al is het opgenomen onder 
het “Hoofdstuk VIII Bewijs” van het Gerechtelijk wetboek, in eerste instantie een 
onderzoeksmaatregel is. de maatregel strekt er immers toe de nodige elementen aan te 
reiken (“vaststellingen te doen of een technisch advies te geven”) om tot een beslissing 
over het voorgelegde geschil te komen en niet om een bepaald feit te bewijzen.

9. de aanstelling van een deskundige door de rechter heeft dus tot doel de rechter te 
helpen bij het vormen van een oordeel over de voorgelegde feiten door een beroep 
te doen op een specialist, de deskundige, die tot taak heeft de rechter in te lichten, 
advies te geven, op gebieden, waarin omwille van de technische of wetenschappelijke 
aard van de voorgelegde problemen (zoals boekhouding, waarde van aandelen, …) een 
specifieke vakkennis is vereist waarover de rechter niet beschikt. dankzij het advies 
kan de rechter dan met (betere) kennis van zaken zijn oordeel vormen.

10. de aangestelde deskundige zal vaststellingen doen of een technisch advies geven. 
het komt de deskundige niet toe zelf de zaak of een onderdeel ervan te beslechten. de 
rechter mag in het algemeen zijn rechtsmacht niet overdragen (art. 11 Ger. w.). de 
rechter is dus niet verplicht het advies van de deskundige te volgen, indien het strijdig 
is met zijn overtuiging (art. 962, vierde lid Ger. w.). in de praktijk is het niet steeds 
gemakkelijk een onderscheid te maken tussen feiten en recht. hierbij is de juiste redactie 
van de opdracht van belang zodat de taak van de deskundige duidelijk afgelijnd is; deze 
opdracht mag dan ook niet te breed zijn geformuleerd.

11. de aanstelling van een gerechtsdeskundige is facultatief (de rechter “kan deskundigen 
gelasten …”): met respect voor de rechten van de verdediging oordeelt de rechter 
soeverein over de opportuniteit en de noodzakelijkheid over het aanstellen van een 
deskundige.

12. hij dient vervolgens nog rekening te houden met het subsidiariteitsbeginsel, in 2007 
ingevoerd en bij de wet van 19 oktober 2015 verder aangescherpt, zoals opgenomen in 
artikel 875bis van het Gerechtelijk wetboek : “Behalve wanneer de maatregel betrekking 
heeft op het vervuld zijn van een ontvankelijkheidsvoorwaarde, kan de rechter een 
onderzoeksmaatregel slechts bevelen nadat de betrokken vordering ontvankelijk werd 
verklaard.
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De rechter beperkt de keuze van de onderzoeksmaatregel en de inhoud van die maatregel 
tot wat volstaat om het geschil op te lossen, mede in het licht van de verhouding van 
de verwachte kosten van de maatregel tot de inzet van het geschil en waarbij de meest 
eenvoudige, snelle en goedkope maatregel de voorkeur geniet.”

het beroep op een gerechtelijk deskundige wordt algemeen als een tijdrovende en 
dure aangelegenheid beschouwd. de rechter zal dus enkel overgaan tot de aanstelling 
van een deskundige indien er geen goedkopere alternatieven zijn (bv. vaststelling door 
gerechtsdeurwaarder, plaatsopneming), voor zover er niet al voldoende elementen 
aanwezig zijn om het geding te kunnen beslechten en het noodzakelijk is om tot 
voldoende inzicht te komen. tevens zal hij rekening houden met de grootteorde van de 
betwisting: het kan zijn dat het belang van de zaak niet opweegt tegen de kosten van 
een deskundigenonderzoek.

de rechter heeft de keuze om ofwel één ofwel meerdere deskundigen aan te stellen 
(art. 982 Ger. w.). indien er meerdere deskundigen samen worden aangesteld met een 
gemeenschappelijke opdracht, dienen zij samen één verslag op te stellen. er wordt ook 
één staat van erelonen en kosten opgesteld met hierbij een opsplitsing van ieders aandeel. 
in een bepaald geschil kan het ook voorkomen dat er meerdere deskundigen worden 
aangesteld met elk een onderscheiden opdracht. in dat geval lopen de onderzoeken 
naast elkaar.

het kan ook zijn dat de werkzaamheden van de ene deskundige gekoppeld zijn aan 
deze van de andere: in dat geval dient het resultaat van het ene deskundigenonderzoek 
deels of geheel als element/gegeven in het andere deskundigenonderzoek (bv.: in een 
nalatenschap wordt een deskundige aangesteld tot het schatten van de waarde van 
zowel de onroerende goederen die privé zijn als deze die eigendom zijn van de familiale 
vennootschap, waarbij een andere deskundige wordt aangesteld om advies te geven 
over de waarde van de aandelen).

in nog andere gevallen wordt er één deskundige aangesteld maar wordt deze gemachtigd 
om zich, indien nodig, te laten bijstaan door technische raadgevers.

2.1.2. Wie kan worden aangesteld als “gerechtelijk” deskundige – invoering van 
een nationaal register voor gerechtsdeskundigen?

13. tot aan de wetswijziging van 2007 bepaalde artikel 991 van het Gerechtelijk 
wetboek dat de hoven en rechtbanken lijsten van deskundigen mochten opmaken 
overeenkomstig de regels die de koning zou bepalen. deze regels werden evenwel 
nooit uitgevaardigd. nadien werden er diverse initiatieven en pogingen ondernomen 
om tot lijsten van “erkende gerechtelijke deskundigen” te komen. Tot op heden zijn 
deze er nog steeds niet. de rechtbanken en hoven houden hun eigen (informele) lijsten 
van deskundigen bij. er bestaan ook diverse beroepsverenigingen en verenigingen van 
deskundigen van diverse disciplines die zich profileren als belangenverdedigers van de 
deskundigen en die tevens lijsten opstellen en publiceren. hoe dan ook is tot op heden 
de titel “gerechtelijk deskundige” wettelijk niet gedefinieerd, noch beschermd.
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14. bij wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op 
de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting 
van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BS 19 
december 2014) werden de basisprincipes voor invoering van een nationaal register voor 
gerechtsdeskundigen in het Gerechtelijk wetboek opgenomen. er werd een “Onderafde-
ling 6. Gerechtsdeskundigen” onder “Afdeling VI Deskundigenonderzoek” ingevoegd.

enkel de personen die in dit register zullen worden opgenomen, zullen gemachtigd zijn 
de titel gerechtsdeskundige te voeren en zij zullen in principe ook als enigen opdrachten 
als gerechtsdeskundige kunnen aanvaarden en uitvoeren (wettelijk monopolie – artikel 
991ter Ger. w.). enkel in zeer uitzonderlijke gevallen zal de rechter nog iemand als 
deskundige kunnen aanwijzen die niet in het register staat. dit is in spoedeisende 
gevallen, indien er geen gerechtsdeskundige met vereiste deskundigheid en specialisatie 
beschikbaar is en wanneer het nationaal register geen gerechtsdeskundige bevat met de 
vereiste deskundigheid en specialisatie (art. 991decies Ger. w.).

het nationaal register wordt door de Minister van Justitie beheerd en op regelmatige 
tijdstippen bijgewerkt. de lijst zal de specialisatie vermelden alsook de gerechtelijke 
arrondissementen waarvoor hij beschikbaar is. de lijst zal raadpleegbaar zijn op de 
website van de fod justitie (art. 991quinquies Ger. w.). de gerechtsdeskundigen 
zullen een identificatienummer en een legitimatiekaart krijgen (art. 991sexies Ger. w.). 
Er is tevens een procedure tot tijdelijke of definitieve schrapping opgenomen in artikel 
991septies van het Gerechtelijk wetboek.

in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen zullen enkel natuurlijke personen 
worden opgenomen die voldoen aan de voorwaarden opgesomd in artikel 991quater 
en 991octies van het Gerechtelijk wetboek. er dient onder andere een bewijs geleverd 
te worden van (1) de nodige beroepsbekwaamheid (diploma in het domein van de 
deskundigheid) en (2) juridische kennis (getuigschrift afgegeven door een door de 
koning erkende instelling). daarnaast moet ook ten minste vijf jaar relevante ervaring 
in het domein van deskundigheid en specialisatie gedurende een periode van acht jaar 
voorafgaand aan de registratie worden aangetoond. de gerechtsdeskundigen zullen 
tevens moeten verklaren dat zij instemmen met een door de koning op te stellen 
deontologische code.

voor de inwerkingtreding zijn nog heel wat uitvoeringsbepalingen nodig; de inwerking-
treding is vastgesteld op uiterlijk 1 december 2016 (eerste dag van de 24ste maand na de 
publicatie in het staatsblad). ten slotte wordt in de overgangsbepalingen opgenomen 
dat de personen die werkzaam zijn voor de gerechtelijke overheden voor de datum van 
inwerkingtreding, uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding aan de nieuwe bepalingen 
dienen te voldoen.

15. de huidige situatie houdt evenwel niet in dat er momenteel geen enkele vereiste 
wordt gesteld aan de potentiële gerechtelijk deskundige. bij de kandidaatstelling en/
of bij de op oppuntstelling van de huidige informele lijsten bij hoven en rechtbanken 
wordt middels de eis tot voorleggen van bepaalde diploma’s of het lidmaatschap van 
erkende beroepsinstituten getoetst of er voldoende technische of wetenschappelijke 
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kennis aanwezig is. idealiter wordt dit aangevuld met een voldoende juridische kennis 
inzake de regels van het deskundigenonderzoek, een ethisch verantwoord gedrag en 
persoonlijke competenties inzake bemiddeling.

de informele lijsten beperken de rechter niet in zijn keuze: hij stelt diegene aan waarvan 
hij de technische kennis kent en waarin hij vertrouwen heeft.

16. ten slotte bepaalt het bij de wetwijziging van 2009 ingevoerde artikel 962, tweede 
lid van het Gerechtelijk wetboek: “De rechter kan daarbij de deskundigen aanwijzen 
waarover partijen het eens zijn. Hij kan van de keuze van partijen slechts afwijken bij 
een met redenen omklede beslissing.” hierbij speelt de procesautonomie van partijen. 
het artikel verplicht de partijen nu niet te kiezen uit een bepaalde lijst, ook niet uit de 
informele lijsten die worden bijgehouden door hoven en rechtbanken. indien de rechter 
wil afwijken van de door partijen gemaakte keuze, moet hij dit motiveren. eenmaal het 
nationaal register operationeel zal zijn, zal de keuze, behoudens uitzondering, beperkt 
zijn tot de gerechtsdeskundigen die in het register zullen zijn opgenomen.

17. aan de keuze van de deskundige zijn slechts een aantal beperkingen opgelegd. eerst 
en vooral dient het te gaan om een natuurlijk persoon, met uitsluiting van rechtsper-
sonen. dit vloeit voor uit het feit dat de wrakingsgronden enkel van toepassing zijn 
voor natuurlijke personen. de deskundige wordt bovendien veelal aangesteld omwille 
van zijn persoonlijke kwalificaties. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen zal 
ook enkel natuurlijke personen opnemen.

dit betekent niet dat de aangestelde deskundige geen deel mag uitmaken van een kantoor 
of dat hij zijn activiteiten niet kan voeren middels een vennootschap. dit blijkt immers 
uitdrukkelijk uit het nieuwe artikel 991novies van het Gerechtelijk wetboek, ingevoerd 
bij wet van 10 april 2014, dat in werking treedt uiterlijk op 1 december 2016. in dit 
artikel wordt bepaald dat “in geval van uitoefening van de beroepsactiviteiten binnen 
een vennootschap” de eedaflegging gebeurt in handen van het hof van beroep “van 
de maatschappelijke zetel of van de hoofdplaats van vestiging van de vennootschap”.

hij kan zich ten slotte in de uitvoering van zijn opdracht ook laten bijstaan door 
medewerkers, voor wie hij instaat en waarvan hij de werkzaamheden controleert.

18. verder kunnen niet tot deskundige worden aangesteld (en zullen in de toekomst 
ook niet opgenomen kunnen worden in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen) 
de personen die veroordeeld zijn tot bepaalde straffen, zoals levenslange opsluiting 
of hechtenis of tot opsluiting voor een termijn van tien tot vijftien jaar (art. 31, 4°, 33 
en 123sexies van het strafwetboek). tevens kunnen personen die bij de overheid zijn 
tewerkgesteld in beginsel (behoudens individuele afwijking) niet worden aangesteld als 
deskundige ingevolge het verbod om hun ambt te combineren met een winstgevende 
activiteit. Ook leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies komen in beginsel 
niet in aanmerking (art. 297 Ger. w.). bedrijfsrevisoren kunnen wel nog optreden als 
gerechtelijk deskundige indien zijn rechter in handelszaken of sociale zaken zijn (art. 
300, § 2 4° Ger. w.). de deskundige dient ook de taal van rechtspleging machtig te zijn. 
de wet van 15 juni 1935 regelt het gebruik van talen in gerechtszaken. de gerechtelijk 
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deskundige vervult een taak in opdracht van de rechter. de taal van het gerechtelijk 
deskundigenonderzoek is bijgevolg onderworpen aan dezelfde regels als diegene die 
gelden in gerechtszaken.

19. het gerechtelijk deskundigenonderzoek met betrekking tot “de boekhoudkundige 
organisatie van ondernemingen alsook de analyse van boekhoudkundige procedés, van 
de positie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardig-
heid, rentabiliteit en risico’s” is op basis van de artikelen 34 en 37 van wet van 22 april 
1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen voorbehouden (wettelijk 
monopolie) aan de leden natuurlijke en rechtspersonen die zijn ingeschreven op de 
ledenlijst van het instituut van de Bedrijfsrevisoren en op de deellijst van externe 
accountants van het instituut van de accountants en de belastingconsulenten.

2.2. verloop van het deskundiGenonderZoek

2.2.1. Basisregels

A. Controle en actieve rol van de rechter

20. het basisprincipe van de rechterlijke controle is uitgewerkt in artikel 973 van het 
Gerechtelijk wetboek.

het eerste lid van de eerste paragraaf bepaalt : “De rechter die het deskundigenonderzoek 
heeft bevolen of de daartoe aangewezen rechter volgt het verloop van het onderzoek op 
en ziet er met name op toe dat de termijnen worden nageleefd en dat de tegenspraak 
in acht wordt genomen.” deze rechterlijke controle houdt tevens in dat de rechter op 
eigen initiatief of op vraag van partijen de werkzaamheden kan bijwonen. in de praktijk 
is dit eerder uitzonderlijk.

bij de wetswijziging van 15 mei 2007 werd het artikel 973, § 2 van het Gerechtelijk 
wetboek ingevoerd. hierbij werd de vlotte tussenkomst van de rechter bij betwistingen 
die rijzen tijdens de uitvoering van het onderzoek geformaliseerd. Zowel de partijen als 
de deskundige kunnen zich bij gewone brief tot de rechter wenden en dit met eenvoudige 
vermelding van de reden. deze gelast de oproeping van partijen en de deskundige in 
raadkamer.

de rechterlijke controle is ook de basis van artikel 974 van het Gerechtelijk wetboek 
waarbij de rechter het tijdsverloop van het deskundigenonderzoek actief dient op te 
volgen en op regelmatige basis (om de zes maanden) door de deskundige op de hoogte 
dient gebracht te worden van de stand van zaken.
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B. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid – wraking en vervanging

21. de gerechtelijk deskundige vervult zijn opdracht als medewerker van het gerecht. 
ten aanzien van de persoon van de deskundige dienen dus dezelfde waarborgen inzake 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid te gelden.

de deskundige kan om deze reden worden gewraakt. de regelgeving omtrent de wraking 
van deskundigen is opgenomen in de artikelen 966-971 van het Gerechtelijk wetboek. 
de deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen als de rechters (art. 966 
Ger. w.). deze zijn limitatief opgesomd in artikel 828 van het Gerechtelijk wetboek. 
op de deskundige rust een actief initiatiefrecht dienaangaande. de deskundige die weet 
dat er enige reden tot wraking bestaat, dient dit onverwijld aan partijen mee te delen 
en zich van de zaak te onthouden indien partijen hem geen vrijstelling verlenen (art. 
967 Ger. w.).

bovenop de onafhankelijkheid en onpartijdigheid die worden gegarandeerd door de 
regels inzake de wraking is het deskundigenonderzoek ook onderworpen aan artikel 
6,1 van het verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM) waarvan de eerste zin luidt als volgt: “Bij het vaststellen van zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld.” in de mate dat aan 
de onpartijdigheid van de deskundige wordt getwijfeld, kan deze worden vervangen.

22. in artikel 979 van het Gerechtelijk wetboek wordt in de eerste paragraaf het initi-
atiefrecht en in de tweede paragraaf de procedure opgenomen tot vervanging van de 
deskundige. in het eerste lid wordt een onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheid tot 
het eenzijdig verzoek door één van partijen indien de deskundige “zijn opdracht niet 
naar behoren vervult” (dit kan bv. vertraging of gebrek aan onpartijdigheid zijn). in het 
tweede lid wordt het gezamenlijk en gemotiveerd verzoek door alle partijen behandeld; 
hierbij kunnen zij ook samen een deskundige ter vervanging voorstellen. Zoals bij de 
initiële aanstelling kan de rechter hiervan enkel afwijken, indien hij dit motiveert. ten 
slotte kan de rechter op eigen initiatief ook ambtshalve de deskundige vervangen.

C. Tegensprekelijk karakter

23. het tegensprekelijk karakter is de rode draad doorheen de gehele procedure en 
de rechter ziet erop toe “dat de tegenspraak in acht wordt genomen” (artikel 973, 
§ 1, eerste lid in fine Ger. w.). het principe van het tegensprekelijk karakter, voor 
bepaalde aspecten ook soms omschreven als “wapengelijkheid”, is van toepassing op 
alle verrichtingen in het deskundigenonderzoek. de deskundige zal in zijn communicatie 
steeds alle partijen gelijk benaderen, hen op de hoogte brengen van alle verrichtingen en 
hen toelaten op de verrichtingen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. iedere partij moet 
tevens op de hoogte zijn van elke stap in het onderzoek en moet toegang hebben tot alle 
informatie en elk stuk dat in het onderzoek wordt gebruikt, niet enkel van hetgeen door 
partijen wordt bijgebracht, doch ook van hetgeen de deskundige zelf heeft ingezameld.
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alle partijen moeten de verslagen krijgen en de mogelijkheid krijgen om hierop hun 
bemerkingen te maken alsook moeten ze de bemerkingen van de andere partijen 
ontvangen en de mogelijkheid hebben hierop te reageren. de deskundige dient te 
antwoorden op de vragen en opmerkingen van alle partijen.

het is niet voldoende dat de tegensprekelijkheid wordt nageleefd, dit dient ook te 
blijken uit de verslaggeving van de deskundige zodat dit kan worden gecontroleerd 
door de rechter. de sanctie bij de niet-eerbiediging van de tegensprekelijkheid is niet 
de nietigheid van het deskundig verslag, doch de niet-tegenwerpelijkheid.

D. Rol van de partijen

24. de gedingvoerende partijen spelen een centrale rol in het deskundigenonderzoek. 
reeds bij de aanstelling en ook desgevallend bij de vervanging hebben zij een 
belangrijke invloed. indien partijen het over de keuze van de deskundige eens zijn, 
kan de rechter er slechts van afwijken bij een met redenen omklede beslissing. (art. 
962, tweede lid en 979, § 1, tweede lid Ger. w.).

de opdracht kan tevens op de installatievergadering worden aangepast indien alle partijen 
het daarover eens zijn (art. 972, § 2, zevende lid, 1° Ger. w.).

indien alle partijen om uitstel vragen, dan moet de deskundige dit toestaan (art. 972bis, 
§ 1, tweede lid Ger. w.).

het tegensprekelijk karakter houdt verder in dat partijen steeds actief betrokken dienen 
te worden bij het gehele verloop (cf. supra, nr. 23).

partijen hebben er tevens alle belang bij om zo snel mogelijk alle eventuele derden bij 
het deskundigenonderzoek te betrekken. immers “het deskundigenonderzoek kan niet 
tegengeworpen worden aan de partij die gedwongen tussenkomt nadat de deskundige zijn 
voorlopig advies heeft verstuurd, tenzij zij van het middel van de niet-tegenwerpbaarheid 
afziet.” (art. 981, eerste lid Ger. w.).

ten slotte zijn het ook de partijen die al dan niet kunnen ingaan op de verzoeningspoging 
van de deskundige en zo het geding kunnen afsluiten.

25. “De partijen zijn verplicht mee te werken aan het deskundigenonderzoek. Bij 
gebreke daarvan kan de rechter daaruit de conclusies trekken die hij geraden acht.” 
(art. 972bis, § 1, eerste lid Ger. w.). indien partijen niet meewerken, onder meer door 
het voorschot niet te betalen, kan de rechter een schadevergoeding, een dwangsom 
of een boete in toepassing van artikel 780bis van het Gerechtelijk wetboek opleggen 
(waarvan het eerste lid luidt: “De partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk 
vertragende of onrechtmatige doeleinden kan worden veroordeeld tot een geldboete van 
15 euro tot 2.500 euro, onverminderd de schadevergoeding die gevorderd zou worden.”). 
desgevallend kan de niet-medewerking een vermoeden inhouden in de zin van artikel 
1353 van het burgerlijk wetboek (”Vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld, 
worden overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter, die geen andere 



13

Gerechtelijke en buitenGerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor 2016

G
er

ec
h

ts
d

es
k

u
n

d
iG

e

dan gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens zal aannemen, 
en zulks alleen in de gevallen waarin de wet het bewijs door getuigen toelaat, behalve 
wanneer tegen een handeling uit hoofde van arglist of bedrog wordt opgekomen.”).

26. verder overhandigen de partijen volgens het tweede lid van voormeld artikel ten 
minste acht dagen voor de installatievergadering en, indien zij dit niet gedaan hebben, 
bij de aanvang van de werkzaamheden (eerste vergadering), een geïnventariseerd 
dossier met alle relevante stukken aan de deskundige. in de praktijk zullen partijen 
de op het deskundigenonderzoek betrekking hebbende stukken uit hun dossier aan de 
deskundige bezorgen. veelal zal tijdens de installatievergadering of tijdens de eerste 
vergadering gehouden bij de deskundige afgesproken worden welke stukken binnen 
welke termijn ter beschikking zullen worden gesteld. in de loop van het onderzoek en 
na studie van de verkregen documenten zal de deskundige in vele gevallen bijkomende 
stukken opvragen aan de partijen.

27. partijen kunnen verder al hun opmerkingen formuleren op het voorverslag. Zij zijn 
niet verplicht om te antwoorden op de verslaggeving en door al dan niet te antwoorden 
wordt hen ook niet het recht ontnomen om voor de rechter zelf nog opmerkingen te 
formuleren op het verslag. voor zover de opmerkingen evenwel technisch van aard 
zijn en de partijen deze niet tijdens het gerechtelijk deskundigenonderzoek hebben 
geformuleerd, zou dit beschouwd kunnen worden als rechtsmisbruik. wel van belang 
is dat de gemaakte opmerkingen ter zake, precies en gemotiveerd moeten zijn.

E. Verzoeningsopdracht van de deskundige

28. ook al wordt dit niet uitdrukkelijk opgenomen in de opdracht van de deskundige, op 
basis van artikel 977 van het Gerechtelijk wetboek heeft de deskundige een uitdruk-
kelijke verzoeningsopdracht: “De deskundige poogt de partijen te verzoenen”.

ingevolge het subsidiariteitsbeginsel zal een deskundige in beginsel pas worden 
aangesteld indien het geschil een zekere waarde heeft. in dit opzicht heeft een verzoe-
ningspoging zeker een toegevoegde waarde. het standpunt van een onafhankelijke 
deskundige gevormd na een objectieve analyse van de gegevens kan partijen soms helpen 
om hun ingegraven stelling te verlaten en tot een akkoord te komen. de verzoening moet 
schriftelijk worden vastgelegd. bij het bekomen van een minnelijk akkoord wordt niet 
enkel de verdere kost van de deskundige, doch ook die van de gehele procesvoering 
uitgespaard.

29. het is aangewezen om reeds bij de aanvang de kans op een verzoening af te toetsen 
bij partijen. het feit dat dit niet onmiddellijk mogelijk blijkt te zijn, sluit niet uit dat 
in een verder stadium toch nog een minnelijke regeling kan worden bekomen. om 
enige slaagkans te hebben, dient de verzoeningspoging degelijk onderbouwd te zijn. 
de deskundige zal dus wel kennis moeten nemen van het dossier en dit bestuderen en 
zelfs desgevallend bijkomende informatie opvragen. alhoewel een verzoeningspoging 
de deskundige als dusdanig niet verbindt, komt het totaal ongeloofwaardig over indien 
hij nadien op basis van dezelfde informatie tot een totaal andere conclusie zou komen. 
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uiteraard kunnen er steeds nieuwe elementen worden bijgebracht door de betrokken 
partijen die een ander licht op de zaak werpen.

F. Beroepsgeheim

30. de deskundige is een medewerker van het gerecht en is verplicht de rechter die 
hem de opdracht heeft gegeven, in te lichten omtrent alle (relevante) feiten die hij heeft 
vastgesteld. anderzijds mag hij aan derden niets meedelen van de informatie die hij heeft 
verkregen bij de uitoefening van zijn taak. dit is de toepassing van het beroepsgeheim 
opgenomen in artikel 458 van het strafwetboek (“Geneesheren, heelkundigen, officieren 
van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde 
van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en 
deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een 
parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de 
wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf 
van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd 
[euro].”).

31. het probleem stelt zich indien de deskundige bij de uitoefening van zijn opdracht 
tevens bedrijfsinterne informatie (zaken- of bedrijfsgeheimen) van een partij dient 
te bekomen om tot een gefundeerd advies te kunnen komen. in dat geval botst de 
verplichting tot naleving van het beroepsgeheim enerzijds met het principe van het tegen-
sprekelijk karakter/de wapengelijkheid anderzijds. in de praktijk zal er een pragmatische 
oplossing worden gezocht. die kan erin bestaan dat aan de rechter en de deskundige alle 
informatie zal worden verstrekt en dat de andere partijen dezelfde voor het voorwerp van 
het geding relevante informatie zullen verkrijgen waarbij de bedrijfsinterne informatie 
(concrete prijzen, namen van klanten en leveranciers, samenstelling van producten, enz.) 
onleesbaar (blind) zal zijn gemaakt. een alternatief bestaat erin dat partijen een technisch 
raadgever kunnen aanstellen die zelf onderworpen is aan het beroepsgeheim (zoals een 
bedrijfsrevisor: art. 79, § 1 wet 22 juli 1953). deze kan dan de werkzaamheden nazien 
en kennis nemen van de documenten die de bedrijfsgeheimen bevatten die zich enkel 
bij de deskundige bevinden, zonder dat de technisch raadgever deze documenten mag 
kopiëren. de controle op de gehanteerde werkwijze zal door de rechter gebeuren ten 
einde het tegensprekelijk karakter te garanderen.

G. Uitvoerbaarheid bij voorraad

32. de beslissing tot de aanstelling van een gerechtsdeskundige is een onderzoeks-
maatregel en is op basis van artikel 1496 van het Gerechtelijk wetboek uitvoerbaar 
bij voorraad (“De voorlopige tenuitvoerlegging geschiedt van rechtswege wanneer 
een vonnis een onderzoeksmaatregel voorschrijft en wat deze maatregel betreft.”). 
het deskundigenonderzoek moet niet worden vertraagd door allerhande procedures. 
aangezien de aanstelling van de deskundige in beroep zou kunnen worden vernietigd, 
is het verderzetten van de werkzaamheden niet zonder risico. om deze reden is het 
aangewezen de werkzaamheden te beperkten tot het strikt noodzakelijke. de partij die 
de uitvoering zou doordrijven, stelt zich eventueel bloot aan een schadevergoeding, 
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minstens aan de betaling van de expertisekosten, wanneer het vonnis nadien zou worden 
herroepen of teniet gedaan.

33. ten einde de onduidelijkheid omtrent de beslissingen waartegen al dan niet hoger 
beroep of verzet kan worden aangetekend weg te werken, werd bij de wetswijziging 
van 2009 een nieuw artikel 963 van het Gerechtelijk wetboek ingevoerd. in de eerste 
paragraaf wordt bepaald dat de beslissingen tot wraking/vervanging van de deskundige, 
tot bepaling van de consignatie van het voorschot en tot begroting van de erelonen en 
kosten vatbaar zijn voor verzet of hoger beroep. de tweede paragraaf bepaalt dat deze 
beslissingen uitvoerbaar zijn bij voorraad, ongeacht verzet of hoger beroep. het hoger 
beroep tegen deze beslissingen maakt de andere aspecten van het geschil zelf niet 
aanhangig bij de rechter in hoger beroep (geen devolutieve werking).

2.2.2. Chronologisch verloop van het deskundigenonderzoek

A. Aanstelling

34. de beslissing tot aanstelling van de deskundige bevat overeenkomstig artikel 972 
van het Gerechtelijk wetboek ten minste:

1. “De vermelding van de omstandigheden die het deskundigenonderzoek, en de 
eventuele aanstelling van meerdere deskundigen noodzaken,

2. De vermelding van de identiteit van de aangestelde deskundige of deskundigen;
3. Een nauwkeurige omschrijving van de opdracht van de deskundige”.

de opdrachtomschrijving dient dus nauwkeurig te zijn; algemene bewoordingen dienen 
te worden vermeden. in veel gevallen zullen partijen bij het vorderen van de deskundige 
reeds een opdrachtomschrijving bepaald hebben. de rechter kan deze omschrijving 
binnen de grenzen van het geschil aanpassen.

Vanuit de bekommernis om efficiëntie contacteren sommige griffies voorafgaandelijk 
aan de aanstelling de deskundige om te weten te komen of de opdracht binnen het 
expertiseveld ligt van de deskundige, de deskundige geen tegenstrijdige belangen 
heeft en of hij voldoende tijd heeft om de opdracht te vervullen. hierbij mag enkel 
een minimum aan informatie worden verstrekt ten einde het beroepsgeheim en/of het 
geheim van het beraad niet te schenden.

35. indien er geen installatievergadering wordt gehouden (cf. infra, nr. 42 e.v.) dan 
bevat de beslissing tot aanstelling bovendien nog de volgende elementen (art. 972, § 2, 
achtste lid Ger. w.):

1. de noodzaak voor de deskundige om al dan niet een beroep te doen op technische 
raadgevers;

2. de raming van de algemene kostprijs van het onderzoek of ten minste de manier 
waarop de kosten en het ereloon van de deskundige en de eventuele technische 
raadgevers zullen worden berekend;
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3. bepalen van het bedrag van het voorschot dat moet worden geconsigneerd bij de 
griffie, de partij die dit dient te doen en de termijn waarbinnen dit dient te gebeuren;

4. bepalen van het redelijk deel van het voorschot dat kan worden vrijgegeven aan de 
deskundige;

5. de termijn voor het opstellen van het eindverslag.

in de praktijk kan worden vastgesteld dat het voorschot vaak aan de lage kant is en dat de 
raming van de algemene kostprijs of ten minste de berekeningswijze niet is opgenomen 
in de beslissing. in dat geval wordt in de beslissing aan de deskundige opgelegd in 
de eerste vergadering partijen in te lichten over de vermoedelijke kostprijs van het 
onderzoek. tevens dient de deskundige iedere wijziging in de vermoedelijke kostprijs 
in het verder verloop van het onderzoek mee te delen aan de rechter en aan partijen.

36. De griffier brengt binnen de vijf werkdagen bij gewone brief de partijen en hun 
raadslieden en bij gerechtsbrief de deskundige van de beslissing tot aanstelling op de 
hoogte.

B. Aanvaarding of weigering van de opdracht

37. na de kennisgeving beschikt de deskundige over acht dagen om desgewenst de 
opdracht met behoorlijk omklede redenen te weigeren.

38. hij doet dit per gewone brief, per fax of elektronische post aan de rechter en aan 
de partijen en hun raadslieden en per aangetekende brief aan de partijen die verstek 
hebben laten gaan (artikel 972, § 1, derde lid).

C. Installatievergadering als uitzondering

39. de installatievergadering onder voorzitterschap van de rechter die de deskundige 
aanstelt, werd bij de wetswijziging van 2007 verplicht ingevoerd, tenzij alle partijen 
ermee instemden deze niet te houden. in de praktijk werd er nagenoeg steeds afgezien 
van het houden van een installatievergadering omdat dit als nutteloos, tijdrovend en 
kostenverhogend werd beschouwd. om aan deze kritiek tegemoet te komen werd in 
2009 de situatie omgekeerd: enkel indien de rechter het noodzakelijk acht of indien 
alle verschijnende partijen erom verzoeken, wordt er nog een installatievergadering 
gehouden.

40. plaats, dag en uur van de installatievergadering wordt door de rechter bepaald na 
samenspraak met de deskundige. deze vergadering wordt gehouden in raadkamer of 
op een andere plaats door de rechter vastgesteld. in principe is de deskundige aanwezig 
op deze vergadering.

op de installatievergadering worden volgende beslissingen genomen (art. 972, § 2, 
zevende lid Ger. w.):

1. de eventuele aanpassing van de opdracht.
2. de plaats, de dag en uur van de verdere werkzaamheden.
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3. de noodzaak voor de deskundige om al dan niet een beroep te doen op technische 
raadgevers.

4. de raming van de algemene kostprijs van het onderzoek of ten minste de manier 
waarop de kosten en het ereloon van de deskundige en de eventuele technische 
raadgevers zullen worden berekend.

5. bepalen van het bedrag van het voorschot dat moet worden geconsigneerd in beginsel 
bij de griffie, de partij die dit dient te doen en de termijn waarbinnen dit dient te 
gebeuren.

6. bepalen van het redelijk deel van het voorschot dat kan worden vrijgegeven aan 
de deskundige.

7. de termijn voor het opstellen van het voorverslag en de termijn waarbinnen partijen 
hun opmerkingen erop kunnen geven.

8. de termijn voor het opstellen van het eindverslag.

41. De griffier brengt binnen de vijf werkdagen bij gewone brief de partijen en hun 
raadslieden en bij gerechtsbrief de deskundige van de genomen beslissingen op de 
hoogte.

D. Eerste vergadering (aanvang van werkzaamheden)

42. Zoals gemeld, zal er in de meeste gevallen geen formele installatievergadering 
voor de rechter worden gehouden. in dat geval dient de deskundige zelf een eerste 
vergadering bijeen te roepen. hij dient deze vergadering bijeen te roepen binnen 
de vijftien dagen na de kennisgeving van zijn aanstelling of na kennisgeving van de 
consignatie van het voorschot.

43. het is de partij die het voorschot dient te consigneren die de deskundige van 
zijn consignatie (betaling) op de hoogte brengt en een bewijs van betaling bezorgt 
(art. 987, zesde lid Ger. w.). sinds de wetswijziging van 2007 is het verboden dat de 
deskundige nog rechtstreeks betalingen ontvangt van partijen. alle betalingen worden 
bijna uitsluitend bij de griffie geconsigneerd die de vrij te geven delen doorstort aan 
de deskundige.

overeenkomstig artikel 989, derde lid van het Gerechtelijk wetboek kan de deskundige 
zijn opdracht schorsen of uitstellen totdat hij op de hoogte is gebracht van de consignatie 
van het voorschot.

ingeval de aangestelde persoon niet tot uitvoering overgaat, kan de meest gerede partij 
het voorschot consigneren (art. 987, tweede lid Ger. w.).

44. Meestal zal de deskundige de raadslieden van de partijen contacteren om de datum, 
uur en plaats vast te stellen van de eerste vergadering, dit om te verzekeren dat alle 
partijen op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

de deskundige brengt bij gewone brief de rechter en de raadslieden en per aangetekende 
brief de partijen hiervan op de hoogte.
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45. op de eerste vergadering worden afspraken gemaakt over het praktische verdere 
verloop van het deskundigenonderzoek. de volgende punten zullen hierbij aan bod 
komen:

1. de opdracht: met instemming van alle partijen, zal desgevallend een eenduidige 
interpretatie worden aangenomen over mogelijks onduidelijke elementen of 
elementen waarover verschillende standpunten ingenomen zouden kunnen worden 
en dit om mogelijke latere discussies omtrent de opdracht te vermijden.

2. aan partijen en hun raadslieden zal worden gevraagd om hun standpunt met 
betrekking tot het voorwerp van de opdracht mee te delen om aldus een beter zicht 
te krijgen op de meningsverschillen.

3. voor de opdracht relevante stukken:

i. artikel 972bis, § 1, tweede lid van het Gerechtelijke wetboek bepaalt dat partijen 
ten minste acht dagen voor de installatievergadering en bij gebreke daaraan bij 
de aanvang van de werkzaamheden (eerste vergadering) een geïnventariseerd 
dossier met alle relevante stukken aan de deskundige overhandigen. dit gebeurt 
niet steeds.

ii. in de praktijk zal de deskundige pas nadat hij bijkomende informatie omtrent het 
geschil van partijen heeft gehoord en nadat hij de ontvangen documenten heeft 
bestudeerd zelf een lijst opstellen van de documenten die hij in eerste instantie 
noodzakelijk acht om de opdracht aan te kunnen vatten. het eerste overzicht 
van de te verkrijgen stukken zal worden opgenomen in het verslag van de eerste 
vergadering.

4. de noodzaak voor de deskundige om al dan niet een beroep te doen op technische 
raadgevers. voor zover dit niet bij de aanstelling expliciet is toegelaten zal dit tevens 
worden gevraagd aan de rechter bij de rapportering over de eerste vergadering.

5. de raming van de algemene kostprijs van het onderzoek of ten minste de manier 
waarop de kosten en het ereloon van de deskundige en de eventuele technische 
raadgevers zullen berekend worden. door de deskundige zal veelal worden gewerkt 
met een uurtarief dat aan partijen zal worden voorgelegd en zal worden afgesproken 
bij iedere rapportering een overzicht van de stand van de erelonen en kosten mee 
te delen. in voorkomend geval zal met instemming van partijen aan de rechter een 
bijkomend voorschot worden opgevraagd samen met het verstrekken van het verslag 
van de eerste vergadering.

6. Verzoening: aan partijen zal in de eerste vergadering gevraagd worden of een 
verzoening mogelijk is. indien ze van oordeel zijn dat dit kan, kan de deskundige 
voorstellen om na studie van de stukken een informele voorzet te geven waarop 
partijen binnen een korte periode moeten meedelen of dit al dan niet een basis kan 
vormen om tot minnelijke regeling te kunnen komen.

7. samen met partijen zal een na te streven agenda (tijdslijn) worden opgesteld, 
hierbij rekening houdend met de complexiteit van het dossier en de gebruikelijke 
vakantieperiodes (verstrekken basisgegevens, desgevallend opstellen voorstel van 
minnelijke regeling, opstellen van voorverslag, reactie van partijen, mogelijkheid 
om te reageren op de reactie van partijen, opstellen van eindverslag). de agenda zal 
rekening houden met artikel 976 van het Gerechtelijk wetboek waarin wordt gesteld 
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dat de deskundige, rekening houdend met de aard van het geschil, een “redelijke 
termijn bepaalt waarbinnen de partijen hun opmerkingen moeten maken”. deze 
termijn bedraagt ten minste vijftien dagen. in de mate dat uit de overeengekomen 
agenda blijkt dat de initiële datum van neerlegging van het eindverslag niet kan 
worden behouden, wordt met instemming van de partijen aan de rechter de verlenging 
van de termijn gevraagd bij het verstrekken van het verslag van de eerste vergadering. 
bemerk dat iedere verlenging van de termijn tot neerlegging van het eindverslag enkel 
door de rechter kan worden toegestaan (art. 974, § 2 Ger. w.). indien gedurende de 
procedure blijkt dat de vooropgestelde termijn van het neerleggen van het eindverslag 
niet kan worden gerespecteerd, dient dit aan de rechter te worden voorgelegd. dit 
verzoek moet voor het verstrijken van de termijn worden ingediend.

8. Beroep op medewerkers: ten einde elke discussie hieromtrent uit te sluiten, wordt 
expliciet aan partijen hun instemming gevraagd over het feit dat de deskundige 
bij de uitvoering van zijn opdracht tevens beroep kan doen op medewerkers. de 
uurtarieven hiervan worden tevens meegedeeld.

9. Ontslag van pleegvormen: hierbij wordt afgesproken dat alle communicatie met 
partijen verloopt via de raadslieden (voor zover deze er zijn) en dit per gewone 
brief, fax of elektronische brief (toegestaan door art 972bis, § 2, eerste lid Ger. w.). 
hierbij wordt ook expliciet gemeld dat geen van de partijen rechtstreeks contact kan 
opnemen met de deskundige. voor zover partijen zich laten bijstaan door technische 
raadgevers wordt overeengekomen dat inzake de technische aspecten er rechtstreeks 
met deze partijen contact kan worden opgenomen, uiteraard steeds met melding 
aan de raadslieden.

10. Bijkomende vergaderingen: er kan worden afgesproken dat indien nuttig of nodig 
(bij een poging tot verzoening, indien een bijkomend voorverslag nodig zou blijken, 
enz.) er bijkomende vergaderingen kunnen worden gehouden.

46. omtrent de eerste vergadering wordt een verslag opgesteld, zoals dit ook zal 
gebeuren voor alle vergaderingen die de deskundige organiseert (art. 972bis, § 2 laatste 
lid Ger. w.). dit verslag wordt, in uitvoering van de genomen beslissing tot ontslag van 
pleegvormen, met gewone brief aan de rechter en aan de raadslieden van de partijen 
opgestuurd. voor zover er toch een partij verstek heeft laten gaan, dan wordt dit aan die 
partij per aangetekende brief opgestuurd overeenkomstig het hiervoor gemeld artikel.

het is aangewezen, ten einde de rechter toe te laten het verloop van het deskundigenon-
derzoek op te kunnen volgen (art. 973, § 1 Ger. w.), om een doorlopende verslaggeving 
te voeren. de rapportering over de eerste vergadering is hierbij dan het eerste deel.

E. Verzoening (art. 977 Ger. W.)

47. voor zover partijen ermee instemden dat de deskundige een actieve rol speelt bij 
de verzoening kan na de eerste vergadering een informeel verzoeningsvoorstel door 
de deskundige worden geformuleerd. teneinde de kosten te beperken zal dit veelal 
de vorm aannemen van een summiere begeleidende test met bijgevoegd rekenblad, 
zonder uitgeschreven onderbouw. de deskundige verstrekt dit per gewone brief aan de 
raadslieden van de partijen en verzoekt hen binnen de overeengekomen periode hem mee 
te willen delen of op basis ervan een verzoening kan worden bekomen. desgevallend 
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organiseert hij een bijkomende vergadering om mondeling de gemaakte berekeningen, 
die ook al bepaalde evenwichten en afwegingen kunnen bevatten, toe te lichten.

indien een overeenkomst kan worden bereikt, wordt gehandeld zoals opgenomen in 
artikel 977 van het Gerechtelijk wetboek. de verzoening wordt in een overeenkomst 
schriftelijk vastgesteld. deze overeenkomst, een gedetailleerde staat van erelonen en 
kosten worden ter griffie neergelegd en aan de raadslieden opgestuurd bij gewone brief 
en aan de partijen per aangetekende brief.

de originele stukken die partijen aan de deskundige bezorgden, worden hen terugbe-
zorgd. (art. 977, § 2 laatste lid Ger. w.).

bemerk dat ook in een latere fase van het onderzoek nog steeds een verzoening mogelijk is.

indien geen verzoening kan worden bekomen, gaat de deskundige over tot het formeel 
opstellen van zijn voorverslag.

F. Voorverslag (art. 976 Ger. W.)

48. na het uitvoeren van zijn werkzaamheden stuurt de deskundige aan de raadslieden 
van de partijen en aan de rechter zijn voorverslag op. Zoals hierboven werd aangehaald 
vormt dit verslag best een geheel met de voorgaande rapporteringen zodat het verloop 
van het onderzoek volledig blijkt uit het voorverslag. dit voorverslag bevat zijn 
“bevindingen” en moet ook reeds het “voorlopig advies” van de deskundige bevatten 
(art. 976 Ger. w.). dit laatste is noodzakelijk om volop het recht van verdediging van 
de partijen te garanderen. indien louter vaststellingen zouden worden meegedeeld en 
partijen pas na de neerlegging van het eindverslag te weten komen hoe de deskundige 
deze heeft geïnterpreteerd, zullen zij pas zinnige opmerkingen kunnen maken op dat 
ogenblik. dit zou dan kunnen leiden tot verzoek tot een bijkomende opdracht of tot 
het voor de rechtbank zelf betwisten van het advies van de deskundige, hetgeen extra 
tijdverlies zou betekenen.

G. Opmerkingen van partijen

49. partijen kunnen op het voorverslag hun opmerkingen formuleren binnen de over-
eengekomen termijn. er kan bij het bepalen van de agenda overeengekomen zijn dat 
partijen op hun beurt nog kunnen reageren op de opmerkingen van de andere partijen. 
de deskundige dient geen rekening te houden met opmerkingen die hij te laat ontvangt. 
de rechter laat deze ambtshalve uit de debatten weren (art. 976, derde lid Ger. w.). 
dit is evenwel geen automatisme. de rechter zal oordelen of er aanvaardbare reden is 
voor het te laat formuleren van de opmerkingen dan wel of het enkel toe doel had het 
onderzoek af te remmen.

de deskundige moet de intellectuele eerlijkheid hebben om het in zijn voorverslag 
opgenomen advies uitdrukkelijk als voorlopig te bestempelen. hij moet de tegenspreke-
lijkheid garanderen en open staan voor de opmerkingen, desgevallend nieuwe elementen 
en de argumenten van de partijen.
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H. Bijkomend voorverslag

50. wanneer de deskundige na ontvangst van de opmerkingen van de partijen nieuwe 
verrichtingen onontbeerlijk acht, verzoekt hij de rechter daarvoor om toestemming (art. 
976, laatste lid Ger. w.). de deskundige kan na de neerlegging van zijn voorverslag niet 
autonoom beslissen om bijkomende onderzoeken te verrichten.

I. Opmerkingen van partijen

51. indien er een bijkomend voorverslag is, moeten de partijen ook hierop hun 
opmerkingen kunnen formuleren.

J. Neerlegging eindverslag en staat van erelonen en kosten (art. 978 Ger. W.)

52. artikel 978, § 1 van het Gerechtelijk wetboek somt de verplichte inhoud van het 
eindverslag op:

1. datum;
2. de aanwezigheid van partijen bij de werkzaamheden, hun mondelinge verklaringen 

en hun vorderingen;
3. opgave van de stukken en de nota’s die partijen aan de deskundige hebben 

overhandigd; het eindverslag mag evenwel slechts de tekst ervan overnemen in 
zoverre dat dit nodig is voor de bespreking; en

4. ondertekening door de deskundige, voorafgegaan, op straffe van nietigheid, door 
de volgende eed: “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en 
eerlijk vervuld heb”.

aan de tweede en de derde voorwaarde wordt voldaan indien er een doorlopend verslag 
wordt gemaakt waarbij niet enkel de vergaderingen worden uitgeschreven, maar ook 
alle in- en uitgaande briefwisseling wordt opgenomen met een samenvatting van de 
relevante elementen uit de stukken en nota’s van partijen.

53. de deskundige moet antwoorden op de opmerkingen van partijen, voor zover 
deze opmerkingen ter zake zijn. hij dient hierbij niet de volgorde van partijen te 
volgen, noch iedere partij apart te antwoorden; hij kan de samenhangende opmerkingen 
groeperen. Zijn antwoorden moeten uitgeschreven, gemotiveerd en onderbouwd zijn 
door onderzoek en analyse ten einde de rechter toe te laten zijn controletaak te kunnen 
vervullen. de deskundige mag zich niet laten leiden door louter persoonlijke overtuiging 
of interpretatie. de deskundige moet er ook over waken dat iedere partij kan antwoorden 
op de opmerkingen van de andere partijen. indien de deskundige niet of onvoldoende 
gefundeerd antwoordt, kan de rechter oordelen er geen rekening mee te houden.

54. samen met het eindverslag wordt de staat van erelonen en kosten aan de rechter 
bezorgd met de vraag het ereloon te willen begroten. de staat vermeldt afzonderlijk (1) 
het uurloon, (2) de verplaatsingskosten, (3) de verblijfkosten, (4) de algemene kosten, 
(5) de bedragen die aan derden zijn betaald en (6) de verrekening van de vrijgegeven 
bedragen (art. 990 Ger. w.).
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55. de originele stukken die partijen aan deskundige bezorgden, worden hen terug-
bezorgd (art. 978, § 2, laatste lid Ger. w.).

K. Begroting van erelonen en kosten

56. de staat van erelonen en kosten werd bezorgd samen met het eindverslag. indien de 
partijen niet binnen de dertig dagen na neerlegging ter griffie de staat betwisten, wordt 
het bedrag door de rechter begroot onderaan de staat en wordt daarvan een bevel tot 
tenuitvoerlegging gegeven. de verdeling gebeurt volgens het akkoord tussen partijen of 
tegen de partij zoals bepaald voor de consignatie van het voorschot (art. 991, § 1 Ger. w.).

indien partijen niet akkoord zijn, moeten ze de staat binnen de dertig dagen betwisten en 
hun standpunt met redenen omkleden, waarna de rechter de partijen oproept ten einde 
de erelonen en de kosten te begroten. hij houdt hierbij rekening met de naleving van de 
termijnen, de zorgvuldigheid en de kwaliteit van het werk, de moeilijkheid van het werk, 
de hoedanigheid van de deskundige en de waarde van het geschil (art. 991, § 2 Ger. w.).

pas na de begroting van de erelonen en de kosten kan de deskundige rechtstreeks 
betalingen van partijen ontvangen (art. 991bis Ger w.).

L. Horen van de deskundige en van de technische raadgevers van partijen (art. 985 
Ger. W.)

57. Gelet op de soms zeer technische inhoud van het verslag, kan het zijn dat de rechter 
op eigen initiatief of op verzoek van partijen oordeelt dat een mondelinge toelichting 
door de betrokkenen verhelderend kan zijn. de deskundige kan hierbij bijkomende 
stukken gebruiken die hij aan partijen of hun raadslieden kan bezorgen en ter griffie 
neerleggen. Indien de deskundige wordt gehoord, zal hij tevens de eed afleggen zoals 
die is opgenomen onderaan het eindverslag (De eedaflegging komt te vervallen bij 
inwerkingtreding van de wet van 10 april 2014, uiterlijk gesteld op 1 december 2016.)

58. het ereloon en de kosten worden onmiddellijk begroot op het proces-verbaal met 
bevel tot tenuitvoerlegging.

M. Bezorgen van het eindvonnis (art. 983 Ger. W.)

59. voor de wetswijziging van 2007 bleef de deskundige in het ongewisse over het 
verdere verloop van de procedure en werd hij niet op de hoogte gebracht over het feit 
of er al dan niet geheel of gedeeltelijk met zijn advies werd rekening gehouden bij 
de uitspraak. dit had als bijkomend nadeel dat hij ook geen inzicht verkreeg op de 
kwaliteit van zijn werk. Sinds de wetswijziging van 2007 dient de griffier bij gewone 
brief een afschrift van het eindvonnis te bezorgen aan de deskundige. in de praktijk 
wordt dit evenwel niet steeds gedaan. om dit toch te verkrijgen, is het aan te bevelen 
de vraag hiertoe expliciet op te nemen in de begeleidende brief bij het verstrekken van 
het eindverslag.
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2.3. opdrachten voor bedrijfsrevisoren

2.3.1. Aard van de opdrachten die kunnen worden verstrekt aan 
bedrijfsrevisoren

A. Opsomming van de meest voorkomende opdrachten

60. door het wettelijk monopolie hierboven omschreven worden in het algemeen alle 
deskundigenonderzoeken inzake boekhouding toevertrouwd aan bedrijfsrevisoren en 
externe accountants. hieronder wordt een poging ondernomen om de meest voorkomende 
opdrachten te bundelen.

61. eén van de meest voorkomende redenen tot aanstelling van een bedrijfsrevisor als 
gerechtelijk deskundige dient tot het uitbrengen van een advies omtrent de waardering 
van aandelen (zowel van de gehele vennootschap als van een bepaald pakket).

het leeuwenaandeel hiervan is gebaseerd op de geschillenregeling die werd ingevoerd 
bij wet van 13 april 1995, beter gekend als de reparatiewet. deze wetgeving naar 
nederlands voorbeeld kende vanaf de invoering een bijzonder succes. alhoewel de 
wetgeving stelt dat “de rechter” de prijs vaststelt, wordt in de praktijk bijna steeds een 
deskundige aangesteld om een advies te geven over de waarde van de aandelen.

ingevolge het grote succes van het werken middels een vennootschap, al dan niet 
gebaseerd op een werkelijk of vermeend fiscaal voordeel en/of afscherming van het 
privévermogen van het beroepsrisico, vormen aandelenpakketten ook meer en meer 
een onderdeel uit van vermogens die moeten worden verdeeld (en dus gewaardeerd) 
bij echtscheidingen en nalatenschappen.

62. De aanstelling van een bedrijfsrevisor gebeurt verder frequent op basis van de 
hieronder opgenomen wetgevingen:

1. wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd 
verleende concessies van alleenverkoop, nu wetboek van economisch recht (hierna 
wer) boek x. handelsagentuur-overeenkomsten, commerciële samenwerkings-
overeenkomsten en verkoopconcessies, titel 3. eenzijdige beëindiging van voor 
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.

2. in uitvoering van art x.37 w.e.r. dient, afhankelijk van het concrete geval (1) een 
redelijke opzeggingstermijn of billijke vergoeding (vervangende schadevergoeding) 
en (2) een billijke bijkomende vergoeding toegekend te worden. de laatste vergoeding 
kan bepaald worden uitgaande van (a) de berekende meerwaarde inzake cliënteel, 
(b) de kosten die de concessiehouder heeft gedaan met het oog op exploitatie van de 
verkoopconcessie en die aan de concessiegever voordelen mochten opleveren na het 
eindigen van het contract en (c) rouwgeld dat de concessiehouder verschuldigd is 
aan het personeel dat hij verplicht is te ontslaan ten gevolge van de beëindiging van 
de verkoopconcessie. omtrent de berekening van de vergoedingen is een uitgebreide 
casuïstiek ontstaan. de vervangende schadevergoeding wordt berekend op basis van 
de “gemiddelde semi-bruto-winst” van de activiteitsperiode die zo dicht mogelijk bij 



24

Missions judiciaires et extrajudiciaires du reviseur d’entreprises 2016
ex

pe
rt

 ju
d

ic
ia

ir
e

het tijdstip van de verbreking ligt. bij de billijke bijkomende vergoeding is vooral 
de “berekende meerwaarde van het cliënteel” het voorwerp van een advies van een 
gerechtelijk deskundige.

3. wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst nu wer boek 
x. handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten 
en verkoopconcessies, titel 1. Handelsagentuur-overeenkomsten. artikel x.18 
wer bepaalt : “Na de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst heeft 
de handelsagent recht op een uitwinningvergoeding wanneer hij de principaal 
nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de zaken met de bestaande klanten 
aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de principaal nog aanzienlijke voordelen 
kan opleveren.”.

4. Handelshuurwetgeving (artikel 16 iv en 25 3° handelshuurwet): buiten de in 
de wet voorgeschreven gevallen kan de verhuurder de huurhernieuwing weigeren 
mits hij aan de huurder een vergoeding wegens uitzetting uitkeert, gelijk aan drie 
jaar huur, “eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte 
schade geheel te vergoeden”.

5. wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien. bij een vastgestelde inbreuk 
zullen de schade en de gederfde opbrengsten dienen te worden vastgesteld. bij 
uitbreiding zal dit ook gebeuren indien er een inbreuk wordt gemaakt op octrooien 
die verleend werden op basis van buitenlandse octrooiwetgeving voor zover die ook 
geldig zijn op het grondgebied.

6. artikel 301 van het burgerlijk wetboek: bij de bepaling van de uitkering tot 
levensonderhoud voor een behoeftige ex-echtgenoot. enerzijds dient de onder-
houdsuitkering ten minste de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde te 
dekken; anderzijds mag de uitkering niet hoger liggen dan een derde van het inkomen 
van de uitkeringsplichtige echtgenoot. Zeker wanneer de (beide) ex-echtgenoten 
middels (één of meerdere) vennootschappen hun beroepsactiviteiten organiseerden 
en/of hun vermogen structureerden, kan de rechter een gerechtelijk deskundige 
aanstellen om advies te verlenen zowel omtrent het inkomen als omtrent de vermo-
genstoestand (staat van behoefte) van de partijen, abstractie makend van de bestaande 
vennootschappen (transparant maken van de stromen en de bezittingen van de 
uiteindelijke begunstigden).

7. artikel 577-8, §4, 17° van het burgerlijk wetboek inzake de boekhouding van de 
vereniging van mede-eigenaars. de algemene vergadering kan tot controle van de 
rekeningen overgaan tot de aanstelling van een commissaris van de rekeningen op 
basis van artikel 577-8/2 burgerlijk wetboek. de commissaris van de rekeningen 
dient geen bedrijfsrevisor te zijn. bij een gerechtelijke discussie omtrent de 
rekeningen kan de rechter een deskundige aanstellen om de boekhouding door te 
lichten en de verdeling van de kosten te analyseren.

63. ten slotte noodzaken discussies ingevolge de gebrekkige uitvoering van aanne-
mingsovereenkomsten inzake bouw tussen professionelen waarbij er niet enkel de 
directe geleden schade, maar tevens de gevolgschade (gederfde inkomsten) soms 
aanzienlijk kan oplopen alsook ingevolge de verstrekte waarborgen bij overeenkomsten 
tot overdracht van aandelen tot de aanstelling van een deskundige.
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B. Vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek

64. in het algemeen zijn er weinig wettelijke bepalingen die expliciet de aanstelling 
van een deskundige bevatten. Artikel 168 van het Wetboek van vennootschappen 
vormt hierop een uitzondering; het artikel luidt als volgt: “Op verzoek van één of meer 
vennoten die ten minste 1 % hebben van het geheel aantal stemmen, of die effecten 
bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste 
(1 250 000 EUR), kan de rechtbank, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van 
de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen, één of meer 
deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien 
en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan.”.

65. de procedure tot aanstelling van de deskundige wordt opgenomen in artikel 169 van 
het wetboek van vennootschappen. de aanstelling van een vennootschapsrechtelijke 
deskundige kan voor alle vennootschapsvormen. voor zover de aanstelling betrekking 
heeft op het nazicht van de boeken en de rekeningen van de vennootschap dient de 
deskundige een bedrijfsrevisor of externe accountant te zijn. de aanstelling kan ook 
andere taken tot voorwerp hebben, die buiten het wettelijk monopolie liggen. er is 
betwisting of de aard van het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek verschilt 
van dit van het deskundigenonderzoek opgenomen in het Gerechtelijk wetboek.

2.3.2. Tussenkomst van een bedrijfsrevisor

A. Wettelijk monopolie

66. Bij de kwalificatie waaraan de deskundige dient te voldoen, waarnaar we verwijzen, 
vermeldden we hierboven reeds het wettelijke monopolie van de bedrijfsrevisoren en 
externe accountants van gerechtelijke deskundigenonderzoeken in boekhoudzaken. 
desondanks zijn er slechts een beperkt aantal bedrijfsrevisoren actief als gerechts-
deskundige. de belangrijkste oorzaken hiervan zijn (1) de noodzaak tot persoonlijke 
uitvoering van het deskundigenonderzoek gecombineerd met (2) de opbrengst/kostprijs 
van expertise.

B. Persoonlijke uitvoering

67. de deskundige dient steeds een natuurlijk persoon te zijn, doch voor zover hij de 
werkzaamheden opvolgt, mag hij zich laten bijstaan door medewerkers. de eigenheid 
van het deskundigenonderzoek brengt wel met zich mee dat een deskundigenopdracht 
zeer persoonsgebonden is, en wel om de volgende redenen:

1. de aanstelling door de rechter gebeurt op basis van de vermoede/veronderstelde 
persoonlijke technische vakbekwaamheid. ook na de inwerkingtreding van de 
bepalingen inzake het nationaal register van gerechtsdeskundigen zal een deskundige 
worden gekozen die de veronderstelde kwalificaties heeft; meer nog, het blijft 
mogelijk om een deskundige aan te stellen die niet op de lijst voorkomt (art. 
991decies Ger. w.).
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2. de deskundige dient persoonlijk te verschijnen bij de installatievergadering en bij 
latere oproepingen voor de rechter.

3. De voorgelegde problematiek is meestal heel specifiek, zodat het niet mogelijk is 
het werk te delegeren. er kan ook geen gebruik gemaakt worden van standaard 
werkprogramma’s of checklists (niet eenvoudig delegeerbaar). er is meer intel-
lectuele kennis, analytisch inzicht en ervaring vereist. dit sluit niet noodzakelijk 
aan met het bedrijfsmodel van het bedrijfsrevisorenkantoor.

4. er is niet enkel boekhoudkundige technische kennis vereist. een juridische kennis is 
een pluspunt (en in de toekomst een voorwaarde tot opname in het nationaal register 
van gerechtsdeskundigen – art. 991octies, 2° Ger. w.) en ook competenties inzake 
bemiddeling zijn een belangrijke troef.

5. de duur van het gerechtelijk deskundigenonderzoek. een eenvoudige procedure 
met volle medewerking van alle betrokkenen en die betrekking heeft op een recent 
verleden, duurt al vlug een jaar. complexere procedures kunnen jaren aanslepen. het 
is hierbij noodzakelijk om geheel de procedure te hebben meebeleefd, de betrokken 
partijen en raadslieden en technische raadsmannen te kennen.

C. Kostprijs van de tussenkomst

68. uit het voorgaande blijkt enerzijds dat de gerechtelijk deskundige persoonlijk sterk 
betrokken dient te zijn. anderzijds houdt het subsidiariteitsbeginsel in dat er geopteerd 
wordt voor “de meest eenvoudige, snelle en goedkope maatregel”. voor zover de waarde 
van het geschil beperkt is terwijl de kwalificaties van de deskundige hoog moeten zijn, 
zal dit de aan te rekenen erelonen beperken. bovendien wordt van de deskundigen 
verwacht dat ze niet selectief zijn bij de aanstelling (de bluts met de buil): ze dienen 
zowel grote als kleine zaken te aanvaarden. om commerciële redenen zullen hierdoor 
een aantal bedrijfsrevisoren opteren om zich niet op deze markt toe te leggen, wegens 
niet voldoende lucratief.
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3.1. introduction

69. Avant toute autre considération, je tiens à remercier Maître Monique blondiau, 
avocate au barreau de Mons avec laquelle j’ai pu collaborer dans le cadre de formations. 
je me suis inspiré de ces formations pour la rédaction de cet article. je remercie également 
mon confrère fernand maillard pour sa contribution et sa relecture de l’article.

Cet article ne parle que du mécanisme des liquidations prévu par le Code des sociétés et 
n’aborde pas la problématique de la liquidation des associations sans but lucratif pour 
lesquelles le législateur a prévu une procédure de mise en liquidation spécifique sans 
pour autant définir plus en avant le rôle du liquidateur. On peut regretter que le cadre 
de l’intervention des liquidateurs pour les associations ne soit pas harmonisé avec celui 
prévu pour les sociétés alors qu’in fine le rôle du liquidateur est similaire.

La liquidation se définit comme l’ensemble des opérations, qui, à la suite de la décision 
de dissolution d’une société, tendent au paiement des créanciers à l’aide de l’actif 
social et à la répartition du reliquat éventuel entre les actionnaires ou associés (1). c’est 
le travail du liquidateur.

Il est évident que l’évolution de la jurisprudence, de la doctrine et de la législation traduit 
les sentiments partagés qu’inspire la liquidation.

Contrairement à la faillite, la procédure de liquidation ne s’inscrit pas dans un cadre 
judiciaire strict et peut s’avérer un outil plus souple pour les sociétés en difficultés. La 
souplesse de la liquidation permet parfois de limiter les dommages engendrés par la 
situation particulière de l’entreprise.

Dans le même temps, il faut être conscient du risque que présentent certaines liquidations 
déficitaires ou complexes eu égard à la défense de l’intérêt des créanciers. Ce qui parfois 
dans le cadre de liquidations déficitaires oblige à faire aveu de faillite.

Le liquidateur se voit ainsi soumis à une lourde responsabilité et il doit tel un chef 
d’orchestre maitriser les multiples normes juridiques, fiscales, comptables (parfois 
imprécises) qui prévalent dans cette matière, faire preuve de grandes qualités humaines, 
relationnelles, financières et de gestion. Il doit faire preuve également d’une grande 
rigueur d’esprit ainsi que d’indépendance.

A l’inverse de l’administrateur qui agit pour compte et dans l’intérêt de la société, le 
liquidateur doit gérer une société en discontinuité qui n’existe que pour les besoins de 
la liquidation et dont les seules préoccupations sont de réaliser au mieux les actifs de 
la société pour désintéresser en priorité les créanciers et répartir le meilleur reliquat 
aux actionnaires ou associés.

A l’inverse du curateur, le liquidateur doit gérer une société dont l’ébranlement du crédit 
n’est pas forcément existant et dans un cadre plus souple permettant ainsi généralement 

(1) cass., 8 mai 1930, Pas. 1930, i, 202.
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une meilleure valorisation des actifs, un climat social plus serein, une publicité négative 
moindre, ce qui entraîne parfois le transfert et le maintien de l’activité sans trop de 
démantèlement.

pour toutes ces raisons, le réviseur d’entreprises, de par sa formation multidisciplinaire, 
de par sa connaissance des environnements économiques et juridiques et de par son 
analyse de risque et surtout de par sa probité et son indépendance présente un profil 
idéal pour exercer les missions de liquidateur.

dans ce chapitre nous donnerons un bref rappel des modes de dissolution, le cadre légal 
et le rôle du liquidateur, la compatibilité de cette mission pour le réviseur d’entreprises.

3.2. cadre leGal de la liQuidation des societes (2)

3.2.1. Modes de dissolution

A. Dissolution volontaire

a) initiative

70. La décision de dissolution et d’entrée de la société dans la procédure de liquidation 
est prise par l’assemblée générale, généralement sur proposition de l’organe de gestion.

La décision peut être prise à tout moment sans qu’il soit nécessaire de la motiver. La 
décision de dissolution est en principe irrévocable et ne pourrait être remise en cause 
qu’au terme d’une procédure en annulation de la décision de l’assemblée.

b) formalités préalables

71. La matière est régie par l’article 181 du Code des sociétés qui décrit la procédure 
pour les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par 
actions, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés anonymes ainsi que 
les sociétés européennes (coopératives).

l’organe de gestion:

 – assure la convocation de l’assemblée générale devant un notaire avec la dissolution 
à l’ordre du jour

 – veille à ce que soient joints à la convocation les documents suivants :
 – le rapport justificatif établi par l’organe de gestion
 – un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne 
remontant pas à plus de 3 mois

(2) Avec l’aimable collaboration de Maître Monique blondiau, avocat près le barreau de Mons.
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 – le rapport sur cet état du commissaire, d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert-
comptable désigné par l’organe de gestion  ;

 – l’assemblée délibère selon les règles imposées pour la modification des statuts
 – l’acte reproduit le rapport après que le notaire ait vérifié la légalité externe.

B. Dissolution judiciaire

a. Généralités

72. La dissolution judiciaire est celle qui est prononcée par le juge saisi par un ou 
plusieurs actionnaires ou associés, par toute personne intéressée ou par le Ministère 
public. a défaut de texte, le juge naturel est celui du tribunal de commerce.

La demande en liquidation doit être introduite par voie de citation et non de requête ou 
par comparution volontaire. elle ne peut avoir d’effet rétroactif.

la loi relève différentes causes de dissolution judiciaire :

b. justes motifs

73. article 45 du code des sociétés stipule que : «  La dissolution des sociétés à terme 
ne peut être demandée par l’un des actionnaires ou associés avant le terme convenu, 
qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses 
engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, 
ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage 
des juges. ».

et articles 645 – 343-386, 3° du code des sociétés : « La dissolution de la société à 
durée limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs. »

Ils peuvent être définis comme « toute circonstance qui empêche irrémédiablement la 
réalisation de l’objet social. ».

C’est donc l’intérêt de la société qui est pris en compte plus que l’intérêt des actionnaires 
ou associés. seule la mésentente grave entre actionnaires ou associés compromettant 
l’avenir de la société sera donc prise en compte (comme par exemple, le divorce 
entre époux actionnaires ou associés, le blocage de majorité, l’impossibilité de 
réunir l’assemblée générale, la perte de l’affectatio societatis, etc.) mais également le 
dépassement de l’objet social, les activités illicites, …

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En conséquence de quoi, l’associé à 
l’origine du conflit ne peut pas en principe demander la dissolution.

En ce qui concerne les sociétés, on peut s’interroger sur la possibilité pour les tiers de 
demander la dissolution. la jurisprudence, par analogie avec l’article 45 du code des 
sociétés, opine si ce tiers a un intérêt légitime.
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Cette procédure constitue le remède ultime lorsque toutes les solutions ont été recherchées 
et qu’aucun remède valable n’a pu être trouvé.

Il faut noter que l’introduction dans notre droit des sociétés des procédures d’exclusion 
et de rachat forcé permet d’éviter le recours à cette procédure.

c. inactivité

74. en application de l’article 182 du code des sociétés, le non dépôt des comptes 
annuels pendant trois exercices consécutifs fait présumer de l’inactivité de la société et 
autorise toute personne intéressée à saisir le juge d’une action ou dissolution.

la régularisation est possible.

L’action en dissolution ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de sept mois 
suivant la date de clôture du troisième exercice comptable. cette action est dirigée 
contre la société. La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer 
le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation 
est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une 
situation des valeurs sociales et de leur emploi.

En cas de clôture immédiate, l’article 185, alinéa 2 du Code des sociétés prévoit que : 
« A défaut de nomination de liquidateurs, les associés gérants dans les sociétés en nom 
collectif ou en commandite, les membres du conseil d’administration ou les membres du 
conseil de direction dans une société européenne ou une société coopérative européenne 
et les administrateurs ou les gérants dans les sociétés anonymes, les sociétés privées à 
responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les groupements d’intérêt économique, 
seront, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs. ».

d. perte importante du capital

75. Lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé 
peut demander la dissolution de la société.

L’actif net est défini par les articles 320, 419 et 617 du Code des sociétés de la façon 
suivante : « Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier 
exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite 
d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est 
supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts 
ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il 
figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l’actif ne peut comprendre:

1° le montant non encore amorti des frais d’établissement;
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2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, 
le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement. ».

L’article 634 du Code des sociétés prévoit que lorsque l’actif net d’une société anonyme 
est réduit à un montant inférieur à 61.500 € (le capital minimum), tout intéressé peut 
demander au tribunal la dissolution de la société. des dispositions similaires existent 
pour les autres formes de sociétés dotées de la personnalité juridique.

le tribunal peut accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

l’arrêt de la cour de cassation du 2 avril 2015 (c.14.02.81.f) (3) admet que les sociétés 
n’ayant plus le capital minimum, représentent un grave danger pour l’économie. en 
l’espèce, un importateur a cité un de ses concessionnaires avec lequel il était en litige, 
en dissolution de l’entreprise sur base de l’article 634. Il apparaissait clairement que le 
seul but poursuivi par cet importateur était de mettre en liquidation le concessionnaire 
et le forcer à arrêter les relations commerciales sans préavis. la cour de cassation saisie 
de l’affaire a rappelé que l’intérêt devait être légitime et que le juge devait apprécier ce 
caractère légitime ou abusif. Et la Cour de rappeler que l’abus de droit est l’utilisation 
d’un droit dans un but différent que celui pour lequel il a créé. Il apparait clairement que 
la perte n’est plus une condition objective et que le fait d’avoir un capital insuffisant ne 
constitue pas en soi nécessairement un problème.

e. non adaptation des statuts

76. après plusieurs prolongations, le législateur avait accordé aux sociétés un délai 
jusqu’au 1er octobre 2005 pour adapter leurs statuts au code des sociétés.

passé ce délai, tout intéressé peut poursuivre la dissolution des sociétés dont les statuts 
n’auront pas été adaptés.

f. peine de mort des sociétés

77. Le Code pénal en son article 35 prévoit que « La dissolution peut être décidée par 
le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d’exercer des 
activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été 
intentionnellement détourné afin d’exercer de telles activités. ».

C. Dissolution de plein droit

a. notion

78. Il s’agit de la dissolution qui intervient de manière immédiate sans décision de 
l’assemblée générale ou du tribunal. les articles 181 et suivants du code des sociétés 
ne sont pas applicables.

(3) Maître beernaert – echo du 9 février 2016.
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b. survenance du terme

79. Il s’agit d’une cause de dissolution devenue rare depuis que la loi du 5 décembre 
1984 a consacré la règle de la durée illimitée, sauf prescription contraire reprise dans 
les statuts, pour remédier aux nombreuses déconvenues vécues sous l’emprise de la loi 
ancienne compte tenu du caractère irrévocable de la dissolution.

la prolongation après l’expiration du terme de la société avec effet rétroactif est 
impossible car même une décision ultérieure de l’assemblée générale ne peut remettre 
en vie une société morte. La seule solution est de créer une nouvelle société à qui on 
apporte les éléments de la société dissoute.

c. extinction de la chose

80. La disparition de l’objet social sur le plan matériel ou juridique entraîne la dissolution 
de la personne morale.

par exemple : l’interdiction de l’activité, le retrait d’une concession, etc. ou tout acte 
réduisant à néant l’objet social.

d. décision de la clôture de la faillite

81. la déclaration de faillite n’entraîne pas la dissolution.

toutefois, la clôture des opérations de la faillite d’une société comporte non seulement 
sa dissolution mais aussi la clôture immédiate de sa liquidation.

e. radiation administrative

82. En 2003, plus de 45.000 sociétés avaient oublié chaque année de déposer leurs 
comptes annuels auprès de la banque nationale. Pour près de 30.000 c’est la troisième 
année consécutive.

l’article 25bis, § 1er, 4° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque 
Carrefour des Entreprises prévoit la radiation d’office de la Banque-Carrefour des 
entreprises pour les sociétés qui n’ont pas déposé de comptes annuels pour la troisième 
année consécutive. au cas où l’entreprise procède néanmoins au dépôt, la radiation est 
retirée. la radiation est publiée au Moniteur belge.

L’entreprise continue d’exister sur le plan juridique malgré la radiation administrative.  
L’entreprise conserve tous ses droits et obligations (notamment sa qualité commerciale, 
artisanale ou non-commerciale de droit privé, l’obligation déposer des déclarations à 
la TVA, à l’ONSS, etc.) et ce, sous réserve de l’interprétation qui pourrait être faite par 
les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
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3.2.2. La publicité

83. Pour prévenir les tiers et les créanciers de la situation de liquidation, la loi organise 
des mesures de publicité :

 – le dépôt de l’acte de dissolution au greffe du tribunal de commerce et la publication 
par extrait au Moniteur belge ;

 – la mention de l’état de liquidation sur toutes les pièces émanant de la société ; et
 – la modification de l’inscription à la Banque-Carrefour des entreprises.

3.2.3. Le liquidateur, un acteur irréprochable

84. l’article 184, § 1er du Code des sociétés définit le rôle du liquidateur.

Il est important de rappeler que la loi a créé la fiction juridique de la survivance passive 
de la société juridique dissoute tant que la liquidation n’est pas terminée.

La société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation et garde sa personnalité 
juridique mais son mode de fonctionnement est modifié. Elle n’agit que pour les besoins 
de sa liquidation et ne peut donc poursuivre une activité normale que si celle-ci est 
justifiée par les besoins de la liquidation.

Le Code des sociétés ne requiert pas de qualités spécifiques dans le chef de la personne 
qui exerce le mandat de liquidateur.

sauf les incompatibilités légales et les dispositions restrictives des statuts, toute personne 
(physique ou morale) capable de s’engager peut être nommée liquidateur.

En cas de nomination d’une personne morale, la personne physique qui représente le 
liquidateur pour l’exercice des pouvoirs de liquidation doit être désignée dans l’acte 
de nomination.

Le liquidateur est nommé :

 – par les statuts ;
 – par l’assemblée générale ;
 – par le tribunal de commerce ; et
 – par la loi en l’absence de désignation.

Une loi modifiant le Code des sociétés en vue d’améliorer la procédure de liquidation a 
profondément modifié cette matière en conférant au président du tribunal de commerce 
un pouvoir de contrôle sur la nomination et sur l’exercice de la mission du liquidateur.

Le président du tribunal n’accorde confirmation de la nomination qu’après avoir vérifié 
que les liquidateurs offrent toutes les garanties de probité pour l’exercice de leur 
mandat.
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Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs :

1. les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489 à 490bis du 
Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance ;

2. tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n’a pas rendu et soldé son 
compte en temps utile. Cette exclusion ne peut intervenir que pour autant qu’elle 
advienne endéans un délai de dix ans, prenant cours à dater d’une décision définitive 
de condamnation ou de l’absence de reddition et solde de compte en temps utile ; et

3. sauf homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui ont été 
déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui ont encouru une 
peine d’emprisonnement, même avec sursis, pour l’une des infractions mentionnées à 
l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire 
faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou 
activités, pour une infraction à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des 
entreprises ou à ses arrêtés d’exécution, ou pour une infraction à la législation fiscale.

Le liquidateur déposera d’ailleurs un extrait de son casier judiciaire lors de l’introduction 
de la demande de confirmation de la nomination.

L’assemblée générale a toujours le pouvoir de choisir et nommer le liquidateur. La 
décision de nomination du liquidateur peut mentionner un ou plusieurs candidats liqui-
dateurs de remplacement, éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas 
où la nomination du liquidateur n’est pas confirmée ou homologuée par le président du 
tribunal. si le président du tribunal compétent refuse de procéder à l’homologation ou 
à la confirmation, il désigne un de ces candidats de remplacement comme liquidateur. 
si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans le présent article, le 
président du tribunal désigne lui-même un liquidateur.

il est donc nommé immédiatement. toutefois, celui-ci ne pourra entrer en fonction 
qu’après confirmation de cette nomination par le président du tribunal de commerce 
saisi sur requête introduite par la société, par le procureur du roi ou par tout intéressé, 
accompagnée d’un état comptable de l’actif et du passif.

Le président du tribunal statue également sur les actes que le liquidateur a éventuellement 
accomplis entre sa nomination par l’assemblée générale et la confirmation de cette 
nomination. il peut les annuler s’ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.

le tribunal compétent est celui de l’arrondissement du siège social, sauf si le siège de 
la société a été déplacé dans les six mois précédant la dissolution, auquel cas c’est le 
tribunal de l’arrondissement où la société avait son siège avant le déplacement.

3.2.4. Mission du liquidateur

85. La mise en liquidation met fin de plein droit aux mandats des administrateurs et 
gérants. La représentation de la société est assurée à l’égard des tiers, le liquidateur est 
alors l’organe de la société.
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Le statut du liquidateur est hybride et rend parfois complexe l’exécution de sa mission. 
Mandataire de la société, il apparaît aux tiers comme l’organe de celle-ci. chargé de 
la défense des créanciers, il doit faire preuve d’indépendance vis à vis des actionnaires 
ou associés qui ont décidé de sa nomination.

Selon l’article 192 du Code des sociétés, les liquidateurs sont responsables, tant envers 
les tiers qu’envers les actionnaires ou associés, de l’exécution de leur mandat, et des 
fautes commises dans leur gestion.

Par exemple le liquidateur commet une faute par exemple si il ne dépose pas les comptes 
annuels ou encore si il ne réclame pas les dettes impayées dont il devait avoir connais-
sance au détriment du droit des créanciers, ou par exemple si il procède à la clôture de 
la liquidation et au partage du patrimoine en les actionnaires alors qu’un litige fiscal 
était toujours pendant. les décisions de justice concernant les fautes sont multiples.

Pour rappel , une action en responsabilité doit pouvoir démontrer qu’il y ait une faute , 
un dommage et un lien causal entre la faute et le dommage. si par exemple la faute du 
liquidateur est de ne pas avoir déposer ses rapports semestriels auprès du tribunal mais 
que cette absence de dépôt n’a causé aucun dommage ou que le dommage ne résulte 
pas de cette absence de dépôt, la responsabilité du liquidateur ne pourra être engagée.

Les tâches principales du liquidateur sont :

 – l’établissement de l’inventaire ;
 – l’établissement du passif et la vérification des rangs et privilèges ;
 – la réalisation des actifs et la poursuite des éventuels procès en cours ;
 – l’apurement du passif dans le respect des rangs et privilèges ; et
 – l’affectation de l’éventuel solde de liquidation.

3.2.5. Inventaire

86. l’établissement d’un inventaire, contrairement à la législation sur les faillites n’est 
pas une obligation légale dans le cadre de la mission du liquidateur mais peut par ailleurs 
être prévue au sein des statuts. Quoi qu’il en soit il s’agit d’une mesure prudente que le 
liquidateur averti mettra en œuvre. N’oublions pas qu’il doit rendre compte de l’emploi 
des valeurs sociales et qu’à défaut d’avoir établi un inventaire de départ, il lui sera plus 
difficile de donner les justifications nécessaires.

3.2.6. Réalisation des actifs

87. dans le cadre de la réalisation des actifs, le liquidateur peut intenter et soutenir 
toutes actions, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, 
réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, 
transiger ou compromettre sur toutes contestations. il peut aliéner les immeubles par 
adjudication publique, s’il juge la vente nécessaire pour payer les dettes sociales (4). il 

(4) art. 186 c. soc.
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peut intenter et soutenir les actions en justice aussi bien en tant que demandeur ou en 
tant que défendeur (5).

Le liquidateur peut, mais seulement avec l’autorisation de l’assemblée générale, donnée 
conformément à l’article 184 du Code des sociétés, continuer, jusqu’à réalisation, 
l’industrie ou le commerce, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de 
commerce, hypothéquer les biens, les donner en gage, aliéner les immeubles, même de 
gré à gré, et faire apport du patrimoine dans d’autres sociétés (6) ou encore racheter les 
actions de la société , soit à la bourse, soit par souscription ou soumission (7).

Dans le cadre de la réalisation des valeurs mobilières, le liquidateur peut vendre seul 
par exemple le fonds de commerce ou tous les éléments d’actifs mais ne peut pas sans 
décision préalable de l’assemblée générale les apporter ou les échanger. l’article 186 
du code des sociétés parle de réalisation. en effet, l’objectif de sa mission est de les 
rendre liquides et non de les remplacer. En cas d’apport à une autre société, l’article 187 
du code des sociétés exige une décision préalable de l’assemblée générale.

Dans le cadre de la réalisation des valeurs immobilières le liquidateur peut également 
agir seul sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour autant que l’aliénation 
(vente) se fasse par adjudication publique et que cette vente soit nécessaire pour payer 
les dettes sociales. dans le cas contraire, l’autorisation préalable de l’assemblée générale 
est nécessaire.

Par analogie, les règles liées aux conflits d’intérêts sont d’application (8).

Le liquidateur peut exiger des actionnaires ou associés le paiement des sommes qu’ils 
se sont engagés à verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais 
de liquidation (9) (capital non appelé par ex., etc.).

Rappelons également que tous les actes, factures, annonces, publications et autres 
documents émanant de la société dissoute doivent mentionner « société en liquidation ». 
A défaut, le liquidateur engage sa responsabilité personnelle.

3.2.7. Apurement du passif

88. l’apurement du passif se fait sous son entière responsabilité. il a l’obligation de 
rechercher tous les créanciers potentiels et de les inviter à produire leur créance au 
passif de la liquidation.

les créanciers doivent être traités sur un pied d’égalité et voient leurs droits respectifs 
déterminés de manière définitive au moment de la naissance du concours :

(5) art. 186 c. soc.
(6) art. 187 c. soc.
(7) art. 190, § 2 c. soc.
(8) art. 191 c. soc.
(9) art. 188 c. soc.
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 – impossibilité de compensation ;
 – suspension du cours des intérêts ; et
 – suspension des droits de poursuites individuelles (10).

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes 
les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes 
non exigibles, sous déduction de l’escompte possible pour celles-ci. Le liquidateur doit 
faire preuve de célérité car celui qui tarderait à rembourser les créanciers pourrait voir 
sa responsabilité entamée.

il pourra cependant, sous sa garantie personnelle, payer d’abord les créances exigibles, si 
l’actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante 
et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux (11).

3.2.8. Affectation de l’éventuel solde de liquidation

89. Le solde de liquidation est celui qui subsiste après l’apurement de toutes les dettes 
à l’égard des tiers mais avant remboursement des apports effectués par les actionnaires 
ou les associés.

Cette affectation se fait en deux étapes. Tout d’abord, il appartiendra au liquidateur de 
rembourser les actionnaires ou les associés des apports qu’ils ont effectués.

Si le solde est inférieur, il appartiendra au liquidateur d’effectuer ce remboursement 
proportionnellement à leur apport en tenant compte le cas échéant du capital réellement 
libéré par chacun.

si le solde est supérieur, ce boni sera distribué proportionnellement entre les actionnaires 
ou associés. Il distribuera les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions 
égales et remettra les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés (12). en effet, 
il n’appartient pas au liquidateur de procéder au partage des biens indivis.

A noter que pour les associations sans but lucratif, il n’y a pas de distribution d’un 
éventuel boni de liquidation. S’il reste des biens, les liquidateurs des ASBL affectent 
l’actif net conformément aux mentions statutaires ou à la volonté de l’assemblée générale. 
A défaut de telles indications, les liquidateurs donnent à l’actif net une affectation qui 
se rapproche autant que possible du but de l’association. En aucun cas, l’actif net ne 
peut être distribué entre les membres de l’association.

3.2.9. Clôture de liquidation

90. Lorsque la liquidation d’une société dissoute est achevée, elle est clôturée.

(10) théorie du concours de plein droit.
(11) art. 190 c. soc.
(12) art. 190, § 2 c. soc.
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La clôture de la liquidation a de lourdes conséquences. Elle entraine la mort de la 
société, la perte de la qualité d’actionnaire et la perte pour les créanciers de leurs droits 
sur le débiteur.

Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur, un notaire ou un administrateur ou 
un gérant de la société soumettent le plan de répartition de l’actif entre les différentes 
catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l’arrondissement 
duquel se trouve le siège de la société.

Le tribunal peut requérir du liquidateur tous renseignements utiles pour vérifier la 
validité du plan de répartition (13).

Le liquidateur, quand il considère que la liquidation est achevée, convoque l’assemblée 
générale et propose la clôture de la liquidation.

Au cours de cette assemblée, le liquidateur fait rapport. C’est-à-dire qu’il donne lecture du 
rapport qu’il a rédigé accompagné des comptes de liquidation et des pièces justificatives.

L’assemblée vote à la majorité simple alors la décharge au liquidateur et la clôture de 
la liquidation. La clôture met fin immédiatement à son mandat.

La décision de clôture fait l’objet de publication qui contiendra :

 – la mention de l’approbation des comptes de clôture ;
 – l’indication de l’endroit désigné par l’assemblée générale pour la conservation des 

documents durant le délai légal de cinq ans au moins (14) ; et
 – l’indication des mesures prises en vue de la consignation des fonds qui n’ont pu 

être remis.

La décision ne doit pas être nécessairement prise par acte authentique.

Après la liquidation et au moins un mois avant l’assemblée générale ou la réunion des 
actionnaires ou associés, les liquidateurs déposent un rapport sur l’emploi des valeurs 
sociales au siège de la société et soumettent les comptes et pièces à l’appui. ces rapports 
sont contrôlés par le commissaire. a défaut d’un tel commissaire, les actionnaires ou 
associés disposent d’un droit individuel d’investigation, pour lequel ils peuvent se faire 
assister d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises.

l’assemblée entend le cas échéant le rapport du commissaire et statue sur la décharge 
du liquidateur (15) et le cas échéant du commissaire.

(13) art. 190 c. soc.
(14) art. 195, § 2, 5° c. soc.
(15) art. 194 c. soc.
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Dans le mois de la clôture de la liquidation, le liquidateur doit demander la radiation de 
l’inscription à la banque carrefour des entreprises (16). En pratique, il s’agit d’une demande 
de radiation adressée par le liquidateur au greffe du tribunal de commerce dans le mois.

la déclaration de cessation d’activité à la tva doit être faite en principe dans le mois.

Par sa clôture, la société garde une personnalité juridique passive (17) pendant la période 
de cinq ans qui suit et les intéressés peuvent donc intenter une action contre la société 
en la personne de son liquidateur. Ce point ne vaut que pour les créances ou litiges 
inconnus au moment de la clôture et non pour ceux connus à ce moment-là. pour ces 
derniers, il est inconcevable de clôturer la liquidation si les litiges restent pendants.

Il en résulte qu’après la clôture de la liquidation de la société, le liquidateur (ou la 
personne présumée telle) reste le seul habilité à introduire au nom de la société par 
exemple un recours et non les actionnaires, et ce indifféremment de la décharge donnée 
ou de l’engagement des actionnaires à reprendre tout ou partie des dettes connues ou 
non de la société lors de la clôture de liquidation (18).

3.2.10. Surveillance de l’assemblée générale et du tribunal

91. C’est l’assemblée générale des actionnaires ou associés qui constitue l’organe de 
surveillance du liquidateur. C’est à elle qu’il rend compte.

Les liquidateurs doivent convoquer l’assemblée générale des actionnaires ou associés sur 
la demande d’actionnaires ou associés représentant le cinquième du capital social et ils 
doivent convoquer l’assemblée générale des obligataires sur la demande d’obligataires 
représentant le cinquième du montant des obligations en circulation (19).

Quand il est désigné par le tribunal de commerce dans le cadre d’une dissolution forcée, 
il est un véritable mandataire de justice et c’est au tribunal qu’il rend compte.

Les actes accomplis par le liquidateur entre sa nomination et l’homologation de cette 
nomination sont soumis au contrôle du tribunal qui peut les confirmer de manière 
rétroactive ou les annuler s’ils constituent une violation manifeste des droits des tiers.

Le liquidateur, dans le cadre de l’exercice de sa mission, est sous surveillance étroite 
du tribunal. il doit au cours du septième mois et du treizième mois de la première année 
civile de la liquidation (20) transmettre au tribunal un état détaillé de la situation de la 
liquidation.

a partir de la deuxième année, ce rapport sera déposé tous les ans.

(16) art. 36, alinéa 1er de la loi du 16 janvier 2003.
(17) cass. 22 mars 1962.
(18) liège, 2009, 2 décembre, p.j., M.M-j. & p.f. contre l’État belge, 2008/rG/542 – in Do Fiscum.
(19) art. 189 c. soc.
(20) art. 189bis c. soc.
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cet état contiendra notamment l’indication des recettes et des dépenses et l’état des 
répartitions.

Avant la clôture de la liquidation, le plan de répartition de l’actif entre les différentes 
catégories de créanciers doit être soumis pour accord au tribunal de commerce dans 
l’arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

3.2.11. Compatibilité avec la profession

92. dès l’origine de l’institut des reviseurs d’entreprises en 1953, le conseil provisoire 
écrivait : « considérant que cette fonction – celle du liquidateur – appartient électivement 
à la catégorie des missions de confiance et de contrôle dont doivent pouvoir être chargés 
les reviseurs d’entreprises, le conseil s’est prononcé en faveur de sa compatibilité , sous 
cette importante réserve qu’il s’agisse de la liquidation véritable et non la poursuite 
des affaires sociales sous le couvert de la liquidation. » (21).

Le commissaire ne peut exercer aucune autre mission dans la société concernée lorsqu’il 
se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de 
l’exercice de sa mission ou de compromettre la relation de confiance avec les parties dans 
l’entreprise auprès de laquelle il exerce cette mission (22). pour rappel, les commissaires 
ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou 
personne liée à celle-ci au sens de l’article 11 du code des sociétés, aucune autre fonction, 
mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de 
nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire (23).

Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation 
de leurs fonctions de commissaire, les commissaires ne peuvent accepter un mandat 
d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise 
à leur contrôle, ni auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 11 du code 
des sociétés (24).

Le législateur ne fait aucune distinction particulière quant à la nature juridique de 
toute autre fonction auprès de la société dans l’article 133, § 3 du code des sociétés 
et nous pouvons en déduire donc que les activités de liquidateurs sont bannies (25). 
Un commissaire ne peut donc accepter un mandat de liquidateur au sein de la société 
contrôlée pendant les deux ans qui suivent la fin de son mandat.

Rien par contre n’empêche, le cas échéant à un réviseur d’entreprises qui a établi le 
rapport de contrôle prévu à l’article 181 du code des sociétés d’être désigné à la fonction 
de liquidateur. Lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts ou d’atteinte au principe 
général d’indépendance, le professionnel devra décliner l’offre qui lui est faite (26).

(21) p. jehasse, Manuel de la liquidation, 2ème édition, waterloo, kluwer, p. 205.
(22) art. 5, c) de l’ar du 10 janvier 1994.
(23) art. 133, § 2 c. soc.
(24) art. 133, § 3 c. soc.
(25) lire à ce propos, icci, avis du 5 décembre 2012.
(26) ire, Vademecum, bruxelles, editions standaard, 2002, p. 497, norme relative aux dissolutions, 1.5.2.
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on peut s’interroger avec Monsieur p. jehasse sur la pertinence de cette compatibilité. 
En effet, il se peut qu’un litige apparaisse ultérieurement quant à l’inventaire effectué 
dans le cadre du rapport de contrôle de dissolution. l’indépendance s’en trouvera 
fortement altérée.

En cas de nomination comme liquidateur, il est utile d’avertir immédiatement sa 
compagnie d’assurances et de vérifier si ce type de mission est couvert, avec ou sans 
surprimes, par l’assurance responsabilité civile des réviseurs d’entreprises.

3.3. conclusion

93. La liquidation est un instrument privilégié et souple qui permet, même en cas de 
liquidation déficitaire, de préserver une entité économique, désintéresser les créanciers 
et d’octroyer un boni aux actionnaires ou associés.

en effet, contrairement au régime de la faillite bien organisée par le législateur, il existe 
peu de formalisme dans la procédure de liquidation : cette dernière procure moins de 
mauvaises publicités autour de l’entreprise, permet d’être plus créatif et/ou original dans 
la sauvegarde de l’outil économique et subit moins de contrôle de la part du tribunal 
de commerce. C’est la raison pour laquelle c’est peut-être le mécanisme qui préserve 
au mieux la possibilité d’une certaine reprise des activités d’une société en difficulté, 
beaucoup plus que la faillite.

La liberté est de mise puisque la loi permet à toute personne qui fait preuve de probité 
d’être liquidateur.

Cette liberté nécessite un investissement important de la part du liquidateur qui porte 
une responsabilité importante.

Cette liberté est néanmoins surveillée, le liquidateur agit dans un cadre légal strict et il 
doit donc faire preuve d’une grande connaissance du droit des affaires et particulièrement 
du code des sociétés.

En tant qu’organe de la société, il doit gérer la société en liquidation, réaliser au mieux 
les actifs, maitriser les multiples normes juridiques, sociales, fiscales, comptables, 
faire preuve de grandes qualités humaines, relationnelles, financières et de gestion. La 
connaissance du milieu économique de la société est un atout important car le liquidateur 
est le gestionnaire de l’entreprise.

Le liquidateur doit également veiller au désintéressement des créanciers et au rembour-
sement des dettes. pour ce faire, il doit connaître les mécanismes légaux du droit des 
suretés et privilèges. il doit faire preuve également d’une grande rigueur d’esprit, ainsi 
que d’indépendance.

La mission du liquidateur est donc complexe.
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Le réviseur d’entreprises apporte une réelle valeur ajoutée à la société en tant que 
liquidateur.

1. en effet, il est habitué à travailler dans un cadre légal strict avec une probité et une 
stricte indépendance.

2. Il a une grande expérience du monde économique et du contrôle de la gestion des 
entreprises et partant des méthodes de gestion. il connait parfaitement la comptabilité 
en pratique, le droit des sociétés, les codes civils et de commerce ainsi que la fiscalité ; 
les matières sociales lui sont connues également.

3. de par ses missions d’évaluation ou autres missions ponctuelles il est habilité à 
valoriser les sociétés ou encore à donner un avis éclairé sur la valorisation des biens 
qui composent l’entreprise.

4. il est membre d’un ordre professionnel surveillant sa probité, son honnêteté, son 
indépendance et son professionnalisme ; un contrôle de la qualité de son travail est 
obligatoire et organisé par la loi.

pour toutes ces raisons, ce type de missions convient parfaitement à notre profession. 
Nous pouvons offrir toutes les qualités nécessaires pour réaliser cette mission avec 
professionnalisme et rassurer les créanciers et les actionnaires ou autres acteurs 
économiques qui pensent que la procédure actuelle, très souple, ne présente pas les 
garanties suffisantes.

Il me semble qu’il serait utile que nous abordions la liquidation non seulement comme 
une mission de contrôleur de la situation active et passive, mais également comme une 
opportunité pour l’acteur privilégié qu’est le réviseur d’entreprises, comme liquidateur 
avisé et averti d’une situation économique donnée.
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4.1. inleidinG

94. In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de rechtsfiguur van de voorlopig 
bewindvoerder inzake vennootschappen. hiertoe zal eerst een beschrijving worden 
gegeven van het wettelijk kader, waar de definitie en grondslag zullen worden geana-
lyseerd, alsmede de voorwaarden en gronden voor de aanstelling van een voorlopig 
bewindvoerder en de personen die de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder 
kunnen vorderen. vervolgens zal de opdracht van de voorlopig bewindvoerder inzake 
vennootschappen van naderbij worden onderzocht om daarna over te gaan tot de analyse 
of de functie van de voorlopig bewindvoerder al dan niet verenigbaar is met het beroep 
van bedrijfsrevisor. ten slotte zal, na de bevinding van effectieve verenigbaarheid, 
de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor als voorlopig bewindvoerder inzake 
vennootschappen worden uitgeklaard.

4.2. beschrijvinG van het wettelijk kader

4.2.1. Definitie en grondslag

A. Definitie

95. de voorlopig bewindvoerder wordt in de rechtsleer het best omschreven als een uit 
de (pretoriaanse) rechtspraak gegroeide rechtsfiguur, waarbij de rechter (in kort geding) 
als dringende en voorlopige maatregel een persoon (of personen) aanstelt met het oog 
op het stellen van één of meer handelingen van bestuur, in naam en voor rekening van 
de natuurlijke persoon (handelaar) of rechtspersoon en dit met inachtneming van de 
bescherming van de belangen van de vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders 
en/of de schuldeisers (1).

de voorlopig bewindvoerder inzake vennootschappen moet worden onderscheiden 
van de voorlopig “bewindvoerder-precurator” op grond van artikel 8 van de fail-
lissementswet. de voorlopig bewindvoerder die overeenkomstig voormeld artikel 
wordt aangesteld, kadert specifiek in het faillissementsrecht en is een gerechtelijk 
dwangvertegenwoordiger. aangezien voorliggende bijdrage zich uitsluitend focust op 
de voorlopig bewindvoerder inzake vennootschappen, zal zij niet verder ingaan op de 

(1) deze omschrijving is ontleend aan: h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen en het 
wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading”, TPR 2010, p. 1634, nr. 34, zoals 
geïnspireerd op: j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK en 
j. verhaert (eds.), Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en 
aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32d, nr. 11902; b. tilleman, Bestuur van 
vennootschappen, kalmthout, biblo, 1996, p. 161 e.v., nrs. 285 e.v.; j. vananroye, “voorlopig 
bewind: onbevoegdheid van de gewone organen of onbekwaamheid van de rechtspersoon? Een 
kritische kanttekening bij de toepassing door het arrest van het hof van cassatie van 4 november 
2004 van de principes van organieke vertegenwoordiging in rechte”, TRV 2005, p. 9.
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figuur van de voorlopig bewindvoerder-precurator in het faillissementsrecht, waarvoor 
wordt verwezen naar andere gespecialiseerde rechtsleer ter zake (2).

de vordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder behoort zeker tot de meest 
gebruikte rechterlijke actiemiddelen bij vennootschapsconflicten en gaat tegelijk om 
één van de meest geduchte actiemiddelen: bij inwilliging van de gevraagde maatregel 
worden de door partijen op grond van de wet georganiseerde vennootschapsorganen 
immers plotsklaps geconfronteerd met een derde die, naargelang de omvang van de 
bevolen opdracht, hun bevoegdheden (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk overneemt, en 
waarvan de benoeming bovendien aan publiciteit in het Belgisch Staatsblad (cf. art. 74, 
2°, d) w. venn.) (3) alsmede in de kruispuntbank van ondernemingen (4) is onderworpen.

B. Grondslag

96. De rechtsfiguur van de voorlopig bewindvoerder die, zoals reeds vermeld, niet alleen 
in het vennootschapsrecht voorkomt (5), is ontstaan uit de beschikkingspraktijk van de 
voorzitters van de rechtbank van koophandel (6). de wettelijkheid van de aanstelling van 

(2) Cf. o.m.: o. caprasse, “la responsabilité des administrateurs provisoires de société en cas 
de violation d’une obligation légale”, DAOR 2004, p. 67-73; j.v., noot onder kort Ged. kh. 
brussel 1 februari 1999, TRV 1999, p. 191; t. lysens, “de voorlopige bewindvoering” in x, 
Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking? – Tribunaux de commerce 
et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, brussel, bruylant, 2003, p. 167-197;  
b. tilleman, “de voorlopig bewindvoerder als pre-curator”, noot onder kort Ged. luik  
16 augustus 1991, TRV 1992, p. 40-45; b. tilleman, “een voorlopig bewindvoerder: een middel 
ter voorkoming van een faillissement”, noot onder kort Ged. kh. doornik uitspraak doende op 
een eenzijdig verzoekschrift, 1 april 1994, TRV 1994, p. 356; j. vananroye, “voorlopig bewind: 
onbevoegdheid van de gewone organen of onbekwaamheid van de rechtspersoon? Een kritische 
kanttekening bij de toepassing door het arrest van het hof van cassatie van 4 november 2004 van 
de principes van organieke vertegenwoordiging in rechte”, TRV 2005, p. 9; M. WycKaert, “waar 
ligt de redelijke grens aan de bevoegdheden van een voorlopig bewindvoerder?”, (noot onder 
kort Ged. charleroi 1 februari 1996), TRV 1996, p. 211; c. van schoubroecK en h. cousy, 
“preventieve ontzetting en voorlopig beheer”, in h. braecKmans, e. dirix en e. Wymeersch 
(eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord : het nieuwe recht, antwerpen, kluwer, 1997, 
p. 115, nr. 5. Voor een diepgaande analyse over de verschillende toepassingen van de figuur 
van de voorlopige bewindvoerder in het Belgisch positief recht, met focus op deze figuur in 
de onderneming in moeilijkheden, cf.: M. dreesden, “de voorlopige bewindvoerder in de 
onderneming in moeilijkheden”, Jura Falc. 2005-06, p. 3-38.

(3) k. byttebier, a. françois, e. janssens en t. van de Gehuchte, Omgaan met conflicten in de 
vennootschap, antwerpen, intersentia, 2009, p. 112.

(4) j.-f. cats en vincent de Wulf, “Aspects pratiques de l’exercice d’un mandat d’administrateur 
provisoire par un réviseur d’entreprises” in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 
samenwerking? – Tribunaux de commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, p. 135-136, nr. 3.2.

(5) een gerechtelijk bewindvoerder kan ook worden aangesteld voor onbeheerde nalatenschappen, 
voor een onverdeeldheid of voor personen die feitelijk handelingsonbekwaam zijn. (Cf. o.m.: f. 
blontrocK, “de gerechtelijke bewindvoerder. analyse van de rechtspraak”, T. Not. 1991, p. 2).

(6) j. ronse, De Vennootschapswetgeving 1973, Gent-leuven, story-scientia, 1973, p. 44, nr. 88; 
b. tilleman, “de voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht” in Blokkeringssituaties in 
naamloze vennootschappen – De voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht, studies ibr, 
1994, p. 42, nr. 2.
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een voorlopig bewindvoerder kan niet meer worden betwist (7), nu door artikel 74, 2°, 
d) van het wetboek van vennootschappen (ingevoerd door de wet van 6 maart 1973 (8)) 
de openbaarmaking van de benoeming en ambtsbeëindiging van de voorlopig bewind-
voerder wordt opgelegd (9). doordat de wet de openbaarmaking van de benoeming van 
de voorlopig bewindvoerder voorschrijft, impliceert dit namelijk noodzakelijkerwijze 
dat de rechtbank wettelijk bevoegd is om tot dergelijke benoeming over te gaan (10). 
er kan dus terecht worden gesteld dat door deze publicatieverplichting incidenteel 
een (algemene) wettelijke basis werd verschaft voor een instituut ontwikkeld in de 
beschikkingspraktijk van de rechter in kort geding (11).

vermits er slechts op twee plaatsen in het wetboek van vennootschappen wordt 
verwezen naar de voor de praktijk zeer belangrijke rechtsfiguur van de voorlopige 
bewindvoerder, kan met braecKmans (12) worden aangenomen dat deze aanknoping 
zeer miniem is, en vanuit legifererend opzicht, totaal ondermaats. Zoals vermeld, kan 
een eerste aanknoping worden gevonden in artikel 74, 2°, d) van het wetboek van 
vennootschappen dat voorschrijft dat de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder 
moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. een tweede aanknoping 
is deze van de artikelen 208 en 660 van het wetboek van vennootschappen die de 
benoeming van een voorlopig bewindvoerder respectievelijk in een gewone comman-
ditaire vennootschap (comm. v.) en in de commanditaire vennootschap op aandelen 
(comm. va) voorschrijven in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of 
verhindering van de zaakvoerder en voor zover de statuten van de vennootschap 
voorzien in een voorzettingsbeding (13).

(7) voordien was de rechtsgrond voor de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder controversieel. 
(Cf. o.m.: l. maeyens, “voorlopig vermogensbeheer en/of sekwester ener vennootschap”, RW 
1961-62, nr. 345, p. 365-366 en p. 367-374; d. lindemans, “een sekwester als beheerder bij 
vennootschapsgeschillen”, TBH 1987, p. 325.

(8) wet van 6 maart 1973 tot wijziging van de wetgeving betreffende de handelsvennootschappen, 
BS 23 juni 1973.

(9) k. byttebier, a. françois, e. janssens en t. van de Gehuchte, Omgaan met conflicten in 
de vennootschap, antwerpen, intersentia, 2009, p. 101; b. Waûters, “commentaar bij art. 74 
w. venn.” in Vennootschappen en verenigingen: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, kluwer, 2006, titel iii; l. Weyts, “openbaarmaking van 
vennootschapsakten of gegevens”, T. Not. 1978, (293), p. 302, nr. 11.

(10) ph. colle, “de voorlopige bewindvoerder in de onderneming in moeilijkheden: recente 
ontwikkelingen” in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, kalmthout, biblo, 1994, 
(211) 214, nr. 1. 

(11) verslag claes namens de kamercommissie voor de justitie, Parl.St. kamer 1969-70, nr. 
700/7, p. 13 (zie het amendement ingediend door de heer charpentier, nr. 700/2); j. ronse, De 
Vennootschapswetgeving 1973, Gent-leuven, story-scientia, 1973, p. 44, nr. 88; b. tilleman, 
Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, brugge, die 
keure, 2005, p. 176, nr. 286.

(12) h. braecKmans en r. houben, Handboek vennootschapsrecht, antwerpen, intersentia, 2012, p. 
767, nr. 1427.

(13) b. tilleman, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, 
brugge, die keure, 2005, p. 173, nr. 283; j. van bael, ‘de gewone commanditaire vennootschap’ 
in x, Miskende vennootschapsvormen, antwerpen, kluwer, 1991, p. 31-58.
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in de rechtsleer (14) wordt algemeen aanvaard dat een voldoende rechtsgrond voor de 
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder voorhanden is door de combinatie van 
de beide wetsbepalingen van artikel 74, 2°, d) van het wetboek van vennootschappen 
en artikel 584 van het Gerechtelijk wetboek. laatstgenoemde bepaling verleent aan de 
voorzitter van de rechtbank, zitting houdende in kort geding, de bevoegdheid om bij 
voorraad uitspraak te doen in gevallen die hij spoedeisend acht (15). dit impliceert dat 
de voorzitter in beginsel elke voorlopige maatregel kan nemen die hij raadzaam acht, 
wanneer de omstandigheden zo’n maatregel dringend vereisen. essentieel is evenwel 
dat dit optreden van de voorzitter de partijen geen definitieve en onherstelbare schade 
toebrengt (art. 1039 Ger. w.) (16).

hierbij dienen twee opmerkingen te worden geformuleerd. enerzijds (17) betekent het feit 
dat de grondslag voor de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder mede gesteund 
is op artikel 584 van het Gerechtelijk wetboek niet dat de voorlopig bewindvoerder 
alleen in het raam van een kort gedingprocedure kan worden aangesteld. de rechter ten 
gronde kan, in een beslissing alvorens recht te doen, voorlopige maatregelen treffen of 
onderzoeksmaatregelen bevelen (art. 19, tweede lid Ger. w.). in de rechtspraak bestaan 
immers voorbeelden waarin de aanstelling van de voorlopig bewindvoerder succesvol 
wordt gevorderd voor de rechter ten gronde (18). anderzijds (19) blijkt duidelijk dat artikel 
74, 2°, d) van het wetboek van vennootschappen ook de voorlopig bewindvoerder, als 
Pretoriaans rechtsfiguur, beoogde en dus niet enkel betrekking heeft op de voorlopig 
bewindvoerder die wordt vermeld in de artikelen 208 (comm. v) en 660 (comm. 
va) van het wetboek van vennootschappen. een voorlopig bewindvoerder kan zelfs 
worden aangesteld in een vereniging zonder winstoogmerk (vZw), een economisch 

(14) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen”, RW 2002-03, p. 1085, nr. 18; h. braecKmans, 
“Conflicten in vennootschappen en het Wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de 
lading”, TPR 2010, p.1636, nr. 36; b. tilleman, Bestuur van vennootschappen, kalmthout, biblo, 
1996, p. 161, nr. 285; j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK 
en j. verhaert (eds.), Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en 
aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32g, nr. 11904.

(15) j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), 
Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, 
antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32g, nr. 11904.

(16) cass. 13 januari 1972, Arr.Cass. 1972, p. 472; h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen 
en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading”, TPR 2010, p. 1636, nr. 36; 
k. Geens, M. denef, f. hellemans en r. tas, “overzicht van rechtspraak, vennootschappen, 
TPR 2000, p. 280-281, nrs. 228-229; n. Goossens, “wanneer kunnen vennootschapsschuldeisers 
de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verkrijgen”, noot onder kort Ged. kh. brussel  
23 januari 2001 TRV 2002, p. 325, nr. 4.

(17) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen”, RW 2002-03, p. 1085, nr. 19, voetnoot 37; j. 
verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), 
Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, 
antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32g, nr. 11904.

(18) kh. bergen 26 januari 2000, Rev. prat. soc. 2000, p. 91.
(19) verslag claes namens de kamercommissie voor de justitie, Parl.St. kamer 1969-70, nr. 700/7, 

p. 13 (zie het amendement ingediend door de heer charpentier, nr. 700/2).
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samenwerkingsverband (esv) of een europees economisch samenwerkingsverband 
(eesv) (20).

Met de voormelde incidentele wettelijke grondslag is echter niet gezegd wie de 
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder kan vorderen en op welke gronden dat kan 
gebeuren, wie als voorlopige bewindvoerder kan worden benoemd, voor welke duurtijd 
de benoeming geldt en wie de kosten draagt. voor het beantwoorden van die vragen 
blijft men dus aangewezen op rechtspraak en rechtsleer (21). verscheidene auteurs (22) 
hebben zich daarover reeds kritisch uitgelaten en stellen dat het niet aanvaardbaar is 
dat deze rechtsfiguur, die zulke belangrijke gevolgen kan hebben voor de vennootschap 
(zoals vnl. het bestuur van de vennootschap, met uitsluiting van het bestuursorgaan, met 
als gevolg een gevaar inzake beleid en continuïteit van de vennootschap) op zulke niet 
adequate manier is geregeld in het Wetboek van vennootschappen. Dergelijke gebrekkige 
wetgeving leidt tot rechtsonzekerheid en gevaar voor willekeur in de rechtspraak, die 
echter kan worden opgelost door een wetgevend ingrijpen.

4.2.2. Voorwaarden voor de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder

A. Inleiding

97. Zoals hierboven vermeld, bevat het wetboek van vennootschappen geen enkel 
specifieke vereiste inzake de vordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder 
(noch bij een procedure in kort geding, noch bij een procedure ten gronde). daar een 
voorlopig bewindvoerder normaal wordt aangesteld in het kader van een procedure in 
kort geding, dient te worden voldaan aan de vereisten die in het algemeen gelden voor elk 

(20) inzake een vZw: kort Ged. rb. brussel 15 juli 1996, TBH 1997, p. 262. Cf. ook: d. van Gerven, 
Handboek verenigingen, kalmthout, biblo, 2002, p. 239 e.v., nr. 279 e.v. inzake een esv: kort 
Ged. kh. brussel 10 juni 1993, TRV 1995, p. 207. in deze beschikking heeft de voorzitter de 
aanstellingsvoorwaarden die gelden voor de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in 
het raam van een handelsvennootschap per analogie toegepast op een eesv. (j. verhaert, “de 
voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), Conflicten binnen 
de vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 
2006, p. ii.1-32h, nr. 11904).

(21) k. byttebier, a. françois, e. janssens en t. van de Gehuchte, Omgaan met conflicten in de 
vennootschap, antwerpen, intersentia, 2009, p. 102; t. lysens, “de voorlopige bewindvoering” 
in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking? – Tribunaux de commerce 
et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, brussel, bruylant, 2003, p. 158.

(22) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen en het Wetboek van vennootschappen: de 
vlag dekt niet de lading”, TPR 2010, p. 1635, nr. 35; k. byttebier, a. françois, e. janssens 
en t. van de Gehuchte, Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 
2009, p. 112-113; j. vananroye, “voorlopig bewind: onbevoegdheid van de gewone organen 
of onbekwaamheid van de rechtspersoon? Een kritische kanttekening bij de toepassing door 
het arrest van het hof van cassatie van 4 november 2004 van de principes van organieke 
vertegenwoordiging in rechte”, TRV 2005, p. 25-26, nr. 20; j. verhaert, “de voorlopig 
bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), Conflicten binnen de 
vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 
2006, p. ii.1-32ay, nr. 11924/025.
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kort geding (23). deze voorwaarden (24) zijn: (1) de spoedeisendheid en (2) het vereiste van 
uitspraak bij voorraad. naast deze algemene voorwaarden worden er in de rechtspraak 
nog bijzondere voorwaarden gesteld: (3) de prima facie gegrondheid (i.e. het bestaan 
van een ogenschijnlijk recht), (4) het uitzonderlijk karakter en de terughoudendheid bij 
de aanstelling, inclusief de belangenafweging, alsmede (5) het subsidiair karakter van 
de bevolen maatregel. hierna worden deze voorwaarden in detail besproken.

B. Spoedeisend karakter van de vordering

98. kenmerkend voor het kort geding is de vereiste van het spoedeisend karakter 
(urgentie). op grond van de rechtspraak van het hof van cassatie mag worden aanvaard 
dat er sprake is van een spoedeisend karakter in de zin van artikel 584 van het Gerech-
telijk wetboek wanneer “een onmiddellijke beslissing wenselijk is om schade van een 
bepaalde omvang dan wel ernstige ongemakken te voorkomen” en “men derhalve 
zijn toevlucht kan nemen tot het kort geding wanneer de gewone rechtspleging niet 
bij machte is het geschil tijdig op te lossen, wat maakt dat de rechter in kort geding 
over een ruime feitelijke beoordelingsmacht beschikt en, binnen de juiste maat over de 
grootste vrijheid” (25). het hof van cassatie oordeelde hierbij “wanneer bij de voorzitter 
in kort geding door de dagvaarding van de eiser een vordering wordt gebracht in een 
geval waarin de eiser stelt dat het spoedeisend is, is hij bevoegd om van die vordering 
kennis te nemen” (26). de spoedeisendheidsvereiste is dus tegelijk een bevoegdheids- 
en een gegrondheidsvereiste (27). de eisende partij mag geen schuld hebben aan de 
hoogdringendheid (28). hij mag dus zelf niet aan de basis liggen van de omstandigheden, 

(23) b. tilleman, Bestuur van vennootschappen, kalmthout, biblo, 1996, p. 179, nr. 291.
(24) j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), 

Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, 
antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32h, nr. 11905.

(25) cass. 21 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, p. 1287, Pas. i, 1987, p. 1160; cass. 11 mei 1990, RW 
1990-91, noot j. laenens, TBH 1990, p. 774 e.v., noot d. lindemans, “wanneer wegens het 
ontbreken van spoed geen aanleiding is tot kort geding, is de vordering ongegrond”; s. raes, 
“het kort geding in vennootschapszaken”, TRV 1988, p. 329.

(26) cass. 11 mei 1990, RW 1990-91, noot j. laenens, TBH 1990, p. 774 e.v., noot d. lindemans
(27) cass. 19 december 1985, Arr.Cass. 1985-86, p. 589; cass. 11 mei 1990, RW 1990-91, noot j. 

laenens, TBH 1990, p. 774, noot d. lindemans; e. pottier en M. de roecK, « administration 
provisoire : bilan et perspectives », TBH 1997, p. 205; j.p. renard en s. Watillon, 
« l’administration provisoire de sociétés, la désignation de mandataires ad hoc », in jeune 
barreau (ed.), Les conflits au sein des sociétés commerciales ou à la forme commerciale, 
brussel, 2004, p. 257.

(28) b. tilleman, “de voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht” in Blokkeringssituaties in 
naamloze vennootschappen – De voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht, studies ibr, 
1994, p. 43, nr. 4, aldaar verwijzend naar: kort Ged. kh leuven, 25 februari 1992, inzake s. 
van acKer tienen t/van acKer jozef, brk/ 1561 (onuitg.). de rechter overweegt: “Het is 
geenszins bewezen dat eisers zelf aan de grondslag liggen van de situatie die aan de vordering 
een spoedeisend karakter geeft. De urgentie is veroorzaakt door een dialectiek van feiten en 
gebeurtenissen waarop verweerder evenveel of even weinig invloed heeft gehad als tweede en 
derde eisers.”.
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die de hoogdringendheid rechtvaardigen en hij mag evenmin door zijn eigen talmen de 
hoogdringendheid veroorzaken (29).

in geval van volstrekte noodzakelijkheid kan de vordering tot aanstelling van een 
voorlopig bewindvoerder ook door middel van een eenzijdig verzoekschrift aanhangig 
worden gemaakt (30). er is sprake van volstrekte noodzakelijkheid indien de uitspraak 
over de vordering dermate dringend is dat een rechtspleging op tegenspraak, zelfs met 
verkorte dagvaardingstermijnen, niet meer mogelijk is (31) of de aard van de maatregel op 
zichzelf de volstrekte noodzakelijkheid verantwoordt omdat het creëren van tegenspraak 
de efficiëntie van de gevorderde maatregel bedreigt (32).

C. Uitspraak bij voorraad

99. de tweede voorwaarde m.b.t. de procedure in kort geding is dat de uitspraak bij 
voorraad moet gebeuren (33). deze bepaling dient samen te worden gelezen met artikel 
1039 van het Gerechtelijk wetboek dat bepaalt dat beschikkingen in kort geding geen 
nadeel mogen toebrengen aan de zaak zelf. enerzijds is de bodemrechter niet gebonden 
door de uitspraak van de kort gedingrechter (34). anderzijds kan de kort gedingrechter 
kennisnemen van alle aspecten van de zaak (35).

D. Prima facie gegrondheid – bestaan van een ogenschijnlijk recht

100. een vordering in kort geding is normalerwijze reeds gegrond indien de eiser in kort 
geding het bestaan kan aantonen van een ogenschijnlijk recht; een onbetwist recht is niet 
vereist (36). Zulks houdt in dat de eiser in kort geding kan aantonen dat ogenschijnlijk haar 
rechten werden of zullen worden gekrenkt en dat verhindering daarvan of het nemen 

(29) t. lysens, “de voorlopige bewindvoering” in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 
samenwerking? – Tribunaux de commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, p. 159. 

(30) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen en het Wetboek van vennootschappen: de vlag 
dekt niet de lading”, TPR 2010, p. 1637, nr. 39; j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in 
e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig 
handboek vennootschap en aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32j, nr. 11907.

(31) Cf. brussel 27 juni 1997, TRV 1997, p. 577.
(32) Cf. o.m.: kort Ged. kh. Mechelen 18 augustus 2000, TRV 2002, p. 317, noot d. blommaert, 

“voorlopig bewindvoerder versus sekwester in vennootschapsgeschillen”; kort Ged. kh. brussel 
23 januari 2001 TRV 2002, p. 321, noot n. Goossens, “wanneer kunnen vennootschapsschuldeisers 
de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verkrijgen”.

(33) dit volgt uit art. 584 Ger. w.: “De voorzitter van de rechtbank (…) doet, (…), bij voorraad 
uitspraak in alle zaken (…)”.

(34) cass. 9 september 1982, RW 1983-84, p. 1338, noot j. laenens.
(35) cass. 14 juni 1991, TBH 1992, p. 257, noot a. maertens.
(36) cass. 22 februari 1991, TBH 1991, p. 672, noot p. lemmens; cass. 4 juni 1993 TBH 1993, p. 925, 

noot h.r.; d. lindemans, Het kort geding, antwerpen, kluwer, 1985, p. 56, nr. 90; b. tilleman, 
Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, brugge, die 
keure, 2005, p. 181, nr. 295.
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van bepaalde bewarende maatregelen noodzakelijk is (37). indien de eiser niet beschikt 
over een ogenschijnlijk recht, dient de vordering ten gronde te worden afgewezen (38).

E. Uitzonderlijk karakter en de terughoudendheid bij de aanstelling, inclusief de 
belangenafweging

a.  uitzonderlijk karakter en de terughoudendheid bij de aanstelling

101. door een voorlopig bewindvoerder aan te stellen, komt de rechter op de meest 
ingrijpende wijze tussen in de werking van de maatschappelijke organen (39). de rechter 
komt meer bepaald tussen in het beleid van de vennootschap, en wijzigt dit op funda-
mentele wijze door dat niet het wettelijk vennootschapsorgaan, maar de in de plaats 
gestelde bewindvoerder handelt: dergelijk optreden van de rechter gaat in tegen enerzijds 
het autonoom karakter van de vennootschap en anderzijds het institutioneel karakter 
van de vennootschap, met name het door de wetgever georganiseerd instituut van de 
rechtspersoon, met haar eigen door de wet ingerichte organen van bestuur (40). om die 
reden is de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder een uitzonderlijke maatregel 
en is terughoudendheid in de rechtspraak op deze aanstelling dan ook verantwoord.

in de belgische rechtspraak en rechtsleer wordt dan ook aangenomen dat de benoeming 
van een voorlopig bewindvoerder een uitzonderlijke en subsidiaire maatregel is: slechts 
in uiterste nood, wanneer dringende en bijzondere omstandigheden de normale werking 
van de vennootschap blokkeren (41) of (nagenoeg) onmogelijk maken of het voortbestaan 

(37) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen en het Wetboek van vennootschappen: de vlag 
dekt niet de lading”, TPR 2010, p. 1638, nr. 41; j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in 
e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig 
handboek vennootschap en aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32k, nr. 11910.

(38) k. Geens, M. denef, f. hellemans, r. tas en j. vananroye, “overzicht van rechtspraak 
vennootschappen (1992-1998)”, TPR 2000, p. 282, nr. 232; e. pottier en M. de roecK, 
« administration provisoire : bilan et perspectives », TBH 1997, p. 205, nr. 12; b. tilleman, 
Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, brugge, die 
keure, 2005, p. 181, nr. 295.

(39) j. malherbe, y. de cordt, p. lambrecht en p. malherbe, Droit des sociétés. Précis, brussel, 
bruylant, 2011, p. 766, nr. 1117; b. tilleman, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne 
werking en vertegenwoordiging, brugge, die keure, 2005, p. 176, nr. 287.

(40) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen en het Wetboek van vennootschappen: de vlag 
dekt niet de lading”, TPR 2010, p. 1639, nr. 42; b. tilleman, Bestuur van vennootschappen. 
Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, brugge, die keure, 2005, p. 177, nrs. 288 en 
289.

(41) Cf. o.m.: vz. kh. brussel 17 maart 1987, RPS 1988, p. 68, nr. 6471, JLMB 1987, p. 1384: « (…) 
la nomination d’un administrateur provisoire ne se conçoit dans une société commerciale que 
si la gestion de la société est paralysée par des luttes intestines mettant en péril les droits des 
associés, créanciers, clients ou fournisseurs de la société »; vz. kh. brussel, 22 juni 1989, TRV 
1990, p. 387; kort Ged. Gent, 3 mei 1995, TBH 1997, p. 257; h. braecKmans, “Conflicten in 
vennootschappen”, RW 2002-03, p. 1085-1086, nr. 20; k. Geens, M. denef, f. hellemans en r. 
tas, “overzicht van rechtspraak, vennootschappen”, TPR 2000, p. 281 e.v. en 297.
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van de vennootschap ernstig in gevaar brengen (42) en minder ingrijpende maatregelen, 
zoals het aanstellen van een deskundige of het nemen van bepaalde maatregelen zoals 
de opschorting van het stemrecht e.d. (43), niet tot een effectieve oplossing leiden, kan 
een voorlopig bewindvoerder worden aangesteld. soms wordt ook geëist dat, indien 
mogelijk, over het conflict eerst op de algemene vergadering wordt beraadslaagd (44). 
Zo de rechter dan al beslist een voorlopig bewindvoerder te benoemen, dient hij, gelet 
op het voorlopig karakter van de maatregel, de omvang van de bevoegdheden van de 
voorlopig bewindvoerder (cf. infra, nr. 106) en de duur van zijn aanstelling (cf. infra, 
nr. 106), nauwkeurig en restrictief te omschrijven (45).

bovendien is het uitzonderlijk karakter en de terughoudendheid van de rechter bij 
de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verantwoord omdat zij belangrijke 
nadelige gevolgen kan hebben voor de vennootschap (mede gelet op de verplichting tot 
publicatie van diens benoeming vervat in voormeld art. 74, 2°, d) w. venn.), met name 
voor haar kredietwaardigheid: de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder kan tot 
gevolg hebben dat schuldeisers en kredietverleners hun vertrouwen in de onderneming 
verliezen (46). Zo wordt de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in (algemene) 
kredietvoorwaarden van banken vaak als een uitdrukkelijke grond van vervroegde 
beëindiging genoemd (47).

b.  belangenafweging

102. Zeker betreffende de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder is de grondige 
belangenafweging, zoals vereist in de kort gedingprocedure, een cruciale beoordeling (48). 
Één van de essentiële elementen in de noodzakelijke belangenafweging door de 
rechter is het mogelijk nadeel van de eiser bij afwijzing van de eis afgewogen tegen 

(42) vz. kh. brussel 7 maart 1989, TRV 1990, p. 567; vz. kh. brussel 20 juni 1990, TRV 1991, 
p. 51, noot b. tilleman; vz. kh. brussel, 18 mei 1990, TRV 1991, p. 432; vz. kh. brussel,  
5 maart 1991, TRV 1992, p. 557; vz. kh. Gent, 11 februari 1992, TRV 1993, p. 562; vz. kh. luik, 
11 januari 1993, TRV 1993, p. 178; p.a. foriers, “les situations de blocage dans les sociétés 
anonymes”, TBH 1992, p. 477, nr. 22.

(43) j. malherbe, y. de cordt, p. lambrecht en p. malherbe, Droit des sociétés. Précis, brussel, 
bruylant, 2011, p. 766, nr. 1117; j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, 
M. de roecK en j. verhaert (eds.), Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig handboek 
vennootschap en aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32k, nr. 11911.

(44) in die zin: brussel 31 augustus 1983, RPS 1983, p. 294, nr. 6245; vz. kh. brussel 17 maart 1987, 
JLMB 1987, p. 1384, RPS 1988, p. 68, nr. 6471; h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen 
en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading”, TPR 2010, p. 1640, nr. 42.

(45) b. tilleman, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, 
brugge, die keure, 2005, p. 178, nr. 290.

(46) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen”, RW 2002-03, p. 1086, nr. 20; n. Goossens, 
“wanneer kunnen vennootschapsschuldeisers de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder 
verkrijgen”, noot onder kort Ged. kh. brussel 23 januari 2001 TRV 2002, p. 325, nr. 5; e. 
pottier en a. coibion, “Le règlement des conflits entre actionnaires: mesures provisoires”, JDSC 
2002, p. 375.

(47) k. byttebier, a. françois, e. janssens en t. van de Gehuchte, Omgaan met conflicten in de 
vennootschap, antwerpen, intersentia, 2009, p. 104, voetnoot 374.

(48) n. Goossens, “wanneer kunnen vennootschapsschuldeisers de aanstelling van een voorlopig 
bewindvoerder verkrijgen”, noot onder kort Ged. kh. brussel 23 januari 2001 TRV 2002, p. 325, 
nr. 5.
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het mogelijk nadeel van de verweerders bij toekenning (49). uiteraard zullen ook het 
vennootschapsbelang en het ondernemingsbelang (50) een belangrijke plaats innemen 
in de belangenafweging (51). er dient dus, naast het rechtstreeks belang van de partijen, 
ook met het belang van de onderneming, die onder de vorm van de vennootschap wordt 
uitgebaat, rekening te worden gehouden (52). tevens kan de belangenafweging worden 
geplaatst tegen de achtergrond van behoorlijk bestuur (corporate governance), dat in 
meerdere betekenissen kan worden gebruikt (53): vanuit een brede invalshoek wordt 
het hele omgevingsveld bedoeld waarbinnen de vennootschap zich situeert, nl. de 
aandeelhouders, werknemers en de andere stakeholders (54).

F.  Subsidiair karakter van de bevolen maatregel

103. Zoals hierboven vermeld is de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder slechts 
mogelijk indien minder ingrijpende maatregelen, zoals het aanstellen van een deskundige 
of een sekwester, e.d., niet het beoogde resultaat zullen halen (55). de aanstelling van 
de voorlopig bewindvoerder is derhalve subsidiair. echter dient de voorzitter van de 
rechtbank zich niet te beperken tot de minst ingrijpende maatregel, maar de dringende 
noodzaak om de feitelijke toestand te regelen door een werkbare wachttoestand te 
scheppen, moet doorslaggevend zijn (56).

4.2.3. Gronden tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder

104. op basis van de rechtspraak ter zake, werd in de rechtsleer reeds op gedetailleerde 
wijze ingegaan op de gevallen waarin de benoeming van een voorlopig bewindvoerder 

(49) kort Ged. kh. brussel 2 maart 1988, RPS 1988, p. 208, nr. 6492; vz. kh. brussel, 20 juni 
1990, TRV 1991, p. 53, noot b. tilleman; t. lysens, “de voorlopige bewindvoering” in x, 
Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking? – Tribunaux de commerce et 
réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, brussel, bruylant, 2003, p. 161.

(50) Cf. o.m.: kort Ged. kh. brussel, 14 mei 1991, TRV 1992, p. 45, noot i. peeters, Rev. not. B., 1991, 
p. 607: « intérêts sociaux contre les intérêts purement personnels et sans rapport avec (la société) 
de ses actionnaires et gérants » (h. braecKmans en r. houben, Handboek vennootschapsrecht, 
antwerpen, intersentia, 2012, p. 768, nr. 1427, voetnoot 2942).

(51) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen”, RW 2002-03, p. 1086, nr. 21.
(52) t. lysens, “de voorlopige bewindvoering” in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 

samenwerking? – Tribunaux de commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, p. 161.

(53) Cf. o.m. e. Wymeersch, “toepassingen van corporate governance-regelen in het belgisch 
economisch recht” in Liber amicorum Yvette Merchiers, brugge, die keure, 2001, p. 683 e.v, nrs. 
2 e.v.

(54) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen en het Wetboek van vennootschappen: de vlag 
dekt niet de lading”, TPR 2010, p. 1642, nr. 44.

(55) a. Zenner en c. alter, « la responsabilité des mandataires de justice » in x., Les responsabilités 
d’entreprise, brussel, ed. jeune barreau de bruxelles, 2007, p. 311-312, nr. 169.

(56) kort Ged. kh. brugge, 15 juli 1993, TRV 1995, p. 123; j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” 
in e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig 
handboek vennootschap en aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32k, nr. 11911.
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kan worden bevolen door de rechter. in de rechtspraak worden onder meer de volgende 
gronden aanvaard (57):

 – onmogelijkheid om een algemene vergadering van de vennoten/aandeelhouders 
bijeen te roepen ten gevolge van de afwezigheid van bestuursorganen (bv. door 
het niet-functioneren van de vennootschapsorganen omwille van de objectieve 
onmogelijkheid zoals de aanhouding van de enige zaakvoerder en aandeelhouder, 
staking van stemmen in de algemene vergadering (58));

 – onmogelijkheid om een algemene vergadering (of raad van bestuur) bijeen te roepen 
ten gevolge van een gebrek in de werking van de raad van bestuur (bv. door het 
niet-functioneren van de vennootschapsorganen wegens een subjectief geschil zoals 
de weigering door een 50 % – aandeelhouder om de rekeningen goed te keuren en de 
weigering van de leveranciers omwille van deze blokkering om nog te leveren (59));

 – betwisting omtrent de geldige samenstelling van de raad van bestuur (bv. benoeming 
tot bestuurder van een persoon die hiervan, op grond van het kb nr. 22 van 24 oktober 
1934, uitgesloten is (60); wegvallen van de zaakvoerder in vennootschappen zonder 
(volkomen) rechtspersoonlijkheid); of ontbreken van een (geldig samengesteld) 
bestuursorgaan in vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid);

 – eigendomsbetwisting met betrekking tot de meerderheid van de aandelen;
 – ter vervanging van een raad van bestuur, geparalyseerd ten gevolge van onenigheid 

tussen de verschillende vennoten en/of bestuurders/zaakvoerders (bv. echtelijke moei-
lijkheden tussen de vennoten – echtgenoten in een partrimoniumvennootschap (61));

 – misbruik van meerderheid en verstoring van evenwicht; en
 – wanbeheer en/of onbekwaamheid in het bestuur, en als instrument ter vermijding 

van een delokalisatie of een faillissement.

daarentegen werden niet als voldoende gronden beschouwd (62):

 – er is nog steeds een meerderheid en een minderheid voorhanden, die een normaal 
bestuur garanderen (63);

 – de vaststelling dat het ingeroepen misbruik van meerderheid zich in feite niet heeft 
voorgedaan (meerderheid bindt minderheid) (64);

(57) ontleend aan b. tilleman, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en 
vertegenwoordiging, brugge, die keure, 2005, p. 181-202, nrs. 296-321, telkens met 
gedetailleerde verwijzingen aldaar naar de rechtspraak die er aan de grondslag van ligt. Zie 
ook voor een goed overzicht: e. pottier en M. de roecK, « administration provisoire : bilan et 
perspectives », TBH 1997, p. 203 e.v.

(58) vz. kh. brugge, 24 maart 1997, V&F 1997, p. 184.
(59) vz. kh. charleroi 1 februari 1996, Rev. Prat. Soc. 1996, p. 313, TRV 1996, p. 205.
(60) vz. kh. brussel 13 oktober 1976, RPS 1977, p. 277, 5961.
(61) vz. kh. Gent 3 mei 1995, TBH 1997, p. 257.
(62) t. lysens, “de voorlopige bewindvoering” in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 

samenwerking? – Tribunaux de commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, p. 163.

(63) vz. kh. Gent 14 november 1997, TRV 1998, p. 54.
(64) vz. kh. verviers 9 januari 1998, JLMB 1998, p. 1250.
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 – het bestaan van een meningsverschil tussen de aandeelhouders (65); en
 – onenigheid over de ontbinding of vereffening van de vennootschap (66) (wel 

werd een vereffenaar aangesteld omdat er een onherstelbare breuk was tussen de 
aandeelhouders).

4.2.4. Personen die de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder kunnen 
vorderen

105. bij gebrek aan een wettelijke bepaling die de rechtstoegang afhankelijk stelt 
van het vervullen van een drempelvoorwaarde (zoals dit bijv. wel het geval is bij het 
deskundigenonderzoek, cf. art. 168 w. venn.), wordt vrij algemeen aangenomen dat de 
vordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder kan worden ingesteld door 
al wie daartoe over een processueel belang beschikt in de zin van artikel 17 van het 
Gerechtelijk wetboek (67) (i.e. belanghebbenden). Met betrekking tot de belangvereiste 
in kort geding wordt de stelling verdedigd dat de rechter slechts marginaal tot onderzoek 
kan overgaan en alleen bij kennelijke afwezigheid van belang en van hoedanigheid tot 
onontvankelijkheid van de vordering kan besluiten (68).

alleszins bestaat er niet de minste twijfel over dat de aanstelling van een voorlopig 
bewindvoerder door elke individuele aandeelhouder kan worden gevorderd (bezit van 
één aandeel volstaat) (69), alsook door de vennootschap zelf (handelend d.m.v. haar 
organen – bestuursorgaan, dagelijkse bestuurder, desgevallend zelfs de commissaris), de 
individuele bestuurders of zaakvoerders, en de voorlopig bewindvoerder zelf (verlenging 
van zijn mandaat) (70).

(65) vz. kh. antwerpen 10 september 1997, V&F 1997, p. 323; vz. kh. brussel, 30 juni 1995, TRV 
1996, p. 513; M. dreesden, “de voorlopige bewindvoerder in de onderneming in moeilijkheden”, 
Jura Falc. 2005-06, titel 1.1.4.a.; j. malherbe, y. de cordt, p. lambrecht en p. malherbe, 
Droit des sociétés. Précis, brussel, bruylant, 2011, p. 767, nr. 1117; b. tilleman, Bestuur van 
vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, brugge, die keure, 2005, p. 
188, nr. 310: “(…) loutere meningsverschillen zijn dus niet voldoende, evenmin als een slecht 
klimaat, wanneer dit zich niet concreet vertolkt in een conflict m.b.t. specifieke punten”.

(66) vz. kh. brussel 5 maart 1991, TRV 1992, p. 557 ; kh. nijvel 26 juni 1994, TRV 1994, p. 533.
(67) G. horsmans, “la protection de l’actionnaire minoritaire en référé” in x., De bescherming van 

de minderheidsaandeelhouder, bijzonder nummer TRV 1988, nr. 18; k. byttebier, a. françois, 
e. janssens en t. van de Gehuchte, Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, 
intersentia, 2009, p. 103; a. Zenner en c. alter, « la responsabilité des mandataires de justice » 
in Les responsabilités d’entreprise, ed. jeune barreau, 2007, p. 315, nr. 172.

(68) b. tilleman, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, 
brugge, die keure, 2005, p. 204, nr. 324.

(69) Cf. o.m.: e. pottier en M. de roecK, « administration provisoire : bilan et perspectives », TBH 
1997, p. 226, nr. 115; vz. kh. brussel 23 april 1991, TRV 1992, p. 560; vz. kh. brussel 20 juni 
1990, TRV 1991, p. 51, noot b. tilleman; vz. kh. brussel 18 mei 1990, TRV 1991, p. 432, RPS 
1991, p. 144; kort Ged. kh. kortrijk 27 mei 1999, TRV 1999, p. 326; brussel 4 mei 2000, DAOR 
2000, p. 237.

(70) k. byttebier, a. françois, e. janssens en t. van de Gehuchte, Omgaan met conflicten in de 
vennootschap, antwerpen, intersentia, 2009, p. 103; . tilleman, Bestuur van vennootschappen. 
Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, brugge, die keure, 2005, p. 206-207, nrs. 328-
330.
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Meer problematisch is echter de vraag of de schuldeisers van de vennootschap belang 
kunnen hebben om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder te vragen (71). er 
kan worden aangenomen dat een verzoek vanwege een schuldeiser tot aanstelling van 
een voorlopig bewindvoerder slechts ontvankelijk is in gevallen waar:

(i) het bestuur van de vennootschap niet of manifest foutief (formeel of inhoudelijk) 
functioneert, zodat de vennootschap zelf belang heeft bij de maatregel;

(ii) deze disfunctie de continuïteit van de vennootschap bedreigt; en
(iii) de schuldeiser geen andere en minder ingrijpende maatregel lastens de schuldenaar 

kan vorderen of dat de gevorderde andere maatregelen niet efficiënt blijken omwille 
van de aangetoonde disfunctie in het bestuur (72).

4.3. opdracht van de voorlopiG bewindvoerder

106. aangezien in het wetboek van vennootschappen niets is bepaald met betrekking 
tot de mogelijke aan de voorlopig bewindvoerder toe te kennen bevoegdheden, noch 
met betrekking tot de duur van de opdracht, beschikt de rechter ook op dat vlak over 
een ruime beoordelingsvrijheid (73). wel dient telkens rekening te worden gehouden 
met het uitzonderlijk karakter van de maatregel, zodanig dat de functie nauwkeurig en 
beperkend moet worden omschreven, teneinde te garanderen dat de rechter hierdoor 
niet op definitieve wijze het bestuur van de vennootschap zou regelen (74).

uit de rechtspraak blijkt derhalve een uitgebreid, zeer uiteenlopend gamma van bevoegd-
heden gaande van een volledig (al dan niet dagelijks (75)) bestuur van de vennootschap 
met uitsluiting van het bestuursorgaan, tot meer beperkte, specifieke bevoegdheden als 
“lasthebber ad hoc”, zoals onder andere (76):

(71) b. tilleman, “de voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht” in Blokkeringssituaties in 
naamloze vennootschappen – De voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht, studies ibr, 
1994, p. 51, nr. 10.

(72) n. Goossens, “wanneer kunnen vennootschapsschuldeisers de aanstelling van een voorlopig 
bewindvoerder verkrijgen”, noot onder kort Ged. kh. brussel 23 januari 2001 TRV 2002, p. 326, 
nr. 7.

(73) h. braecKmans, “het kort geding in vennootschapszaken” in vlaamse conferentie van de balie 
te antwerpen (ed.), Kort geding, brussel, larcier, 2009, p. 194-195; h. braecKmans, “Conflicten 
in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading”, TPR 
2010, p. 1644, nr. 46.

(74) k. Geens, M. denef, f. hellemans, r. tas en j. vananroye, “overzicht van rechtspraak 
vennootschappen (1992-1998)”, TPR 2000, p. 295, nr. 250; b. tilleman, Bestuur van 
vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, brugge, die keure, 2005, p. 
217, nr. 344.

(75) vz. kh. luik, 11 januari 1993, TRV 1993, p. 178; kh. luik, 15 november 1990, TBH 1991, p. 
915.

(76) ontleend aan h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen”, RW 2002-03, p. 1089, nr. 24; j. 
verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), Conflicten 
binnen de vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 
2006, p. ii.1-32o, nr. 11916.
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 – het uitvoeren van de investeringen waartoe de raad van bestuur had besloten, maar 
waarvan de uitvoering werd geblokkeerd door de bestuurders die de meerder-
heidsaandeelhouders vertegenwoordigden, en het nemen van alle maatregelen die 
nodig zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de concurrentiepositie van de 
vennootschap (77);

 – het bijeenroepen van de algemene vergadering met een door de rechter bepaalde 
agenda, het voorzitten en samenstellen van het bureau van de vergadering en het 
opstellen van de aanwezigheidslijst (78) of het voorzitten van de vergadering inclusief 
het leiden en sluiten van debatten, het sluiten van de vergadering en het ondertekenen 
van het proces-verbaal van de vergadering (79);

 – het bijeenroepen van een raad van bestuur met een door de rechter vastgestelde 
agenda (80);

 – ervoor zorgen dat de vennootschap zo snel als mogelijk een regelmatig benoemde 
raad van bestuur heeft (81);

 – het maken van een inventarisatie van de activa (cf. loutere controlebevoegdheid) (82);
 – trachten zowel op korte als op middellange termijn een oplossing te vinden voor de 

vijandige sfeer tussen twee aandeelhoudersgroepen om alzo het voorbestaan van de 
onderneming te redden (83);

 – het bestuur en het beheer verzekeren om alle noodzakelijke maatregelen te nemen 
voor de voortzetting van de activiteiten, de herstructurering of de overname, om 
elke nuttige onderhandeling aan te vatten of voort te zetten, om alle maatregelen te 
nemen voor het vrijwaren van de belangen in het geding, om een boekhoudkundige 
staat op te stellen of te doen opstellen en met de schuldeisers een bevriezing van de 
schulden te onderhandelen (84);

(77) kort Ged. charleroi 11 juli 1989, TRV 1990, p. 321.
(78) kort Ged. kh. kortrijk 24 juni 1968, RW 1968-69, p. 530 (in casu afgewezen omdat de zaak niet 

spoedeisend was); kort Ged. kh. brussel 6 november 1987, TRV 1988, p. 313, noot j. ronse; 
p.a. foriers, “les situations de blocage dans les sociétés anonymes”, TBH 1992, p. 77, nr. 22.

(79) kort Ged. kh. Gent 18 maart 1964, Rev. prat. soc. 1964, p. 308; kort Ged. kh. antwerpen  
11 maart 1963, […], p. 282.

(80) kort Ged. kh. brussel 9 juni 1964, Rev. prat. soc. 1964, p. 309.
(81) rb. Mechelen 2 april 1955, RW 1954-55, p. 1822.
(82) kort Ged. kh. brussel, 14 mei 1991, TRV 1992, p. 45, noot i. peeters, Rev. not. B., 1991, p. 607; 

b. tilleman, “de voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht” in Blokkeringssituaties in 
naamloze vennootschappen – De voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht, studies ibr, 
1994, p. 54, nr. 13.

(83) kh. namen, 21 januari 1986, Rev.Rég.Dr. 1986, p. 51.
(84) vz. kh. luik, 26 juni 1995, tbh 1997, p. 259. het verlenen van de bevoegdheid aan de 

voorlopig bewindvoerder om over te gaan tot de aanwending van het toegestaan kapitaal om een 
kapitaalverhoging door te voeren is evenwel betwistbaar (Cf. kritiek van M. WycKaert bij vz. 
kh. charleroi, 1 februari 1996, TRV 1996, p. 205: “waar ligt de grens aan de bevoegdheden van 
een voorlopig bewindvoerder”, RPS 1996, nr. 6701, p. 308, noot ph. lambrecht, « observations 
– illustrations récentes du référé en cas de blocage dans la société anonyme »). afhankelijk van de 
mogelijkheid van de aanhouders om de kapitaalverhoging te onderschrijven kan de verhouding 
tussen de aandeelhouders worden verstoord. (j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. 
janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig 
handboek vennootschap en aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32o, nr. 11916, 
voetnoot 9).
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 – het verlenen van een voorafgaande machtiging aan de raad van bestuur voor het 
nemen van bepaalde beslissingen of het aangaan van bepaalde transacties (85); of

 – het vetorecht ten aanzien van beslissingen van de raad van bestuur die de rechterlijke 
beslissingen zouden miskennen, waarbij voorlopig verbod wordt opgelegd om in 
de jaarrekening een schuld van een bestuurder tegenover de vennootschap op te 
nemen (86).

de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder leidt niet tot een beperkte bekwaamheid 
van de vennootschap; deze aanstelling maakt enkel de in normale omstandigheden 
bevoegde vennootschapsorganen onbevoegd, onverminderd uiteraard het recht van 
deze organen om hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing waarbij de voorlopig 
bewindvoerder werd aangesteld (87).

niet steeds dient de voorlopig bewindvoerder op te treden in de plaats van een vennoot-
schapsorgaan: soms krijgt hij de opdracht een orgaan te vervolledigen of te vervoegen; 
soms dient hij op te treden naast het orgaan, dat zijn bevoegdheden behoudt, maar deze 
uitoefent onder toezicht van de voorlopig bewindvoerder (88). een te vage omschrijving 
van de opdracht kan in beroep leiden tot herziening van een beschikking (89).

bovendien dient de opdracht van de voorlopig bewindvoerder beperkt te zijn in de 
tijd (90): de term “voorlopig” draagt een tijdslimiet in zich (91). sommige rechters oordelen 
dat de vordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder zonder een tijdslimiet 

(85) kort Ged. kh. brussel 18 oktober 1988, TRV 1989, 145, met noot b.v.b.; kort Ged. kh. brussel 
16 juni 1988, Rev. prat. soc. 1988, p. 278; kort Ged. kh. brussel 13 maart 1980, TBH 1981,  
p. 61; kort Ged. kh. brussel 27 april 1978, Rev. prat. soc. 1978, p. 236; kort Ged. kh. brussel  
27 december 1977, TBH 1979, p. 185. 

(86) kort Ged. kh. brussel 18 oktober 1988, TRV. 1989, 145 met noot van b.v.b.
(87) vgl. cas. 4 november 2004, TRV 2005, p. 8, noot j. vananroye, “voorlopig bewind: 

onbevoegdheid van de gewone organen of onbekwaamheid van de rechtspersoon?” (i.h.b. p. 
16, nr. 7, en p. 24, nr. 19); k. Geens, M. WycKaert, s. de dier, c. clottens en f. parrein, 
“verenigingen en vennootschappen. deel ii – de vennootschap – a. algemeen deel” in w. van 
Gerven, r. dillemans en ed. roGer (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, iv, Mechelen, 
kluwer, 2011, p. 306, nr. 165.

(88) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen”, RW 2002-03, p. 1089, nr. 24.
 soms kan de opdracht van de voorlopig bewindvoerder ook bestaan uit een “redding van een 

onderneming in moeilijkheden”. echter wordt deze opdracht bekritiseerd door de rechtsleer (cf. 
o.m.: e. pottier en M. de roecK, « administration provisoire : bilan et perspectives », TBH 
1997, p. 219). in dit geval wordt de voorlopig bewindvoerder aanzien als een “crisismanager” 
die wordt belast met talrijke opdrachten volgens de beslissing van de rechtbank. voor enkele 
voorbeelden van dergelijke opdrachten, cf.: j.-f. cats en vincent de Wulf, “Aspects pratiques 
de l’exercice d’un mandat d’administrateur provisoire par un réviseur d’entreprises” in x, 
Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking? – Tribunaux de commerce et 
réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, brussel, bruylant, 2003, p. 144, nr. 6.5.3.2.

(89) b. tilleman, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, 
brugge, die keure, 2005, p. 217, nr. 344.

(90) j.-f. cats en vincent de Wulf, “Aspects pratiques de l’exercice d’un mandat d’administrateur 
provisoire par un réviseur d’entreprises” in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 
samenwerking? – Tribunaux de commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, p. 147, nrs. 8.2. en 9.1.1.

(91) h. braecKmans, “Conflicten in vennootschappen en het Wetboek van vennootschappen: de vlag 
dekt niet de lading”, TPR 2010, p. 1645, nr. 48.
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als ongegrond moet worden afgewezen, omdat zij niet langer strekt tot het bekomen 
van een voorlopige maatregel (92). wederom kan een te vage omschrijving van de duur 
van de aanstelling in beroep leiden tot een herziening van een beschikking (93).

betreffende de aansprakelijkheid van de voorlopig bewindvoerder kan, samen met de 
meerderheid van de auteurs (94), worden aangenomen dat de bestuurdersaansprakelijkheid 
per analogie van toepassing is op de (burgerrechtelijke- en strafrechtelijke) aansprakelijk-
heid van de voorlopig bewindvoerder. aangezien een diepgaande analyse omtrent de 
aansprakelijkheid van de voorlopig bewindvoerder echter buiten het bestek van deze 
publicatie valt, kan hiervoor naar de specifieke rechtsleer over dit onderwerp worden 
verwezen (95).

4.4. vereniGbaarheid Met het beroep van bedrijfsrevisor

107. de raad van het instituut van de bedrijfsrevisoren (ibr) heeft zich, in samenspraak 
met de juridische commissie van het ibr, over de jaren heen reeds verscheidene 
keren gebogen over de vraag of de functie van de voorlopig bewindvoerder al dan niet 
verenigbaar is met het beroep van bedrijfsrevisor.

al van eind de jaren ’80 was de raad van het ibr, op voorstel van de juridische 
commissie, het volgende standpunt toegedaan:

“(…) Wanneer het om een gerechtelijke opdracht gaat, geldt dit voorbehoud 
niet, aangezien de bedrijfsrevisor onder toezicht van de rechterlijke macht zal 
handelen in het kader van een procedure die tijdelijk is. Er is dan ook geen reden 
om zich te verzetten tegen de aanstelling van een revisor in de hoedanigheid 
van gerechtelijk vereffenaar, curator, sekwester of voorlopig bewindvoerder.” (96).

verder heeft de raad van het instituut zijn standpunt bevestigd in het jaarverslag van 
het ibr van 2004, weliswaar mits een kleine nuancering, en integraal hernomen in 
ibr, Vademecum Deel I: Rechtsleer, 2009, antwerpen, standaard uitgeverij, p. 392:

(92) kort Ged. kh. kortrijk 28 oktober 1996, V&F 1997, p. 54.
(93) kort Ged. kh. brussel 9 maart 1984, geciteerd door G. horsmans, “le juge des référés et le droit 

des sociétés”, Rev. prat. soc. 1959, p. 429; kort Ged. brussel (9de kamer) 26 juni 1995, AJT 
1995-96, p. 340, noot k. byttebier; b. tilleman, “de voorlopige bewindvoerder, een laatste 
toevlucht” in Blokkeringssituaties in naamloze vennootschappen – De voorlopige bewindvoerder, 
een laatste toevlucht, studies ibr, 1994, p. 54, nr. 14.

(94) Cf. o.m.: j.-p. buyle, “de voorlopig bewindvoerder: enkele opmerkingen uit de praktijk”, 
TRV 1996, p. 4; o. caprasse, « la responsabilité des administrateurs provisoires de société en 
cas de violation d’une obligation légale », DAOR 2004, p. 70; j.-fr. Goffin, Responsabilités 
des dirigeants de sociétés, brussel, larcier, 2004, p. 99, nr. 55; e. pottier en M. de roecK, 
« administration provisoire : bilan et perspectives », TBH 1997, p. 243-244, nr. 202.

(95) Cf. o.m. uitgebreid: j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK 
en j. verhaert (eds.), Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en 
aansprakelijkheid, antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32y-32ax, nrs. 11916-11924/018.

(96) bcnar, De Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren: een overzicht van de 
activiteit, nr. 4/1988, brussel, 1988, p. 63.
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“In toepassing van artikel 5, [b)] van het koninklijk besluit van 10 januari 1994, 
bevestigt de Raad dat een bedrijfsrevisor kan aangesteld worden als voorlopig 
bewindvoerder.
Wel dient rekening te worden gehouden met de wachtperiode (“cooling-off” 
period) van twee jaar, waarin artikel 133, [§ 3] van het Wetboek van vennoot-
schappen inzake het commissarismandaat voorziet.” (97).

voormeld artikel 5, b) van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 (98) betreffende de 
plichten van de bedrijfsrevisoren (99) werd intussen opgeheven door artikel 35, § 2 van 
het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement 
van het instituut van de bedrijfsrevisoren (100). de motivatie hiervoor is te vinden in 
het verslag aan de koning voorafgaand aan desbetreffend koninklijk besluit van 7 juni 
2007, dat onder meer stelt dat dit artikel zonder voorwerp is geworden als gevolg 
van de aan het artikel 7bis van de gecoördineerde wet van 22 juli 1953 aangebrachte 
aanpassingen. het toenmalig artikel 7bis, 2° van de gecoördineerde wet van 22 juli 
1953 bepaalde uitdrukkelijk:

“Het is een bedrijfsrevisor niet toegelaten :
(…)
2° een commercieel bedrijf of een taak van bestuurder of zaakvoerder uit te 
oefenen in een handelsvennootschap of in een vennootschap die de rechtsvorm 
van een handelsvennootschap heeft aangenomen met uitsluiting van de professio-
nele en interprofessionele vennootschappen, tenzij de taak hem werd opgedragen 
door een rechtbank;”.

voormeld artikel 7bis werd opgeheven door artikel 22 van het koninklijk besluit van 
21 april 2007 tot omzetting van bepalingen van de richtlijn 2006/43/eG van het 
europees parlement en de raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles 
van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de richtlijnen 
78/660/eeG en 83/349/eeG van de raad, en houdende intrekking van richtlijn 84/253/
eeG van de raad (101). Merk hierbij evenwel op dat het huidig artikel 13 van de geco-
ordineerde wet van 22 juli 1953 (102) is geïnspireerd door het oude artikel 7bis van de 
wet van 22 juli 1953.

(97) Cf. ibr, Jaarverslag, 2004, p. 51.
(98) toenmalig art. 5, b) van het k.b. van 10 januari 1994 stelde:
 “Artikel 4 verhindert niet dat de bedrijfsrevisor functies, mandaten of opdrachten vervult die 

hem toevertrouwd worden:
 (…)
 b) door de gerechtelijke overheden, hierbij inbegrepen de opdracht van curator”.
(99) BS 18 januari 1994.
(100) BS 29 juni 2007.
(101) BS 27 april 2007.
(102) huidig art. 13 van de gecoördineerde wet van 22 juli 1953 bepaalt:
 “Het is de bedrijfsrevisor niet toegelaten werkzaamheden uit te oefenen of daden te stellen die 

onverenigbaar zijn met de waardigheid of de onafhankelijkheid van zijn functie.
 § 2. het is de bedrijfsrevisor niet toegelaten revisorale opdrachten uit te voeren in de volgende 

omstandigheden:
 a) de functie van bediende uitoefenen, behoudens bij een andere bedrijfsrevisor of een ander 

bedrijfsrevisorenkantoor;
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het verslag aan de koning voorafgaand aan desbetreffend koninklijk besluit van 21 
april 2007 verklaart dat de punten 1° tot 3° van artikel 7bis van de wet van 22 juli 
1953 worden opgeheven “aangezien, in het licht van de Richtlijn [2006/43/eG], het de 
bedrijfsrevisor [is] toegelaten de taken bedoeld in de punten 1° tot 3° van het vroegere 
artikel 7bis van de wet van 22 juli 1953 uit te oefenen. De Richtlijn voorziet enkel in het 
verbod om activiteiten uit te oefenen die de betrouwbaarheid van de wettelijke auditor 
in gevaar brengen.”.

vermits de functie van voorlopig bewindvoerder was inbegrepen in voormeld punt 2° van 
het vroegere artikel 7bis van de wet van 22 juli 1953, blijkt uit het voorgaande dat het 
de bedrijfsrevisor nog steeds is toegelaten om de functie van voorlopig bewindvoerder 
uit te oefenen. bovendien is het een functie die de bedrijfsrevisor wordt toevertrouwd 
door een gerechtelijke overheid. wel dient de bedrijfsrevisor steeds het deontologisch 
kader van het ibr – inclusief diens onafhankelijkheidsregels – na te leven. Zo zou 
de bedrijfsrevisor bijvoorbeeld de functie van voorlopig bewindvoerder niet kunnen 
aanvaarden in een vennootschap waar hij direct of indirect een persoonlijk belang in zou 
hebben of waar een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad bestuurder van is (103).

inzake het commissarismandaat dient het voorgaande enigszins nog wat te worden 
genuanceerd, rekening houdend met artikel 133, § 3 van het wetboek van vennoot-
schappen, waaruit in voorkomend geval volgt dat een bedrijfsrevisor gedurende een 
tijdvak van twee jaar na het einde van zijn commissarismandaat, noch in de vennootschap 
die aan zijn controle is onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap 
(of persoon zoals bepaald in art. 11 w. venn.), de functie van voorlopig bewindvoerder 
mag aanvaarden.

in de praktijk wordt de voorlopig bewindvoerder inzake vennootschappen zelfs 
gebruikelijk aangesteld onder de bedrijfsrevisoren, weliswaar naast de advocaten 
en accountants (104). het komt ook regelmatig voor dat een college van voorlopig 

 b) rechtstreeks of onrechtstreeks een handelsactiviteit uitoefenen, onder andere in de 
hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap; het uitoefenen van een mandaat 
van bestuurder in burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap 
hebben aangenomen, wordt niet bedoeld door deze onverenigbaarheid;

 c) de functie van Minister of Staatssecretaris bekleden.
 Het punt a) is niet van toepassing op een taak in het onderwijs.
 § 3. Wat punt a) en punt b) bedoeld in de tweede paragraaf betreft, kan een afwijking worden 

toegekend door de Raad van het Instituut, na gunstig advies van het Advies- en controlecomité 
op de onafhankelijkheid van de commissaris.”.

(103) j.-f. cats en vincent de Wulf, “Aspects pratiques de l’exercice d’un mandat d’administrateur 
provisoire par un réviseur d’entreprises” in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 
samenwerking? – Tribunaux de commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, p. 134, nr. 2.3.

(104) j. verhaert, “de voorlopig bewindvoerder” in e. janssens, M. de roecK en j. verhaert (eds.), 
Conflicten binnen de vennootschap, Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, 
antwerpen, kluwer, 2006, p. ii.1-32l en 32ao, nrs. 11913 en 11923/004; a. Zenner en c. alter, 
« la responsabilité des mandataires de justice » in x., Les responsabilités d’entreprise, ed. jeune 
barreau, 2007, p. 317, nr. 177.



66

Missions judiciaires et extrajudiciaires du reviseur d’entreprises 2016
a

d
M

in
is

tr
at

eu
r

 p
r

o
v

is
o

ir
e

bewindvoerders wordt aangesteld bestaande uit een advocaat en een bedrijfsrevisor 
of accountant (105).

4.5. toeGevoeGde waarde van de bedrijfsrevisor

108. een eerste grote troef voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor als voorlopig 
bewindvoerder is dat hij van een uitgebreide en gespecialiseerde bedrijfskundige 
vorming en -ervaring geniet, wat van primordiaal belang is wanneer de voorlopig 
bewindvoerder door de rechter wordt aangewezen voor een ruimere beheersopdracht (106) 
in de vennootschap in kwestie. naast hun bedrijfsmatige ervaring, zijn bedrijfsrevisoren 
reeds onderworpen aan een set van toepasselijke beroepsnormen en aan hun deonto-
logische verplichtingen, zoals het beroepsgeheim (107), wat hen temeer uiterst geschikt 
maakt voor de functie van voorlopig bewindvoerder.

Bovendien heeft een bedrijfsrevisor naar onze mening het meest geschikte profiel voor 
de volgende specifieke bevoegdheden waarvoor een voorlopig bewindvoerder (108) onder 
meer kan worden aangesteld door de rechter (niet-exhaustieve lijst):

 – het controleren van financiële transfers tussen vennootschappen van (meerderheids)
vennoten en in voorkomend geval als voorlopig bewindvoerder toekomstige ader-
latingen verhinderen (109);

 – het controleren van financiële transacties in intra-groepsverband, waar de dochter 
misbruiken inroept van de moeder (misbruik van meerderheid) (110);

 – het verrichten van een financiële audit van een vennootschap al dan niet in financiële 
moeilijkheden;

(105) e. pottier en M. de roecK, « administration provisoire : bilan et perspectives », TBH 1997, 
p. 229, nr. 136; b. tilleman, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en 
vertegenwoordiging, brugge, die keure, 2005, p. 224, nr. 357.

(106) Cf. o.m.: b. tilleman, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegen-
woordiging, brugge, die keure, 2005, p. 224, nr. 357.

(107) voor een omstandige analyse inzake de toepassing van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor 
in zijn functie als voorlopig bewindvoerder, cf.: j.-f. cats en vincent de Wulf,, “aspects 
pratiques de l’exercice d’un mandat d’administrateur provisoire par un réviseur d’entreprises” in 
x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking? – Tribunaux de commerce 
et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, brussel, bruylant, 2003, p. 138-140, nrs. 5.1.-
5.4.9.

(108) Gelieve hierbij evenwel op te merken dat voor desbetreffende specifieke bevoegdheden, i.p.v. 
een voorlopig bewindvoerder, één of meer deskundigen door de rechtbank kunnen worden 
aangesteld op verzoek van één of meer vennoten die ten minste 1 % hebben van het geheel aantal 
stemmen, of die effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde 
van ten minste 1 250 000 eur (cf. art. 168 w. venn.).

(109) Cf. kort Ged. kh. kortrijk 27 mei 1999, TRV 1999, p. 326.
(110) Cf. o.m.: kort Ged. brussel 8 december 1978, Rev. prat. soc. 1979, nr. 6082; kort Ged. kh. 

bergen 10 juli 1979, Rev. prat. soc. 1979, p. 254, nr. 6034; kort Ged. kh. brussel 13 maart 1980, 
Rev. prat. soc. 1980, nr. 6095.
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 – het in kaart brengen van de financiële situatie van een vennootschap, d.m.v. een 
financiële ratioanalyse en een inventaris van de economische en sociale indicatoren (111);

 – het doorlichten van een herstructureringsplan in een vennootschap in financiële 
moeilijkheden (112) en raadgeven i.v.m. het herstructureringsplan;

 – het in stand houden van de onderneming met het oog op overdracht;
 – het toezien op de kwaliteit van de boekhoudkundige registratie en de regelmatige 

balansverrichtingen (113);
 – het maken van een inventarisatie van de activa (cf. loutere controlebevoegdheid) (114);
 – het verhinderen dat activa verdwijnen;
 – het onderzoek van belastingontduiking en van organisatie van bedrieglijk onvermogen;
 – enz.

de knowhow van de bedrijfsrevisor beperkt zich niet tot de controle van de rekeningen 
in de strikte betekenis van het woord. de controle is gebaseerd op audittechnieken 
die een beoordeling van de waarderingen en van de kwaliteit van het interne beheer-
singssysteem inhouden, en steeds vaker ook van het risicobeheersingssysteem van de 
vennootschap, wat een onmiskenbare meerwaarde kan betekenen in zijn functie van 
voorlopig bewindvoerder.

ten slotte treedt de bedrijfsrevisor reeds in zijn praktijk op als onafhankelijk scheids-
rechter in situaties met tegenstrijdige en uiteenlopende belangen, bijvoorbeeld wanneer 
hij toelichting geeft aan de ondernemingsraad bij de informatie die verstrekt wordt door 
de bedrijfsleiding. deze kwaliteit als onafhankelijk scheidsrechter kan ook een grote 
toegevoegde waarde betekenen in zijn functie van voorlopig bewindvoerder, bijvoorbeeld 
wanneer ernstige onenigheid heerst tussen de verschillende vennoten en/of bestuurders/
zaakvoerders; wanneer wordt getracht zowel op korte als op middellange termijn een 
oplossing te vinden voor de vijandige sfeer tussen twee aandeelhoudersgroepen om 
alzo het voorbestaan van de onderneming te redden; of wanneer mogelijks sprake zou 
kunnen zijn van misbruik van meerderheid en verstoring van evenwicht.

4.6. besluit

109. Uit voorgaande analyse kan eerst worden besloten dat de rechtsfiguur van voorlopig 
bewindvoerder het best wordt omschreven als een uit de (pretoriaanse) rechtspraak 
gegroeide rechtsfiguur, waarbij de rechter (in kort geding) als dringende en voorlopige 

(111) j.-f. cats en vincent de Wulf, “Aspects pratiques de l’exercice d’un mandat d’administrateur 
provisoire par un réviseur d’entreprises” in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 
samenwerking? – Tribunaux de commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, p. 150, nr. 13.1.

(112) Cf. kort Ged. kh. hasselt 11 december 2001, TRV 2003, p. 428, noot a. maurau.
(113) j.-f. cats en vincent de Wulf, “Aspects pratiques de l’exercice d’un mandat d’administrateur 

provisoire par un réviseur d’entreprises” in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 
samenwerking? – Tribunaux de commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, p. 150, nr. 13.3.

(114) Cf. kort Ged. kh. brussel, 14 mei 1991, TRV 1992, p. 45, noot i. peeters, Rev. not. B., 1991, p. 
607.
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maatregel een persoon (of personen) aanstelt met het oog op het stellen van één of 
meer handelingen van bestuur, in naam en voor rekening van de natuurlijke persoon 
(handelaar) of rechtspersoon en dit met inachtneming van de bescherming van de 
belangen van de vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders en/of de schuldeisers.

in de rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat een voldoende rechtsgrond voor de 
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder voorhanden is door de combinatie van 
artikel 74, 2°, d) van het wetboek van vennootschappen en artikel 584 van het Gerech-
telijk wetboek.

Het Wetboek van vennootschappen bevat geen enkele specifieke vereiste inzake de 
vordering tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. daar een voorlopig bewind-
voerder normaal wordt aangesteld in het kader van een procedure in kort geding, dient 
te worden voldaan aan de vereisten die in het algemeen gelden voor elk kort geding.

op basis van de rechtspraak ter zake, werd in de rechtsleer reeds op gedetailleerde 
wijze ingegaan op de gevallen waarin de benoeming van een voorlopig bewindvoerder 
kan worden bevolen door de rechter (bijv. o.m. bij onmogelijkheid om een algemene 
vergadering van de vennoten bijeen te roepen ten gevolge van de afwezigheid of gebrek 
in de werking van het bestuursorgaan; ter vervanging van een bestuursorgaan dat is 
geparalyseerd ten gevolge van onenigheid; of bij kennelijk misbruik van meerderheid).

aangezien in het wetboek van vennootschappen niets is bepaald met betrekking tot 
de mogelijke aan de voorlopig bewindvoerder toe te kennen bevoegdheden, noch 
met betrekking tot de duur van de opdracht, beschikt de rechter ook op dat vlak over 
een ruime beoordelingsvrijheid. wel dient telkens rekening te worden gehouden met 
het uitzonderlijk karakter van de maatregel, zodanig dat de functie nauwkeurig en 
beperkend moet worden omschreven, teneinde te garanderen dat de rechter hierdoor 
niet op definitieve wijze het bestuur van de vennootschap zou regelen.

verder hebben verschillende auteurs zich reeds kritisch uitgelaten over het feit dat de 
rechtsfiguur van de voorlopig bewindvoerder inzake vennootschappen op zulke niet 
adequate manier is geregeld in het Wetboek van vennootschappen en pleiten zij dan 
ook voor een wetgevend ingrijpen hieromtrent.

vervolgens werd duidelijk dat de functie van de voorlopig bewindvoerder in eerste 
instantie verenigbaar is met het beroep van bedrijfsrevisor. bovendien is het een functie 
die de bedrijfsrevisor wordt toevertrouwd door een gerechtelijke overheid. wel dient 
de bedrijfsrevisor steeds het deontologisch kader van het ibr – inclusief de onafhan-
kelijkheidsregels aldaar – na te leven. inzake het commissarismandaat dient tevens 
rekening te worden gehouden met artikel 133, § 3 van het wetboek van vennootschappen 
(“cooling-off ” period).

tot slot bleek dat de bedrijfsrevisor een grote toegevoegde waarde heeft om te worden 
aangesteld als voorlopig bewindvoerder. hij geniet immers van een uitgebreide en 
gespecialiseerde bedrijfskundige vorming en -ervaring, hij is reeds onderworpen aan 
een set van toepasselijke beroepsnormen en aan deontologische verplichtingen, zoals 
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het beroepsgeheim, hij beschikt over een uitgebreide en relevante knowhow die zich 
niet beperkt tot de controle van de rekeningen in de strikte betekenis van het woord, hij 
heeft het geschikt profiel voor tal van specifieke bevoegdheden die regelmatig worden 
toegewezen aan een voorlopig bewindvoerder, alsook treedt hij reeds in zijn praktijk 
op als onafhankelijk scheidsrechter in situaties met tegenstrijdige en uiteenlopende 
belangen.





chapitrE 5

maNdatairEs dE justicE (1)

hooFdstuk 5

gErEchtsmaNdatarissEN

m.-o. pâris

président honoraire tribunal de commerce de dinant et de Marche-en-famenne

(1) le présent texte doit beaucoup à notre contribution sur « le dialogue délicat entre le juge et le 
mandataire de justice », publiée dans le livre ibr-ire, obfG, ovb et urhb-ujcb (éds.), 
Tribunaux, barreaux et révisorat d’entreprises: actualité de leur collaboration et actualités 
en droit des affaires, antwerpen-apeldoorn, Maklu, 2012, pp. 151-156. elle doit également 
beaucoup à nos interventions dans les séminaires de formation permanente mis sur pied par 
l’ICCI sous le titre « Entreprises en difficulté et nouvelle loi sur la continuité des entreprises ».
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5.1. introduction

110. Si l’article 11 du Code judiciaire rappelle que le juge ne peut déléguer sa juridiction, 
en réalité, nombreuses sont les situations dans lesquelles le juge se voit dans l’obligation 
de recourir au service de tiers. dans certains cas, il s’agit d’éclairer le tribunal sur 
des questions techniques. Dans d’autres circonstances – et c’est de celles-ci qu’il 
sera question –, il s’agit d’accomplir des missions de gestion, d’administration ou de 
réalisation de biens. de longue date, le tribunal de commerce est habitué à désigner 
des administrateurs provisoires (2), des liquidateurs, des curateurs ou des mandataires 
judiciaires. depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité 
des entreprises (ci-après abrégée en lce) (3), le tribunal désigne également désormais 
des médiateurs d’entreprise et des mandataires de justice (4). c’est à cette dernière 
catégorie que nous allons nous intéresser.

Traditionnellement, on qualifie de mandataires judiciaires (5) les personnes ainsi désignées 
par le tribunal. il s’agit d’une approximation. un mandataire est (6) une personne chargée 
par un tiers, le mandant, d’accomplir des actes juridiques pour ce dernier et au nom 
de celui-ci. Il est clair que le mandataire judiciaire n’est pas le mandataire du juge, au 
sens juridique du terme. Le choix de l’expression n’est pas dénué de sens pour autant. 
un mandataire doit remplir sa mission selon les instructions reçues du mandant et il en 
va ainsi du mandataire judiciaire. le mandataire doit en principe exécuter lui-même 
sa mission et ne peut pas se faire substituer par un tiers : c’est également le cas pour le 
mandataire judiciaire. Enfin, le mandataire doit faire rapport au mandant à l’issue de 
sa mission ; c’est le plus souvent le cas pour le mandataire judiciaire. en réalité, l’idée 
qui sous-tend l’appellation de mandataire judiciaire est que la personne ainsi désignée 
ne répond pas de sa mission devant la partie qui en a demandé la désignation, mais bien 
devant le tribunal – ce qui signifie dans le respect de ce qui caractérise le fonctionnement 
de la justice : impartialité, indépendance à l’égard des parties et respect du contradictoire.

Pendant longtemps, l’avocat s’est vu reconnaître un quasi-monopole dans l’exercice 
des mandats judiciaires. exerçant une profession libérale inspirant le respect, soumis 
à une déontologie sourcilleuse, l’avocat peut mettre en avant sa connaissance du droit 
et son habitude de fréquenter les juges. La technicité qui caractérise notre société fait 
que la compétence juridique ne suffit plus à garantir un exercice paisible de sa mission 
au mandataire judiciaire. des compétences et des connaissances extérieures au droit 
sont aujourd’hui souvent requises, des compétences de gestion notamment. Désormais, 
la justice se voit amenée à confier de plus en plus souvent des missions à d’autres 
professions libérales que le barreau. La LCE en est un bel exemple : à la différence 
de la loi sur les faillites, elle n’accorde aucun statut préférentiel aux avocats dans la 
désignation comme mandataire de justice.

(2) Voire d’office : v. art. 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
(3) M.B., 9 février 2009. la loi relative sera abrégée ci-après en lce.
(4) au sens strict du terme.
(5) On trouve parfois également l’appellation générique de « mandataire de justice », ce qui peut 

prêter à confusion avec la lce.
(6) art. 1984 c. civ. ; v. aussi cass ., 27 mars 1968, Pas., 1968, i, p. 916.
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5.2. contexte : l’entreprise en difficulte

5.2.1. Traitement judiciaire des entreprises en difficulté

111. la nomination par le tribunal de commerce d’un mandataire de justice s’inscrit dans 
un cadre juridique très particulier : le traitement judiciaire des entreprises en difficulté. 
Il est utile de rappeler les principes de base de ce traitement, afin de bien délimiter les 
contours de la mission confiée au mandataire de justice.

le sort d’une entreprise est avant tout entre les mains de ses dirigeants, de ses action-
naires et de ses bailleurs de fonds nouveaux ou anciens. Jusqu’à un certain point, il est 
également dans celui des pouvoirs publics qui peuvent, par des mesures ciblées, aider 
les entreprises en difficulté à passer le cap de la crise. Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire 
que le « judiciaire » est amené à s’immiscer dans la gestion d’une entreprise, même 
en difficulté. Traditionnellement, la loi impose au commerçant qui ne peut plus payer 
ses dettes de faire l’aveu de sa faillite (de l’italien fallito : ruiné, insolvable) (7). la 
justification de cette obligation est évidente : le commerce fait constamment appel au 
crédit et la défaillance d’une entreprise peut être lourde de conséquences pour les clients 
ou les fournisseurs de celle-ci. le rôle de la justice, dans ce contexte, est d’organiser, 
dans des conditions impartiales, la liquidation de l’entreprise commerciale au profit 
des créanciers de celle-ci.

Le meilleur moyen d’éviter la catastrophe économique et sociale qu’entraîne une 
faillite est cependant d’éviter celle-ci. en d’autres mots, privilégier le redressement 
de l’entreprise, chaque fois que c’est possible. L’avantage de celui-ci plutôt que d’une 
faillite est de permettre davantage le remboursement au moins partiel des dettes et le 
maintien de l’emploi au sein de l’entreprise. or, l’expérience de la vie des affaires révèle 
que nombre de faillites sont évitables. Pour échapper à la faillite – synonyme de pertes 
pour tous, y compris et surtout les créanciers – il aurait suffi à l’entreprise de prendre 
conscience à temps de ses difficultés et, en conséquence, de prendre immédiatement des 
mesures de redressement, y compris d’imposer des sacrifices à ses créanciers. C’est là 
qu’intervient la LCE. Elle a l’ambition d’offrir aux entreprises en difficulté des outils 
de nature à faciliter leur redressement. elle tient compte de l’expérience engrangée en 
la matière par les tribunaux de commerce (8). elle tient surtout compte de l’échec du 
concordat judiciaire (9), dont l’impact sur le redressement d’entreprises en difficulté est 
resté marginal.

(7) L’institution remonte à l’époque médiévale. Elle est étroitement liée au développement des 
activités bancaires en italie du nord. 

(8) existence d’un service de dépistage au sein des tribunaux de commerce, dans le contexte de la 
procédure en faillite d’office ; à partir du premier janvier 1998 et de la disparition de la faillite 
d’office, mutation en un service d’enquête commerciale, destiné à encourager les entreprises en 
difficulté à prendre à temps des mesures de redressement.

(9) loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire. le concordat judiciaire de 1997 était caractérisé 
par une optique de gestion contrôlée : l’administration de l’entreprise concordataire se voyait 
soumise à un contrôle, exercé à l’intervention d’un commissaire au sursis, désigné par le tribunal 
de commerce. Intéressé au succès du redressement de l’entreprise – qui lui payait ses honoraires 
–, le commissaire au sursis se voyait confier également la mission de faire rapport au tribunal, en 
vue de prévenir tout dérapage dans la gestion du concordat.
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le législateur a repris entièrement son travail à l’occasion de l’élaboration de la lce. 
Avec la collaboration du monde des entreprises, il a réfléchi aux raisons qui pouvaient 
expliquer l’hésitation des chefs d’entreprise à mettre en œuvre une procédure judiciaire 
accompagnant le redressement. Ont été notamment pointés : le coût de la procédure, et 
particulièrement celui du commissaire au sursis ; le caractère perçu comme coercitif de 
la désignation obligatoire d’un commissaire au sursis ; l’inefficacité relative du contrôle 
exercé, dans les faits, par ledit commissaire au sursis. le pari fut pris de prendre le 
contre-pied de ce que prévoyait la loi ancienne. La nomination d’un commissaire au 
sursis ? Limitée au strict nécessaire. La gestion du bon déroulement de la procédure ? 
laissée aux mains du chef d’entreprise. l’immixtion du tribunal dans la vie de l’entre-
prise ? Réduite au minimum et sévèrement encadrée par la loi.

le mandataire de justice n’est donc pas un succédané de l’ancien commissaire au sursis. 
hors le cas de la réorganisation par transfert sous autorité de justice (10), la nomination 
d’un mandataire de justice est désormais exceptionnelle.

5.2.2. Notion juridique d’entreprise en difficulté

112. L’état de faillite est défini comme étant l’état du « commerçant qui a cessé ses 
paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de 
faillite » (11). Celui d’entreprise en difficulté se situe nécessairement en amont. Pour 
caractériser cet état, la lce recourt à la notion de continuité (12). celle-ci est une notion 
comptable, souvent mal comprise par les juristes : une entreprise est supposée poursuivre 
indéfiniment ses activités (13) – ce qui justifie le report de certains produits et charges 
sur les exercices ultérieurs et qui implique que l’évaluation du patrimoine ne se fait 
pas en valeur de liquidation. Lorsqu’une entreprise traverse des difficultés, il existe un 
risque de discontinuité, c’est-à-dire que l’entreprise n’est plus en mesure de poursuivre 
ses activités. la notion de discontinuité est proche de la notion de faillite, mais sans 
s’identifier à celle-ci (14). en général, l’état de discontinuité, au sens comptable du terme, 
précède la faillite.

La LCE précise que la continuité d’une personne morale « est en tout cas présumée être 
menacée si les pertes ont réduit l’actif net à moins de la moitié du capital social » (15). 
d’autres dispositions, notamment du code des sociétés, aident à compléter la notion 

(10) v. ci-après.
(11) Art. 2 L. du 8 août 1997 sur les faillites.
(12) « continuité … mise en péril » (art. 8 al. 1er lce) ; « faits … susceptibles de compromettre 

la continuité de l’entreprise » (art. 10 al. 5 LCE) ; « les chambres d’enquête commerciale … 
suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité », « lorsque …
la continuité … est menacée » (art. 12 § 1er lce) ; « préserver, sous le contrôle du juge, la 
continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté » Art. 16 LCE, al 1er.

(13) art. 28, § 1er, al. 3 a.r. 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
(14) En droit comptable, une entreprise doit modifier ses règles d’évaluation dès que la perspective de 

continuité ne peut être maintenue (c’est une des trois hypothèses visées par l’art 28 § 2 de l’a.r. 
du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés), par exemple en raison du risque de 
cessation des paiements imminente. sauf circonstances imprévisibles, cette étape précède par 
nature la cessation des paiements.

(15) art. 23, § 2 lce.
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de personne morale en difficulté. L’article 96 de ce Code indique, par exemple, que 
le rapport de gestion annuel à établir par les gérants ou administrateurs de certaines 
sociétés doit justifier l’application des règles comptables de continuité « au cas où le 
bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultat fait apparaître pendant 
deux exercices successifs une perte de l’exercice » (16) ; en l’absence de rapport de 
gestion, la justification devra être reprise en annexe aux comptes annuels.

Il n’est pas inutile enfin de rappeler les indicateurs généralement retenus par la doctrine 
comptable (17) comme révélateurs d’une possibilité de discontinuité : un fonds de roulement 
négatif, l’arrivée prochaine à échéance d’emprunts importants sans qu’apparaissent les 
possibilités de renouveler les crédits, l’impossibilité de régler les créanciers (18) à des 
échéances normales (19) ou plus généralement tout fait de nature à provoquer une rupture 
de l’équilibre des flux financiers.

5.3. chaMp d’application de la loi sur la continuite des 
entreprises

113. A la différence de la loi sur les faillites, qui ne vise que les entreprises commerciales, 
la LCE s’inscrit dans le courant qui vise à transcender l’opposition traditionnelle entre 
ce qui relève du commerce et ce qui relève du droit civil – au profit d’une frontière 
nouvelle entre ce qui relève du domaine de l’entreprise ou du professionnel et ce qui 
relève de la consommation, au sens large du terme (20). la loi vise donc une catégorie 
large d’entreprises (21) : elle s’applique également aux agriculteurs, aux sociétés agricoles 
et aux sociétés civiles à forme commerciale, sauf – en l’état actuel du droit – les sociétés 
civiles au travers desquelles une profession libérale est exercée (22). autres exceptions, 
la loi n’est pas applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurances, 
aux entreprises d’investissement, aux sociétés de gestion d’organismes de placement 
collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimilés et aux entreprises 
de réassurance.

(16) art. 96, § 1er, 6° c. soc.
(17) v. aussi le § 31 du la recommandation interinstituts projet de recommandation concernant les 

missions qui incombent au réviseur d’entreprises, à l’expert-comptable externe, au conseil fiscal 
externe, au comptable agréé externe ou au comptable-fiscaliste agréé externe dans le cadre de 
l’article 10, alinéa 5, de l’article 12, alinéa 5 et de l’article 17, § 2, 5° et 6° de la loi relative à la 
continuité des entreprises.

(18) Y compris les créanciers publics tels que l’O.N.S.S. et le ministère des Finances.
(19) Sur ce qui précède, v. par exemple Continuité ou discontinuité d’une entreprise : critères et 

réflexions, i.e.c. info du 9 septembre 1998, p. 16/3.
(20) v. notamment l’art. 573 c. jud., en sa rédaction actuelle.
(21) art. 3 et 4 lce.
(22) pour les professions libérales v. c. const., arr. 31/2015 du 12 mars 2015, jac consulting.
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la nomination d’un mandataire de justice (23) peut intervenir à différents stades de la 
vie d’une entreprise en difficulté.

5.4. desiGnation d’un Mandataire de justice hors 
reorGanisation judiciaire

5.4.1. Généralités

114. La LCE réserve un pouvoir d’intervention aux tiers, lorsqu’il existe des manquements 
graves et caractérisés d’une entreprise ou de ses organes, qui menacent sa continuité. 
dans un tel cas, les tiers peuvent demander la désignation d’un mandataire de justice (24).

5.4.2. Champ d’application de la mesure et la forme de la demande

115. La mesure n’est pas liée à l’existence ou à l’absence d’une enquête commerciale : 
elle est indépendante de cette dernière. Les tiers doivent justifier de leur qualité d’intéressé 
et établir que la mesure demandée est de nature à préserver la continuité de l’entreprise 
concernée. si tel est le cas, le président du tribunal désigne un ou plusieurs mandataires 
de justice. L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice justifie et détermine de 
manière précise l’étendue et la durée de la mission (25) du ou des mandataires de justice.

la demande est à introduire devant le président du tribunal, selon les formes du référé. 
la décision fait l’objet d’une ordonnance prononcée par le président du tribunal. selon 
la nature de la mission confiée au mandataire de justice, la désignation est susceptible 
de devoir faire l’objet d’une publication, conformément aux dispositions de l’article 
74, 2° du code des sociétés (26).

l’ordonnance rendue par le tribunal est exécutoire par provision. elle est susceptible de 
recours selon les modalités et dans les délais prévus par le code judiciaire.

(23) différents types de mandats judiciaires coexistent au sein de la lce : outre celui de mandataire 
de justice, objet de la présente contribution, il y a ceux de médiateur d’entreprise (art. 13 lce) 
et d’administrateur provisoire (art. 28, § 2 lce).

(24) art. 14 lce.
(25) Le dépôt d’une éventuelle requête en réorganisation judiciaire par l’entreprise visée ne met pas 

fin en soi à la mission. Par ailleurs, rien n’empêche le mandataire de justice de solliciter lui-
même la fin anticipée de sa mission.

(26) ledit article vise la nomination et la cessation des fonctions des personnes autorisées à 
administrer et à engager la société, des commissaires, des liquidateurs, des administrateurs 
provisoires et des membres du conseil de surveillance. Certains auteurs soutiennent que la 
publication devrait intervenir dans tous les cas (a. hendericKx, e. van der Gracht et a. sausseZ, 
« les différents mandats de justice visés par la loi relative à la continuité des entreprises », in Loi 
sur la continuité des entreprises en pratique : regards croisés, ajustements et bilan, conférence 
du jeune barreau de bruxelles, larcier, 2014, p. 125), mais c’est aller au-delà du prescrit légal 
lorsque le mandataire ne se voit attribuer aucun pouvoir d’administration ou d’engagement de 
l’entreprise en difficulté.
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Il est fréquent qu’à la fin de sa mission le mandataire de justice établisse un rapport sur 
le déroulement de sa mission. aucune disposition de la loi n’impose la rédaction d’un 
tel rapport. Sauf le cas où l’établissement d’un rapport final ferait partie de la mission 
confiée au mandataire de justice par le tribunal, le mandataire pourra donc envisager 
de s’en dispenser.

5.4.3. Profil et mission du mandataire de justice

116. la loi ne délimite pas les contours de la mission du mandataire de justice ainsi 
désigné. le choix est délibéré. la volonté du législateur est de coller à la réalité 
des problèmes que l’entreprise en difficulté rencontre. Dans certains cas, il s’agira 
simplement d’épauler un chef d’entreprise désemparé ; dans d’autres, il s’agira de se 
substituer partiellement à ce dernier ; dans d’autres encore, il s’agira d’une mise sous 
tutelle des dirigeants. la nature et l’entendue de la mission sont donc variables.

C’est pourquoi la loi n’apporte aucune précision quant au profil du mandataire de justice : 
l’objectif est de laisser la plus grande souplesse dans le choix des personnes. la loi 
stipule simplement que ceux-ci sont « choisis en fonction de leurs qualités et selon les 
nécessités de l›espèce ». Elle précise cependant qu’ils « doivent offrir des garanties de 
compétence, d’expérience, d’indépendance et d’impartialité » (27).

Les professionnels du chiffre, et plus particulièrement les réviseurs d’entreprises, qui sont 
des professions libérales et soumis à une déontologie rigoureuse répondent parfaitement 
à ce critère légal. Etant souvent plus proches des besoins de terrain des entreprises que 
le titulaire d’un diplôme de droit, ils constituent des candidats de choix pour exercer 
une telle mission.

5.4.4. Question des honoraires

117. les honoraires du mandataire de justice sont déterminés par le tribunal (28). ils ne 
sont pas encadrés par un arrêté royal, à la différence des honoraires du mandataire de 
justice désigné dans le cadre d’une réorganisation judiciaire (29) et le tribunal dispose 
donc d’un large pouvoir d’appréciation.

Afin de prévenir tout conflit sur le montant des honoraires, il est conseillé au mandataire 
de justice de se calquer sur les dispositions de l’Arrêté royal du 30 septembre 2009 (30) 
et d’établir une proposition d’honoraires. cette dernière est à calculer sur le fondement 
d’une estimation du nombre d’heures de travail nécessaires. elle tiendra compte de la 
complexité ou de l’absence de complexité de la mission. elle tiendra compte également 

(27) art. 71, §, 1er, al. 1er et 2 lce.
(28) art. 71, § 2, al. 1er lce.
(29) art. 71, § 2, al. 2 lce.
(30) par analogie avec la situation du mandataire de justice désigné en exécution de l’art. 28 lce.
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des possibilités financières de l’entreprise en difficulté – c’est un point sur lequel les 
tribunaux de commerce sont particulièrement attentifs (31).

Le plus souvent, les honoraires seront mis à la charge de l’entreprise en difficulté, mais 
la loi n’exclut pas la possibilité d’un partage entre l’entreprise et la partie intéressée 
qui a provoqué la désignation du mandataire, voire d’une mise à charge de celle-ci de 
la totalité du coût. Un mandataire de justice prudent adressera dès lors sa proposition 
d’honoraires aux deux parties.

5.5. desiGnation d’un Mandataire de justice dans le contexte 
d’une reorGanisation judiciaire

5.5.1. Introduction

118. Une entreprise, confrontée à des difficultés plus graves que celles évoquées 
jusqu’ici, peut demander l’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire. Le 
but de cette dernière est « de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout 
ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités » (32). La loi évoque le risque de 
menace sur la continuité de l’entreprise, à bref délai ou à terme (33).

La loi fixe trois objectifs possibles à la réorganisation : la conclusion d’un accord 
amiable avec certains créanciers ; la conclusion d’un accord collectif avec une majorité 
de créanciers sur un plan de réorganisation ; la cession de tout ou partie de l’entreprise :

 – Le débiteur qui souhaite conclure un accord amiable avec certains créanciers peut 
demander la désignation d’un mandataire de justice pour l’aider, s’il le souhaite. À 
défaut, le débiteur poursuit seul l’objectif de conclusion d’accords, sous la surveil-
lance du juge délégué (34).

 – Le débiteur qui souhaite conclure un accord collectif avec ses créanciers se voit dans 
l’obligation de préparer et de déposer un plan de réorganisation, comportant une partie 
descriptive et une partie prescriptive, qui sera soumis au vote de ceux-ci (35). le plan 
est élaboré, en principe, par le débiteur lui-même (36). De même, c’est ce dernier qui 
prend contact avec ses créanciers, dans le but de fixer le montant des sommes dues 

(31) Rappelons les critiques adressées à l’ancienne loi sur le concordat judiciaire à propos du poids 
des honoraires du commissaire au sursis dans les charges du redressement. il est dès lors 
recommandé au mandataire de justice de se focaliser sur les actes essentiels de sa mission, de 
manière à ne pas multiplier les devoirs peu utiles et les coûts.

(32) art. 16 lce.
(33) pour les personnes morales, la continuité de l’entreprise est « en tout cas présumée être menacée 

si les pertes ont réduit l’actif net à moins de la moitié du capital » (art. 23, § 2 lce).
(34) art. 43 lce.
(35) art. 44, 47 et sv., 54 lce.
(36) art. 47, § 1er lce.
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à ceuxci (37). si le jour du vote venu, le plan rencontre l’assentiment des créanciers, 
il est homologué par le tribunal et s’impose à l’ensemble des créanciers (38).

 – Le débiteur peut enfin envisager un transfert de tout ou partie de l’entreprise (39). la 
loi n’interdit pas au débiteur ou aux proches de celui-ci de faire offre pour le rachat 
de tout ou partie de l’entreprise de celui-ci. par contre, elle impose la nomination, par 
le tribunal, d’un mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser le transfert (40), 
en sollicitant des offres et en élaborant des projets de vente (41).

la loi laisse à l’entreprise le libre choix de l’objectif (42). en outre, elle permet à 
l’entreprise, à tout moment, de renoncer à la poursuite de la procédure ou de modifier 
l’objectif fixé (43) : si l’entreprise a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire 
en vue d’obtenir un accord amiable et que celui-ci ne paraît pas réalisable, elle peut 
demander que la procédure soit poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou 
pour consentir à un transfert, sous autorité de justice ; si elle a sollicité la procédure 
de réorganisation judiciaire pour proposer un plan de réorganisation et que celui-ci ne 
paraît pas réalisable, elle peut opter pour la poursuite sous la forme d’un transfert, sous 
autorité de justice. une particularité de la loi est également de concevoir le transfert de 
l’entreprise comme étant la solution ultime, à explorer, lorsque les projets de réorgani-
sation ont échoué et que l’entreprise se trouve en état virtuel de faillite (44).

la lce ouvre un large champ à la désignation d’un mandataire de justice. dans certains 
cas (le transfert sous autorité de justice), la nomination sera obligatoire. dans les autres 
situations, elle se fait sur demande et peu prendre des aspects très différents.

5.5.2. Mandataire de justice exerçant une mission d’assistance

119. le tribunal peut nommer un mandataire de justice, à la demande de l’entreprise et sur 
la base d’une mission fixée par celle-ci (45). il peut également le faire à la demande d’un 
tiers qui y a un intérêt, sur la base d’une mission proposée par celui-ci et à ses frais (46).

la décision rendue est exécutoire par provision, mais est susceptible de recours selon 
les modalités et dans les délais prévus par le code judiciaire, c’est-à-dire par le droit 
commun (47). La loi prévoit que le mandataire de justice recevra en copie les notifications 
qui seraient faites par le greffe à l’entreprise en difficulté ; elle prévoit également que le 

(37) art. 45 lce.
(38) art. 54 et sv. lce.
(39) art. 59 lce.
(40) art. 60 lce.
(41) art. 62 lce.
(42) en grande majorité (près de 3 entreprises sur 4) les entreprises choisissent la voie de la 

réorganisation par accord collectif (source : Graydon Belgium).
(43) art. 39 lce.
(44) Art. 59, § 2, 1° LCE. C’est l’état de fait qui est visé, pas l’état juridique de faillite.
(45) art. 27, § 1er lce.
(46) art. 27, § 2 lce.
(47) conformément aux dispositions de l’art. 5 al. 1er et 2 lce.
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mandataire de justice sera entendu en ses observations chaque fois qu’il y aura audition 
en justice de l’entreprise (48).

La mission confiée au mandataire de justice est une mission d’assistance (49) et la loi ne 
prévoit d’ailleurs pas d’obligation de publication de la nomination. la nature exacte de 
la mission est susceptible de varier. L’assistance pourra être tantôt plutôt juridique, tantôt 
plutôt technique. C’est pourquoi la loi ne fixe pas de contours précis à la mission et se 
contente de la formule générale évoquée déjà ci-dessus (« choisis en fonction de leurs 
qualités et selon les nécessités de l’espèce », « garanties de compétence, d’expérience, 
d’indépendance et d’impartialité »). la volonté du législateur, à nouveau, est de coller à 
la réalité des problèmes qui se posent sur le terrain. Les observations formulées ci-dessus 
restent pertinentes : la connaissance du terrain de l’entreprise par les professionnels du 
chiffre, et plus particulièrement par les réviseurs d’entreprises, en font des candidats 
privilégiés à l’exercice d’un grand nombre de missions.

5.5.3. Mandataire de justice exerçant une mission d’administration

120. En cas de manquement grave et caractérisé du débiteur ou de l’un de ses organes, le 
tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, imposer la présence 
d’un mandataire de justice, dont il fixe la mission et la durée (50). la mission peut être 
qualifiée de mission d’administration de l’entreprise (51).

Il faut relever que la loi fait la différence entre les « manquements graves », qui mènent 
à la désignation d’un mandataire de justice et la « faute grave et caractérisée » ou 
la « mauvaise foi manifeste », qui sont susceptibles de mener à la nomination d’un 
administrateur provisoire, chargé explicitement de se « substituer » aux dirigeants de 
l’entreprise et « d’administrer » celle-ci (52). La LCE fixe ainsi indirectement les contours 
de la mission du mandataire de justice. la désignation de celui-ci répond principalement 
à des situations – pas nécessairement fautives – de blocage, de désaccord ou de désordre 
persistant entraînant la paralysie totale ou partielle de l’entreprise – ou du moins entravant 
fortement le fonctionnement de celle-ci.

l’étendue et la durée de la mission du mandataire de justice, comme celle de l’admi-
nistrateur provisoire, sont fixées par le tribunal. A la demande de tout intéressé ou du 
ministère public, le tribunal peut revoir à tout moment sa décision (53). le mandataire 
de justice (ou l’administrateur provisoire) sera entendu au préalable à l’audience, en 
son rapport.

(48) art. 27, § 3 al. 2 lce.
(49) v. l’art. 1, 1° a.r. du 30 septembre 2009 (M.B. 16 octobre 2009) qui utilise explicitement les 

termes « mission d’assistance » pour caractériser les deux situations. v. aussi : « avec l’aide 
du mandataire de justice désigné par application de l’article 27 » (art. 43, al. 1er lce) ou 
« le mandataire de justice désigné … par application de l’article 27 assiste le débiteur dans 
l’élaboration du plan » (art. 47, § 1er, al. 2 lce).

(50) art 28, § 1er lce.
(51) art. 1.2° a.r. 30 septembre 2009.
(52) art. 28, § 2 lce.
(53) Art. 28, § 4 LCE. A ne pas confondre avec les dispositions de l’art. 71, § 3 qui visent des 

modifications dans la personne du mandataire, pas dans la mission.
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la nomination du mandataire de justice (ou de l’administrateur provisoire) fait l’objet 
d’une publication par extrait au Moniteur belge (54). la décision du tribunal est exécutoire 
par provision. elle n’est pas susceptible d’opposition, mais bien d’appel, selon des 
modalités particulières (55).

La LCE précise enfin que les dispositions particulières évoquées ci-dessus ne portent 
pas atteinte aux actions de droit commun tendant à la désignation de mandataires de 
justice, « que ce soit ou non comme administrateur provisoire » (56). il faut retenir de 
cette terminologie un peu confuse que le législateur n’exclut pas la multiplicité des 
désignations, avec des missions différentes.

La mission confiée au mandataire de justice est très clairement une mission d’admi-
nistration, même si son contenu exact dépend de la nature des manquements justifiant 
sa nomination. le contenu exact de la mission est donc susceptible de varier. dans 
certains cas, le mandataire de justice devra présenter principalement des qualités de 
médiateur ; dans d’autres, ce seront ses talents d’organisateur qui seront mis en avant, ou 
sa capacité à résoudre des difficultés juridiques ; dans d’autres encore, il devra être avant 
tout un gestionnaire. C’est pourquoi la loi ne fixe pas de contours précis à la fonction 
et à la mission. A nouveau, elle se contente de la formule générale évoquée déjà supra  
(« choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de l›espèce », « garanties de 
compétence, d’expérience, d’indépendance et d’impartialité »). a nouveau également, la 
connaissance du terrain de l’entreprise par les professionnels du chiffre, et spécialement 
par les réviseurs d’entreprises, en font des candidats privilégiés à l’exercice de la mission 
de mandataire de justice dans un grand nombre de situations.

5.5.4. Cas de la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

121. la réorganisation par transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise 
ou de ses activités peut intervenir dans différentes situations. première hypothèse, 
elle peut correspondre à un choix effectué d’emblée par l’entreprise (57). deuxième 
hypothèse, elle peut être la conséquence d’un changement d’objectif intervenu en cours 
de procédure. troisième hypothèse, elle peut être imposée à l’entreprise, sur citation 
du procureur du Roi, d’un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout 
ou partie de celle-ci, dans un certain nombre de situations (58) :

 – l’entreprise est en état de faillite (59), mais ne demande pas l’ouverture d’une procédure 
de réorganisation judiciaire.

 – La demande d’ouverture de la procédure a été refusée ou il y a eu fin anticipée de 
la procédure.

(54) art. 28, § 5 et 26, § 1er lce.
(55) Le délai d’appel est de huit jours après la notification de la décision (Art. 28, § 7 et 8 LCE).
(56) art. 28, § 6 lce.
(57) art. 59, § 1er lce.
(58) v. art. 59, § 2 lce.
(59) C’est l’état de fait qui est visé, pas la situation juridique. Une entreprise dont la faillite a été 

déclarée ouverte ne peut pas bénéficier des dispositions de la LCE.
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 – le plan de réorganisation a été refusé par les créanciers ou son homologation refusée 
par le tribunal.

 – le plan de réorganisation homologué a fait l’objet d’une révocation.

5.6. Mission du Mandataire de justice

122. Dans tous les cas, le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de 
justice chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur (60). 
il détermine l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation du mandataire de justice. le 
tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n’excédant 
pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37 lce. 
le jugement est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du mandataire de 
justice désigné.

le mandataire désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente 
ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de 
tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise (61).

il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie 
de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers. il choisit de 
procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit 
dans son appel d’offres la procédure à suivre par les offrants. Il fixe notamment le délai 
ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune 
nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S’il entend communiquer une offre 
à d’autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la 
manière dont ces surenchères seront organisées. il énonce, le cas échéant, les garanties 
d’emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d’entreprise 
qui doivent être communiquées. Pour qu’une offre puisse être prise en considération, 
le prix offert pour l’ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à 
la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.

Dans le cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de 
l’entreprise et exercent en même temps, à travers d’autres personnes morales, le contrôle 
sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise 
en considération qu’à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes 
conditions aux autres offrants (62).

en cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le mandataire à 
celle qui garantit la permanence de l’emploi par un accord social (63).

(60) art. 60 lce.
(61) art. 62, lce.
(62) art. 62, al. 4 lce.
(63) art. 62, al. 5 lce.
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5.7. transfert

123. le mandataire de justice désigné élabore un ou plusieurs projets de vente conco-
mitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée 
et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d’acte.

Il communique ses projets au juge délégué et, par requête contradictoire notifiée au 
débiteur deux jours au moins avant l’audience, demande au tribunal l’autorisation 
de procéder à l’exécution de la vente proposée. Aucune offre ou modification d’offre 
postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.

si la vente porte sur des immeubles, le projet d’acte en est établi par un notaire (64), 
désigné par le mandataire de justice, et est accompagné d’un rapport d’évaluation 
ainsi que d’un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à l’ouverture de 
la procédure de réorganisation relatant les inscriptions existantes et toute transcription 
de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles.

Lorsque la vente porte sur un immeuble ou sur un fonds de commerce, toutes les 
personnes disposant d’une inscription ou d’une mention marginale sur l’immeuble ou 
d’une inscription sur le fonds de commerce concerné sont entendues.

Quel que soit l’objet de la vente, le mandataire de justice convoque le débiteur préala-
blement au dépôt de la requête.

sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l’autorisation sollicitée si la vente 
projetée satisfait aux conditions fixées par la loi (65). le tribunal entend les représentants 
du personnel. Lorsqu’un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de 
candidats-acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal 
décide. Si la vente porte sur des meubles et que le projet de vente prévoit leur vente 
publique, le jugement désigne l’huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en 
recueillera le prix.

Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur belge et communiqué 
aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication 
du nom du notaire commis ou de l’huissier de justice désigné par le tribunal.

la vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte admis par le tribunal et, si elle 
porte sur des immeubles, par l’office du notaire qui l’a rédigé (66).

le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et 
ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du code judiciaire. le prix 
des immeubles compris dans le transfert est perçu et ensuite réparti par le notaire commis 
conformément aux articles 1639 et suivants du code judiciaire. le solde est transmis, 

(64) art. 63 lce.
(65) art. 64, § 1er lce.
(66) art. 65 lce.
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après que les inscriptions hypothécaires ont été effectuées, au mandataire de justice, 
afin de figurer dans son état de ventilation.

par l’effet de la vente des meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés 
sur le prix (67).

5.8. volet social

124. La loi modificatrice précise que, sans préjudice des dispositions de la présente loi, 
une convention collective de travail conclue au sein du conseil national du travail et 
rendue obligatoire par le roi « précise les modalités du transfert des droits et obligations 
des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise sous autorité de justice » (68). elle 
vise ce qui constitue actuellement la CCT 102 (69).

Le cessionnaire, le débiteur ou le mandataire de justice peut demander par requête 
adressée au tribunal du travail du siège social ou de l’établissement principal du débiteur, 
l’homologation de la convention de transfert projeté. le tribunal du travail statue, en 
urgence, après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant. Il vérifie 
si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l’ordre public 
a été respecté. si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des 
dettes et obligations autres que celles figurant dans la convention dont l’homologation 
est demandée. La mise en œuvre des modifications aux conditions de travail convenues 
collectivement ou appliquées collectivement est subordonnée à la condition suspensive 
de la conclusion d’une convention collective de travail qui en reproduit les termes.

(67) art. 66 lce.
(68) art. 61, § 1er lce.
(69) convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits 

des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par 
transfert sous autorité de justice (enregistrée sous le numéro 106750/co/300).
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5.9. fin de la procedure

5.9.1. Généralités

125. Lorsque le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles 
d’être transférées l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal, 
par requête, la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se justifie 
qu’elle soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa mission.

Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal peut, dans le jugement qui 
fait droit à cette demande, ordonner la convocation de l’assemblée générale avec 
la dissolution à l’ordre du jour. le tribunal statue sur le rapport du juge délégué, le 
débiteur entendu.

Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire 
de justice n’ait rempli pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au 
tribunal de le décharger. le tribunal peut décider, sur la base du rapport du juge délégué, 
de le charger de terminer certaines tâches. le mandataire de justice transmet dans 
tous les cas le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour répartition. Les 
honoraires du mandataire de justice sont imputés sur ceux du curateur et du liquidateur.

la décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire décharge le cession-
naire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l’acte de transfert.

5.9.1. Question des honoraires

126. les honoraires du mandataire de justice sont déterminés par le tribunal (70), sur la 
foi de règles fixées par un arrêté royal (71).

le système mis en place (72) impose au mandataire de justice de déposer une proposition 
d’honoraires, dans les huit jours de sa désignation. cette proposition d’honoraires est 
établie à partir d’une estimation du nombre d’heures de travail nécessaires à l’acquit-
tement de la mission. elle doit tenir compte du caractère de complexité de la mission 
et de la situation de l’entreprise : chiffre d’affaires, nombre de membres du personnel, 
secteur d’activité et état comptable du patrimoine de celle-ci. Le tarif horaire est, quant 
à lui, déterminé conformément aux tarifs en usage dans la profession dont le mandataire 
de justice relève (73).

dans l’hypothèse d’un dépassement prévisible des honoraires, le mandataire de justice 
se voit tenu de déposer, sans délai, une proposition révisée d’honoraires en indiquant 
les raisons de ce dépassement.

(70) art. 71, § 2, al. 1er.
(71) A.R. du 30 septembre 2009 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires 

de justice et des administrateurs provisoires (M.B. du 16 octobre 2009).
(72) art. 1er a.r. 30 septembre 2009.
(73) À défaut, il sera fixé par comparaison avec d’autres professions, et compte tenu du niveau de 

spécialisation.
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La proposition d’honoraires mentionne en outre les indemnités et coûts éventuels qui 
ne seraient pas compris dans le tarif horaire. En ce qui concerne les frais, il est précisé 
que, sauf urgence, les frais relatifs à l’assistance de tiers spécialisés doivent faire l’objet 
d’une approbation préalable par le tribunal de commerce (74). les frais liés à l’exercice 
de la mission du mandataire de justice qui ne sont pas compris dans le tarif honoraire 
doivent être dûment justifiés. Les frais d’indemnité de déplacement sont tarifiés et 
adaptés annuellement.

Le mandataire de justice ou l’administrateur provisoire peut exiger du requérant une 
provision. Celle-ci ne peut, toutefois, être supérieure aux trois quarts du montant total 
de la proposition d’honoraires. sauf le cas du transfert d’entreprise (75), le requérant peut 
toutefois demander que la provision soit divisée en deux montants égaux, payables par 
tranches.

Au terme de sa mission, le mandataire de justice communiquera au tribunal un décompte 
final des honoraires et frais. Ce décompte donnera une justification détaillée des heures 
de travail effectuées, des prestations auxquelles elles se rapportent ainsi que des frais (76).

5.10. noMbre et reMplaceMent des Mandataires de justice

127. Que ce soit dans le contexte d’une réorganisation judiciaire ou en dehors, le tribunal 
n’est pas tenu de désigner un mandataire de justice unique. Il peut parfaitement envisager 
la nomination d’un collège de mandataires de justice (77).

en cours de procédure, le tribunal peut augmenter ou diminuer le nombre de mandataires 
ou procéder au remplacement de ceux-ci. la procédure se fait selon la forme du référé, 
si la demande émane d’un tiers. dans tous les cas, le mandataire et l’entreprise sont 
entendus en chambre du conseil, mais la décision est rendue en audience publique (78). 
la décision du tribunal est exécutoire par provision, mais peut faire l’objet de recours 
selon les modalités et dans les délais prévus par le code judiciaire (79).

(74) art. 2 a.r. 30 septembre 2009.
(75) Dans ce cas, la provision doit être intégralement acquittée au début de la période de transfert de 

l’entreprise.
(76) art. 14 a.r. 30 septembre 2009.
(77) art. 71, § 3 lce.
(78) art. 71, § 3 lce.
(79) art. 5, al. 1er et 2 lce.
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5.11. conclusion

128. comptables, experts-comptables, réviseurs d’entreprises sont désormais de plus 
en plus sollicités pour exercer des missions de mandataires judiciaires – et plus parti-
culièrement celles de mandataires de justice. performants sur le terrain, grâce à leurs 
compétences techniques, ces nouveaux collaborateurs de la justice se sentent parfois peu 
à l’aise par rapport aux règles de procédure et à la complexité de l’appareil judiciaire. plus 
que l’avocat, ils auront tendance à faire rapport au juge qui les a désignés, à interpeller 
celui-ci et à s’étonner du manque de répondant de celui-ci.

Il faut être conscient que les tribunaux sont souvent peu armés pour répondre aux 
attentes du mandataire judiciaire, au sens large de l’expression. Généralement, le juge 
ne trouvera que peu de réponses dans la loi. Celle-ci se préoccupera principalement des 
conditions à remplir pour demander ou obtenir la désignation d’un mandataire judiciaire. 
elle ne détaillera guère le contenu de la mission. elle ne se préoccupera absolument 
pas des incidents susceptibles de se poser au quotidien et des solutions à leur trouver. 
la doctrine elle-même sera le plus souvent vaporeuse. elle examinera avec soin les 
questions juridiques susceptibles de se poser à l’audience, mais ne donnera que peu 
d’indications pratiques sur les rapports que le mandataire peut entretenir avec le juge.

le mandataire de justice nommé dans le contexte d’une réorganisation judiciaire 
se trouve, d’une manière générale, dans une situation plus favorable que les autres 
mandataires judiciaires. la loi prévoit la nomination d’un juge délégué chargé de 
veiller au respect de la lce et d’informer le tribunal de l’évolution de la situation du 
débiteur (80). pour exercer cette mission, ce juge délégué s’est vu reconnaître différents 
pouvoirs : il fait rapport au tribunal à différentes reprises ; il peut entendre toute personne 
dont il estimerait l’audition utile (81) ; il peut enfin établir d’initiative un rapport s’il 
estime nécessaire de mettre fin à la procédure (82). il sera donc l’interlocuteur privilégié 
du mandataire de justice.

les autres mandats judiciaires conférés par un tribunal ne bénéficient malheureusement 
pas d’un tel interfaçage avec le tribunal. sauf dans les cas où la loi elle-même confère 
un pouvoir de surveillance au juge (83), il est considéré généralement que des contacts 
directs avec le mandataire judiciaire sont à proscrire, au nom du respect du principe du 
contradictoire. Même dans le cas où la loi confère un pouvoir de contrôle au juge, ce 
dernier l’exercera le plus souvent avec une grande prudence, au nom du même principe. 
On ne peut guère blâmer le juge. Celui-ci ne peut oublier que si c’est lui qui désigne 
le mandataire, c’est lui aussi qui aura à vider à l’audience les incidents susceptibles 
d’opposer le mandataire aux parties ou à des tiers. il aura dans tous les cas à connaître 
de la question des honoraires, ce qui l’amène indirectement à porter une appréciation 
sur la façon dont le mandataire judiciaire s’est acquitté de sa mission. Si le juge se 
garde de tout rapport privilégié avec le mandataire, c’est parce qu’il risque de devoir 

(80) art. 18 lce premier al.
(81) art. 18 lce dernier al.
(82) art. 41, § 3 lce.
(83) notamment en matière d’expertise judiciaire.
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se prononcer un jour, par jugement, sur le bien-fondé des conseils ou avis qu’il aurait 
pu donner à celui-ci.

Confronté au dépôt d’un rapport sur les difficultés rencontrées par le mandataire 
judiciaire, le juge sera le plus souvent démuni. la loi lui confère rarement le droit de 
se saisir d’office, voire même, plus modestement, de prendre l’initiative de faire fixer 
l’affaire à l’audience. Le juge n’aura le plus souvent d’autre ressource que d’espérer 
qu’un vent favorable porte le document vers le ministère public, qui dispose lui souvent 
d’un droit d’initiative, ou vers un tiers belliqueux. Il en va de même lorsqu’un tiers 
porte des faits troublants (84) à la connaissance du tribunal : celui-ci ne peut qu’espérer 
que le même vent favorable se lèvera à nouveau – le paradoxe étant que le tiers, qui 
dénonce les faits, dispose lui le plus souvent du pouvoir d’agir, en tant que personne 
intéressée, mais pas le tribunal.

(84) s’il y a allégation d’infraction, le juge puisera dans l’article 29 du c. instr. crim. le droit – il s’agit 
en réalité d’un devoir – d’informer le ministère public. Même dans ce cas, le juge se montrera 
prudent et circonspect dans sa dénonciation, afin de ne pas encourir le risque de parti-pris à 
l’égard d’une partie. Il est à noter que le mandataire de justice et plus largement le mandataire 
judiciaire au sens large puisent dans le même article 29 c. instr. crim. le droit de porter à la 
connaissance du ministère public, par la voie directe et sans passer donc par le juge, les crimes 
et délits dont ils auraient connaissance. comme le juge, ils se montreront prudents dans leur 
dénonciation, afin de ne pas encourir le reproche de parti-pris…



hooFdstuk 6

oNdErNEmiNgsbEmiddELaar:  
oNbEkENd oF oNbEmiNd? (1)

chapitrE 6

mEdiatEur d’ENtrEprisEs :  
maL coNNu ou maL apprEciE ?

t. vaN LoockE

bedrijfsrevisor 
lid juridische commissie ibr  
rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel van Gent – afdeling 
kortrijk

(1) Met dank aan de heer Michel oosterlincK, afdelingsvoorzitter, rechtbank van koophandel van 
Gent – afdeling Gent, mevrouw birgit de fleur, rechter in de rechtbank van koophandel van 
Gent – afdeling kortrijk, de heer patrick d’helft, rechter in handelszaken in de rechtbank van 
koophandel van Gent – afdelingen brugge en oostende, en aan de heer Glenn hansen, advocaat 
bij het kantoor laga, voor hun commentaar.
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6.1. enkele achterGronden rond de wet continuiteit 
onderneMinGen (wco)

6.1.1. Inleiding

129. de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (2) van 30 januari 2009 
beoogt ondernemingen in moeilijkheden maximale kansen te geven om de moeilijkheden 
te overwinnen en de onderneming of een onderdeel ervan te redden. bij wet van 27 mei 
2013 werden een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd om enerzijds misbruiken 
bij de toepassing te weren en anderzijds de rol van de externe accountant, de externe 
belastingconsulent, de externe erkende boekhouder, de externe erkende boekhouder-
fiscalist en de bedrijfsrevisor bij de preventie van een faillissement te versterken.

ondernemingen in moeilijkheden hebben op heden een aantal juridische mogelijkheden 
om hun problemen te overwinnen. het gerechtelijk akkoord is verdwenen, maar er zijn 
tal van andere hulpmiddelen in de plaats gekomen.

De WCO heeft hierbij een aantal nieuwe “figuren” in het insolventierecht ingevoerd, 
zoals:

 – de ondernemingsbemiddelaar (art. 13 wco);
 – de (buitengerechtelijke) gerechtsmandataris (art. 14 wco);
 – de facultatieve gerechtsmandataris tijdens de opschorting (art. 27 wco);
 – de gerechtsmandataris bij overdracht onder gerechtelijk gezag (art. 60 wco); en
 – de gedelegeerde rechter (art. 18 wco).

een in het oog springende nieuwigheid in de wco – die tegemoet komt aan een in de 
praktijk bestaande vraag naar “een minder formalistische aanpak waarbij een mediator/
bemiddelaar in vertrouwelijkheid op zoek gaat naar oplossingen en akkoorden met 
schuldeisers” – is de voortaan wettelijk voorziene mogelijkheid om een ondernemingsbe-
middelaar aan te stellen “om de reorganisatie van de onderneming te vergemakkelijken”.

de ondernemingsbemiddelaar heeft zijn intrede gedaan en het buitengerechtelijk 
minnelijk akkoord wordt aangemoedigd. de opdracht van de ondernemingsbemid-
delaar bestaat er niet alleen in de schuldenaar aan te zetten om na te denken over zijn 
ondernemingsstrategie, maar hij fungeert ook als tussenpersoon in de gesprekken tussen 
de schuldenaar en zijn schuldeisers.

uiteraard blijft een gerechtelijke procedure mogelijk. Men spreekt voortaan wel van 
een gerechtelijke reorganisatie. Ze gaat gepaard met een opschortingstermijn van in 
principe zes maanden. de rechtbank van koophandel kan een gerechtelijke reorganisatie 
om drie redenen toestaan:

(2) wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (BS 9 februari 2009), 
aangepast bij wet van 27 mei 2013 (BS 22 juli 2013) en de wet van 25 april 2014 (BS 7 mei 2014), 
hierna “wco”.
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 – om een minnelijk akkoord met de schuldeisers te bereiken;
 – om een reorganisatieplan op te stellen; en
 – of om een gerechtelijke overdracht door te voeren.

we merken de lezer op dat de “ondernemingsbemiddelaar” geen erkend bemiddelaar 
is in de zin van artikelen 1724 tot 1737 van de wet op de bemiddeling (3), maar hij is 
ermee verwant. enerzijds kan bemiddeling een alternatieve wijze zijn van geschil-
lenbeslechting. bijvoorbeeld een insolvente onderneming heeft geschillen met een 
andere partij om het bedrag van een schuldvordering vast te stellen. anderzijds kan 
bemiddeling een hulpmiddel zijn in de insolventieprocedure om de reorganisatie zelf 
te faciliteren. het kiezen van een ondernemingsbemiddelaar uit de erkende lijst van 
erkende bemiddelaars kan zeker een toegevoegde waarde leveren.

6.1.2. Ratio Legis van de WCO

130. vooral (kleine) ondernemingen in moeilijkheden hebben het lastig om een goede 
tussenpersoon te vinden die ervoor zorgt dat de zaakvoerder(s) of bestuurders beter gaan 
nadenken over de problemen welke de crisissituatie met zich meebrengen. Maar die 
er ook tegelijkertijd voor zorgt dat ze de juiste manier vinden om contact op te nemen 
met wie het lot van de onderneming, zijnde de schuldeiser(s), mee in handen heeft.

een gestructureerd communicatieproces waarbij een neutrale, onafhankelijke en onpar-
tijdige derde door middel van vertrouwelijke contacten ervoor zorgt dat een sociale band 
ontstaat of wordt hersteld, is dus gewenst.

tot vóór de wco had een onderneming in moeilijkheden slechts twee keuzes: het 
gerechtelijk akkoord of het faillissement. sinds de wco heeft ze verschillende opties. 
die gaan van bindende systemen (bv. gedwongen ondernemingsoverdracht onder 
gerechtelijk gezag) tot zeer vrije systemen (bv. een ondernemingsbemiddelaar).

in toepassing van artikel 13 wco kan men bij de bevoegde rechtbank van koophandel 
de aanstelling vragen van een ondernemingsbemiddelaar. deze persoon zal het bedrijf 
in moeilijkheden doorlichten en helpen opnieuw gezond te maken. Zo nodig kan hij het 
bedrijf in moeilijkheden met raad en daad bijstaan om een gerechtelijke reorganisatie 
mee op het spoor te zetten.

het aanvragen van een ondernemingsbemiddelaar is zowel mogelijk voor ondernemers:

 – van wie hun dossier hangende is bij de kamer voor handelsonderzoek en dus geen 
gebruik maken van de wco; en

 – als die gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in de wco om te streven naar 
een minnelijk akkoord met de schuldeisers buiten een gerechtelijke procedure.

(3) in het belgisch staatsblad van 22 maart 2005 verscheen de wet van 21 februari 2005 tot 
wijziging van het Gerechtelijk wetboek in verband met de bemiddeling. de wetgever beoogde 
met deze nieuwe regels een kader aan te reiken waarmee in een geschil verwikkelde partijen in 
alle aangelegenheden tot bemiddeling kunnen beslissen. de bemiddeling is m.a.w. sedert 2005 
niet langer beperkt tot familiale geschillen (cf. infra, nrs. 329-331).
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indien de onderneming reeds gerechtelijke bescherming heeft bekomen in het kader van 
de wco, dan is het ook mogelijk om een externe persoon aan te stellen. dan spreekt 
men niet meer van een ondernemingsbemiddelaar, maar van een gerechtsmandataris 
(art. 27 wco). inhoudelijk is het takenpakket ongeveer hetzelfde als van een onderne-
mingsbemiddelaar in de buitengerechtelijke procedure (cf. supra, nrs. 118-124).

6.1.3. Toepassingsgebied van de WCO

131. de wco-regeling (art. 3 wco) is alleen van toepassing op:

 – kooplieden (zoals bedoeld in artikel 1 van het wetboek van koophandel) (4);
 – handelsvennootschappen;
 – burgerlijke vennootschappen met een handelsvorm (zoals bedoeld in artikel 3, § 4 

van het wetboek van vennootschappen) (5). de vrije beroepen die worden uitgeoefend 
onder de vorm van een burgerlijke vennootschap vallen, overeenkomstig artikel 4 
wco, buiten het toepassingsgebied van de wet;

 – landbouwer; en
 – landbouwvennootschappen (zoals bedoeld in artikel 2, § 3 van het wetboek van 

vennootschappen) (6).

Merk dus op dat de vrije beroepen (7) buiten het toepassingsgebied vallen van de wco (8).
voor de volledigheid, deze wet is evenmin toepasselijk op de kredietinstellingen, de 
verzekeringsondernemingen, de beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen 

(4) art. 1 w. kh.: kooplieden zijn zij die daden uitoefenen, bij de wet daden van koophandel 
genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend, hun gewoon beroep maken.

(5) art. 3, § 4 w. venn.: burgerlijke vennootschappen met handelsvorm zijn vennootschappen 
waarvan het doel burgerlijk is, en die, zonder hun burgerlijke aard te verliezen, de rechtsvorm van 
een handelsvennootschap aannemen met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid. Zij 
hebben niet de hoedanigheid van koopman.

(6) art. 2, § 3 w. venn.: het wetboek van vennootschappen erkent als burgerlijke vennootschappen 
met rechtspersoonlijkheid de landbouwvennootschap, afgekort “lv”.

(7) In artikel 2, 1° van de wet van 2 augustus 2002 wordt het vrije beroep gedefinieerd als “elke 
zelfstandige beroepsactiviteit die dienstverlening of levering van goederen omvat welke geen 
daad van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, zoals bedoeld in de wet van 18 maart 1965 
op het ambachtsregister en die niet wordt bedoeld in de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van de 
landbouwbedrijvigheden en de veeteelt.”.

(8) het was oorspronkelijk de bedoeling om ook de vrije beroepen uitgeoefend onder de vorm 
van een burgerlijke vennootschap onder het toepassingsgebied van de wet te laten vallen. het 
uitsluiten van de beoefenaars van een vrij beroep van het toepassingsgebied van de wet werd als 
volgt verantwoord: “De vrije beroepen zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 2 augustus 
2002 worden meestal onderworpen aan een tuchtregeling die ook een deel financiële controle 
omvat van de vennootschappen waaronder de titularissen van vrije beroepen hun beroep 
uitoefenen. Zij worden dus gecontroleerd en de nodige bijstand en raad wordt hen gegeven. 
Voor de titularissen van vrije beroepen die de vorm van een burgerlijke vennootschap met 
handelsvorm hebben aangenomen, betekent dit ook dat de specifieke regels die voor die beroepen 
bestaan-bijvoorbeeld het beroepsgeheim, de naleving van deontologische regels, de specifieke 
aansprakelijkheidsregels-in de wet op de continuïteit hadden moeten geïncorporeerd worden, 
wat een differentiatie in de toepassing van deze wet zou hebben veroorzaakt die bedenkelijk had 
kunnen lijken op gebied van degelijkheid.” (Parl.St. kamer 2008-09, nr. 0160/002, p. 47).
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van instellingen voor collectieve belegging, de verrekenings- en vereffeningsinstel-
lingen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, de herverzekeringsondernemingen, 
de financiële holdings en de gemengde financiële holdings.

6.2. onderneMinGsbeMiddelaar

6.2.1. Profiel van de ondernemingsbemiddelaar

132. De WCO-regels bevatten weinig strikte bepalingen in verband met de figuur van 
de ondernemingsbemiddelaar, hetgeen ongetwijfeld een soepele benadering van deze 
nieuwe functie mogelijk maakt.

iedereen kan in principe de taak van ondernemingsbemiddelaar op zich nemen. in 
praktijk zou het profiel van de ondernemingsbemiddelaar het best aansluiten bij iemand 
die praktijkervaring heeft met ondernemingen in moeilijkheden zoals een consultant, een 
advocaat, een externe accountant, een externe belastingconsulent, een externe erkend 
boekhouder, een externe erkend boekhouder-fiscalist, een bedrijfsrevisor, enz.). De 
steeds terugkerende kenmerken van een ondernemingsbemiddelaar zijn (9):

 – een neutraal persoon;
 – een onafhankelijk expert die economisch of juridisch geschoold is; en
 – met bekwaamheid en ervaring die de onderneming in moeilijkheden en haar schuld-

eisers zal helpen bij het vinden van oplossingen.

de rechtbank oordeelt over diens geschiktheid en moet zijn goedkeuring geven.

de ondernemingsbemiddelaar is dus niet noodzakelijk de (bestaande) raadsman/
commissaris of de (gebruikelijke) adviseur/bedrijfsrevisor van de onderneming in 
moeilijkheden.

sommige rechtbanken gingen in het begin over tot de benoeming van rechters in 
handelszaken als ondernemingsbemiddelaars. deze praktijk is nu aan het afnemen, 
doordat handelsrechters en ondernemingsbemiddelaars vanuit perceptiestandpunt beter 

 in de parlementaire voorbereiding wordt eveneens gepreciseerd dat die uitsluiting wordt 
verantwoord door het feit dat de beoefenaars van een vrij beroep, in tegenstelling tot de 
handelaars, niet failliet kunnen worden verklaard: “[…]thans [kunnen]enkel handelaars failliet 
[…]worden verklaard. Het is bijgevolg niet meer dan logisch dat een wetsvoorstelgericht op de 
vermijding hiervan enkel op handelaars van toepassing is. De vraag tot uitbreiding van dergelijk 
mechanisme tot voornoemde economische entiteiten komt in feite neer op de vraag of ook voor 
hen de afweging van belangen mag worden gemaakt en of ze – onder bepaalde voorwaarden – 
hun activiteit kunnen verderzetten” (Parl.St. kamer 2008-09, nr. 0160/005, p.102).

(9) M.-o. pâris, erevoorzitter van de rechtbanken van koophandel van dinant en Marche-en-
famenne, “de praktische toepassing van de wet: eerste overzicht”, ibr-ire infosessie, 30 juni 
2009, https://www.ibr-ire.be/nl/vorming_events/agenda/infosessies/pages/2009-06-de-nieuwe-
wet-betreffende-de-continu%c3%afteit-van-de-ondernemingen.aspx.
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volledig uit elkaar worden gehaald. andere rechtbanken stellen eerder gespecialiseerde 
advocaten aan als ondernemingsbemiddelaar.

Op heden hebben drie profielen, afhankelijk van de specifieke situatie, de voorkeur bij 
een aantal rechtbanken om als ondernemingsbemiddelaar in een wco-procedure te 
worden aangesteld:

 – de curatoren, omdat ze voldoende kennis hebben van het insolventierecht;
 – de bemiddelaars/mediators in handelszaken, welke meestal een professionele 

achtergrond hebben als advocaat of notaris. het nadeel is echter dat ze met relatief 
weinig in aantal zijn; en

 – de bedrijfsrevisoren, of bij uitbreiding de andere cijferberoepsbeoefenaars. het 
nadeel is echter dat niet elke economische beroepsbeoefenaar over een voldoende 
juridische achtergrond beschikt.

de aanstelling van de commissaris als ondernemingsbemiddelaar zou zijn voordelen 
kunnen hebben, doordat de commissaris vanuit zijn professionele achtergrond voldoende 
vertrouwd is met het bedrijf in moeilijkheden. in praktijk komt dit niet voor, doordat 
enerzijds de functie van commissaris en deze van ondernemingsbemiddelaar vanuit 
perceptiestandpunt beter volledig uit elkaar worden gehaald. anderzijds kunnen 
dergelijke bijstandsopdrachten op geen enkele manier worden uitgevoerd, daar ze de 
onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen.

6.2.2. Aanstelling van de ondernemingsbemiddelaar

133. de ondernemingsbemiddelaar wordt enkel op verzoek van de onderneming/
schuldenaar door de voorzitter van de rechtbank van koophandel of – indien de 
schuldenaar het voorwerp uitmaakt van een handelsonderzoek – door de kamer voor 
handelsonderzoek van de rechtbank van koophandel aangesteld.

essentieel is daarbij dat noch de rechtbank, noch de schuldeisers de aanstelling van een 
ondernemingsbemiddelaar aan de onderneming kan opleggen, het kan enkel op verzoek 
van de schuldenaar. de gevolgde redenering is dat een opgelegde aanstelling wellicht 
weinig aanleiding zou geven tot een enthousiaste medewerking van de onderneming, 
maar ook is dit strijdig zijn met de inherente aard van de bemiddeling waarbij de vrijheid 
van alle partijen wordt gerespecteerd (10).

hieruit kan worden eveneens afgeleid dat de aanstelling van de ondernemingsbemid-
delaar zowel voor als tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie kan gebeuren.

het verzoek tot aanwijzing van een bemiddelaar is aan geen vormvoorschriften 
onderworpen en kan zelfs mondeling worden gedaan (art. 13, derde lid wco). dit is een 
bewuste keuze van de wetgever. de voorbereidende werken verantwoorden dat gebrek 
aan formalisme als volgt: “Het amendement wil opzettelijk vermijden de bemiddeling 

(10) i. verouGstraete (ed.), Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, waterloo, 
kluwer, 2011, p. 90.
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te organiseren aan de hand van de strakke regels van het Gerechtelijk Wetboek. Deze 
aanwijzing gebeurt in het kader van willige rechtspraak en men moet zorgen voor een 
grote flexibiliteit bij deze aanwijzing. Te dien einde wordt de aanstelling aan geen 
enkele vormvereiste onderworpen en kan deze zelfs mondeling gebeuren, zoals dit in de 
willige rechtspraak mogelijk is.” (11). de regels van de bemiddeling uit het Gerechtelijk 
wetboek zijn dus met opzet niet van toepassing in deze aanstellingsprocedure van de 
ondernemingsbemiddelaar.

het bedrijf in moeilijkheden richt zijn verzoek tot aanstelling van een ondernemings-
bemiddelaar aan één van volgende twee instanties:

 – de voorzitter van de rechtbank als er nog geen handelsonderzoek door de rechtbank 
is opgestart; en

 – kamer voor handelsonderzoek als er een handelsonderzoek is opgestart door de 
rechtbank en het dossier dus hangende is en de schuldenaar al is opgeroepen geweest.

in de (naar ons oordeel liefst schriftelijke) aanvraag zet het bedrijf in moeilijkheden 
uiteen waarom ze de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar wenst en wat diens 
opdracht/taak volgens haar zou moeten zijn.

de beslissing over de aanstelling van de ondernemingsbemiddelaar wordt in de 
raadkamer genomen. hierbij wordt nagegaan of de inhoud en de duur die de verzoeker 
heeft aangegeven, aannemelijk en realiseerbaar zijn.

de voorzitter van de rechtbank of de kamer voor handelsonderzoek heeft dus enkel 
de bevoegdheid om de aanvraag goed te keuren, af te wijzen of te beperken binnen de 
opgelegde grenzen van de schuldenaar. het is de schuldenaar die de aanstelling, inhoud 
en duur van de opdracht controleert. Zo probeert de wetgever eventuele drempelvrees 
te vermijden (12).

wanneer de voorzitter van de rechtbank of de kamer voor handelsonderzoek het verzoek 
inwilligt, bepaalt hij bij beschikking gewezen in raadkamer zowel de inhoud als de duur 
van de bemiddelingsopdracht binnen de grenzen van het verzoek van de schuldenaar.

de keuze van de persoon van de ondernemingsbemiddelaar wordt dus aan de voorzitter 
of de kamer voor handelsonderzoek overgelaten. deze bepaalt wie hij het meest 
geschikt vindt om aan de verwachtingen van de schuldenaar te voldoen en de functie 
ondernemingsbemiddelaar op zich te nemen. het staat de schuldenaar echter vrij om 
een bepaald persoon te suggereren. de voorzitter of de kamer behoudt niettemin de 
volledige vrijheid om een persoon te kiezen, rekening houdend met de kwaliteiten en 
onafhankelijkheid van deze laatste (13).

(11) amendement nr. 1 van de regering, Parl.St. kamer 2008-09, nr. 0160/002, p. 50-51.
(12) p. coussement, ”de wet op de continuïteit van de ondernemingen”, TBH 2009, afl. 4, 294.
(13) w. david, j. renard en v. renard, La loi relative à la continuité des entreprises: mode d’emploi, 

waterloo, kluwer, 2009, p. 68 en 69.
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de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar wordt niet gepubliceerd, evenmin 
als zijn bevoegdheden of opdracht (noch vóór, noch tijdens de procedure van reorga-
nisatie). dit toont duidelijk het vertrouwelijke karakter aan van de opdracht van de 
ondernemingsbemiddelaar.

een voorbeeld van standaardmodel, in gebruik in de rechtbank van koophandel van 
antwerpen, afdeling tongeren voor het indienen van een dergelijk verzoek tot aanstelling 
van een ondernemingsbemiddelaar, is opgenomen als bijlage bij dit hoofdstuk. over-
eenkomstig de onderrichtingen van de fod financiën, belast met het toezicht op de 
griffies, moet een eenmalig griffierecht worden geheven van 100 EUR (14) om de zaak 
op de algemene rol in te schrijven in de rechtbank van koophandel.

indien er binnen de onderneming in moeilijkheden een ondernemingsraad bestaat, moet 
de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar aan dit orgaan worden medegedeeld 
in het kader van de informatieverplichting (15). doorgaans wordt aangenomen dat de 
werkgever zijn informatieplicht eerbiedigt, wanneer hij de beslissing meedeelt van 
zodra ze genomen is, maar vooraleer ze wordt uitgevoerd. een en ander zal er dus op 
neerkomen dat, hoewel het verzoek zelf tot aanstelling van een ondernemingsbemid-
delaar vormeloos kan, de werkgever toch verplicht zal zijn het verzoek te formaliseren 
door het op de agenda van de (eventueel bijzondere) ondernemingsraad te plaatsen.

in kleine en middelgrote ondernemingen daarentegen (waar er geen ondernemingsraad 
bestaat), is het aan de bedrijfsleiding om de opportuniteit te beoordelen om al dan niet het 
personeel in kennis te stellen omtrent de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar.

tegen de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar is geen beroep mogelijk. Maar 
wanneer de schuldenaar de persoon van de ondernemingsbemiddelaar niet aanvaard, 
of wanneer de schuldenaar niet tevreden is met de inhoudelijke taken, dan kan hij een 
einde maken aan de bemiddelingsopdracht (art. 13, laatste lid wco).

6.2.3. Taak van de ondernemingsbemiddelaar

134. de taakomschrijving van de ondernemingsbemiddelaar opgenomen in artikel 13, 
eerste lid wco is uitermate kort. het artikel spreekt enkel van “… om de reorganisatie 
van de onderneming te vergemakkelijken.”

het “vergemakkelijken van de reorganisatie” kan volgens ons het best gebeuren 
door een onafhankelijke expert, economisch of juridisch geschoold, met als opdracht 
de moeilijkheden analyseren, confidentieel onderhandelen met een selectie van de 
voornaamste belanghebbenden en, in voorkomend geval, rapporteren aan de opdracht-
gevende rechtbank.

de ondernemingsbemiddelaar heeft een actieve rol als tussenpersoon, maar zonder 
enige beslissings- of adviesbevoegdheid. Zijn taken zijn dus in beginsel gericht op het 

(14) Zoals van toepassing op 1 januari 2016, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 
vlaams Gewest, art. 269/1.

(15) art. 25, 2° kb van 27 november 1973.
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louter ondersteuning bieden bij het bereiken van een akkoord, waar de rechters dit niet 
mogen doen. het dient wel te worden benadrukt dat hij niet zomaar als adviseur van 
de schuldenaar optreedt. hij moet inderdaad steeds in het belang van de schuldenaar 
handelen, maar moet daarbij wel de nodige neutraliteit indachtig blijven. Zo niet kan 
hij zijn rol niet op een ernstige, onafhankelijke, en objectieve manier uitoefenen. het 
is immers zijn taak om de standpunten van beide partijen te verzoenen zodat zij zelf tot 
een oplossing (minnelijk akkoord) kunnen komen (16).

het is belangrijk te benadrukken dat de band tussen de ondernemingsbemiddelaar en 
de onderneming in moeilijkheden/schuldenaar niet van contractuele aard is. hij treedt 
op als onderhandelaar tussen de schuldenaar en de schuldeisers.

de ondernemingsbemiddelaar is dus noch een loutere adviseur van de onderneming, 
noch een vertegenwoordiger van de schuldenaar, noch een loutere bemiddelaar in de zin 
van artikel 1724 e.v. van het Gerechtelijk wetboek. de wco heeft, naar ons oordeel, 
toch een proactieve rol voorzien voor de ondernemingsbemiddelaar, met name:

 – de moeilijkheden analyseren. de taak van de ondernemingsbemiddelaar kan variëren 
en wordt hoofdzakelijk bepaald door de aard, omvang en timing van de problemen 
van de onderneming in moeilijkheden;

 – hij zal de schuldeisers en de schuldenaar advies of bijstand verlenen door de verschil-
lende mogelijke oplossingen uit de doeken te doen en zal de schuldenaar bijstaan bij 
de realisatie van de herstelmaatregelen;

 – de ondernemingsbemiddelaar kan onjuiste of onbetrouwbare informatie, in het bezit 
van de onderhandelingspartijen of de kamer voor handelsonderzoek, corrigeren;

 – de ondernemer helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe, meer succesvolle, 
ondernemingsstrategie;

 – confidentieel onderhandelen met een selectie van de voornaamste belanghebbenden. 
als tussenpersoon functioneren in de gesprekken tussen schuldenaars en schuldeisers. 
de ondernemingsbemiddelaar zal proberen een oplossing te helpen bereiken door 
bijstand te verlenen bij de onderhandelingen met de schuldeisers; en

 – in voorkomend geval rapporteren aan de opdrachtgevende rechtbank, maar van een 
strikte rapporteringsplicht is er echter geen sprake. dit is alleszins niet voorzien 
in de huidige wet, maar dat de rechter-verslaggever in het kader van een lopend 
handelsonderzoek informeert naar de stand van zaken is niet uit te sluiten (17), wanneer 
dit gebeurt met de toestemming van de schuldenaar.

het is duidelijk dat de voorwaarden waaraan een gerechtsmandataris is onderworpen 
(artikel 71 wco), niet van toepassing zijn op de ondernemingsbemiddelaar.

(16) t. van loocKe, “deel 3 continuïteit van de ondernemingen” in ibr-ire, obfG, ovb en urhb-
ujcb (ed.), Rechtbanken, Balies en Bedrijfsrevisoraat: actualiteit inzake hun samenwerking en 
actualiteiten ondernemingsrecht, antwerpen-apeldoorn, Maklu, 2012, p. 128-129.

(17) art. 12, § 1, vijfde lid wco.
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6.2.4. Aansprakelijkheid van de ondernemingsbemiddelaar

135. aangezien de ondernemingsbemiddelaar geen beslissingen neemt maar slechts 
als tussenpersoon fungeert, blijft zijn aansprakelijkheid bij een fout beperkt tot het 
strafrechtelijke en buitencontractuele (bijv. beroepsaansprakelijkheid voor miskenning 
van de confidentialiteit).

indien de ondernemingsbemiddelaar een bedrijfsrevisor is, dan is hij gehouden tot de 
deontologische regels zoals opgelegd door het instituut van de bedrijfsrevisoren (18).

6.2.5. Vergoeding van de ondernemingsbemiddelaar

136. een ondernemingsbemiddelaar werkt niet gratis. kosten en erelonen van de 
ondernemingsbemiddelaar worden betaald door de schuldenaar (er is geen verwijzing 
naar een kb inzake criteria voorzien).

de vergoeding valt ten laste van de ondernemer die de ondernemingsbemiddelaar 
gevraagd heeft en niet ten laste van justitie. de ondernemingsbemiddelaar heeft ook 
enkel maar verantwoording af te leggen bij zijn opdrachtgever, in casu de onderneming 
in moeilijkheden.

bij gebrek aan wettelijke regels spreekt men in de rechtspraak over een “redelijke 
vergoeding” voor de diensten van de ondernemingsbemiddelaar. Gezien het consensueel 
karakter van de procedure, wordt de kostprijs of de tarifering in de praktijk best vooraf 
afgesproken tussen de ondernemingsbemiddelaar en de schuldenaar. het moge duidelijk 
zijn dat de kostprijs in ieder geval steeds wordt gedragen door deze laatste.

het is naar ons oordeel een gemiste kans van de wetgever, om naar analogie met de 
gerechtsmandatarissen en de voorlopige bestuurders, het ereloon van de ondernemings-
bemiddelaar meer transparant te maken. het koninklijk besluit van 30 september 2009 (19) 
van toepassing op de gerechtsmandatarissen en de voorlopige bestuurders voorziet 
onder andere dat:

 – de gerechtsmandataris en de voorlopige bestuurder binnen de acht dagen na hun 
aanwijzing een voorstel van ereloon bij het reorganisatiedossier voegen. het voorstel 
van ereloon wordt berekend op basis van een schatting van het aantal werkuren dat 
noodzakelijk is om zijn taak uit te voeren. Zij motiveren het voorstel van ereloon 
op basis van de complexiteit van de opdracht en aan de hand van onder meer de 
omzet, het aantal personeelsleden, de bedrijfstak en de boekhoudkundige staat van 
het vermogen van de schuldenaar;

 – het uurtarief van de gerechtsmandataris of van de voorlopige bestuurder wordt bepaald 
overeenkomstig de tarieven die gebruikelijk zijn bij de beroepscategorie waartoe ze 
behoren. indien dat niet mogelijk is, wordt het uurtarief bij vergelijking met andere 

(18) art. 25 kb van 10 januari 1994 betreffende de plichten van bedrijfsrevisoren.
(19) Cf. kb van 30 september 2009 houdende vaststelling van de regels en barema’s betreffende de 

erelonen en de kosten van de gerechtsmandatarissen en van de voorlopige bestuurders, BS 16 
oktober 2009, p. 68029.
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beroepen vastgesteld en wordt rekening gehouden met de specialisatiegraad. het 
voorstel van ereloon bevat een duidelijke vermelding van mogelijke vergoedingen 
en kosten die niet in het uurtarief begrepen zijn;

 – indien de gerechtsmandataris of de voorlopige bestuurder tijdens de uitvoering 
van de taken vaststellen dat hun ereloon het bedrag opgenomen in het voorstel zal 
overschrijden, voegen zij bij het reorganisatiedossier onverwijld een aangepast 
voorstel van ereloon met opgave van de redenen van die overschrijding;

 – behalve in spoedgevallen mogen de kosten van de hulp van gespecialiseerde derden op 
wie de gerechtsmandataris of de voorlopige bestuurder een beroep doen, niet worden 
aanvaard zonder voorafgaande goedkeuring ervan door de rechtbank van koophandel;

 – de gerechtsmandataris of de voorlopige bestuurder kunnen van de verzoeker een 
voorschot eisen, dat echter geenszins 3/4 van het totale bedrag van het voorstel van 
ereloon, waarop het voorschot betrekking heeft, mag overschrijden; en

 – op het einde van de opdracht zenden de gerechtsmandataris of de voorlopige 
bestuurder aan de rechtbank een eindafrekening van het ereloon en de kosten over. 
de afrekening geeft een omstandige verantwoording van de gepresteerde werkuren, 
van de prestaties waarop ze betrekking hebben alsmede van de kosten.

6.2.6. Einde van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar

137. de bemiddelingsopdracht kan op drie manieren worden beëindigd:

 – de duur is verstreken, zoals vastgelegd in de aanstellingsbeschikking van de 
bemiddelingsopdracht;

 – de schuldenaar maakt een einde aan de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar; en
 – de ondernemingsbemiddelaar beëindigt zelf eenzijdig zijn opdracht.

de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar kan eindigen zonder opgave van enige 
redenen (art. 13, vijfde lid wco). er wordt van de beëindiging van de opdracht van 
de ondernemingsbemiddelaar enkel (schriftelijk) kennis gegeven aan de voorzitter van 
de rechtbank van koophandel, eventueel kan ook de kamer van handelsonderzoek van 
deze beëindiging op de hoogte worden gebracht, maar dit is niet verplicht.

indien de ondernemingsbemiddelaar zelf beslist om zijn opdracht te beëindigen, kan 
de opgave van de reden of oorzaak een belangrijk element zijn voor de kamer van 
handelsonderzoek om de schuldenaar al dan niet verder van kortbij op te volgen.

op de vraag of de ondernemingsbemiddelaar een formeel (schriftelijk) verslag aan 
de rechtbank dient uit te brengen over de bereikte resultaten op het einde van zijn 
bemiddelingsopdracht, past een genuanceerd antwoord. in principe is dit niet het geval. 
het vertrouwen van de onderneming in de ondernemingsbemiddelaar zou niet totaal 
zijn en de maatregel zou zijn doel niet bereiken als de onderneming zou moeten vrezen 
dat de ondernemingsbemiddelaar zonder haar in te lichten de rechtbank informatie zou 
verstrekken (20).

(20) a. Zenner, j.-ph. lebeau, c. alter, La loi relative à la continuité des entreprises, à l’épreuve de 
sa première pratique, brussel, larcier, 2010, p. 98.
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alhoewel niet expliciet voorzien in de wco blijkt in de praktijk (21) de verlenging van 
de duur van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar tot de mogelijkheden te 
bestaan. de verlenging verloopt volgens dezelfde formaliteiten als de initiële benoeming 
(cf. supra, nr. 133).

6.2.7. Wat zijn de belangrijkste troeven van een ondernemingsbemiddelaar ?(22)

A. Autoriteit, moreel gezag, geloofwaardigheid en neutraliteit

138. niets belet een onderneming in moeilijkheden om op eigen initiatief en zonder 
inmenging van de rechtbank, een beroep te doen op diensten van een specialist en hem/
haar een zoals hierboven omschreven opdracht te geven. toch kan in vele gevallen 
een geringe tussenkomst van de rechtbank een onmiskenbare toegevoegde waarde 
betekenen (23).

omdat de ondernemingsbemiddelaar door de rechtbank (voorzitter of kamer voor 
handelsonderzoek) wordt aangesteld, gaat zijn tussenkomst met autoriteit gepaard en 
versterkt dit de positie van de ondernemingsbemiddelaar als vertrouwenspersoon ten 
aanzien van elke betrokken onderhandelingspartij.

de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar kan een signaalfunctie zijn waaruit hij 
deels zijn gezag en overtuigingskracht kan op bouwen. een schuldeiser die weigerachtig 
staat tegenover door de onderneming in moeilijkheden gevraagde toegevingen, zal vlug 
tot inzicht komen dat het menens is met de herstelmaatregelen en dat als hij niet ingaat op 
de voorstellen van de ondernemingsbemiddelaar, onvermijdelijk een formele procedure 
van gerechtelijke reorganisatie zal volgen, wellicht met een collectief akkoord, waarvan 
hij de gevolgen zelf niet meer in de hand zal hebben (24).

de tussenkomst van een ondernemingsbemiddelaar biedt ook meer garanties voor de 
exactheid van de gegevens die de onderneming ter beschikking stelt, zowel aan de 
rechtbank als aan derden, en dit omwille van zijn reputatie die hij intact wil houden.

de ondernemingsbemiddelaar behoudt steeds een zeer grote graad van onafhankelijkheid 
die voort vloeit uit de omstandigheid dat hij noch de handelsagent, noch de vertegen-
woordiger is van de onderneming in moeilijkheden. deze neutraliteit en het gezag van de 
ondernemingsbemiddelaar kunnen comfort met zich brengen voor het management van 
de onderneming in moeilijkheden wanneer zij ingrijpende beslissingen dienen te nemen.

(21) input ontvangen van patrick d’helft, rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel 
van Gent – afdelingen brugge en oostende.

(22) Cf. studiedag ibr-ire, obfG, ovb en urhb-ujcb, Rechtbanken, balies en bedrijfsrevisoraat: 
actualiteiten inzake hun samenwerking en actualiteiten ondernemingsrecht op 12 oktober 2012, 
uiteenzetting door b. de moor, f. taildeman en t. van loocKe, “De wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen”, zie https://www.ibr-ire.be/nl/vorming_events/
agenda/studiedagen/documents/7.%20nl_van%20loocke-taildeman-de%20Moor.pdf.

(23) b. de moor, “het nut van de ondernemingsbemiddelaar en andere buitengerechtelijke 
instrumenten voor de reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden”, DAOR 2011, 183.

(24) c. van buGGenhout, G. delvaux, M. GréGoire en f. laGasse, L’entreprise en difficulté, louvain-
la-neuve, anthemis, 2009, p. 25.
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B. Flexibiliteit

139. De aanstelling, het profiel, de opdracht en de werking van de ondernemingsbe-
middelaar zijn doelbewust niet aan vormvereisten onderworpen. De figuur van de 
ondernemingsbemiddelaar wordt gekenmerkt door een grote mate van flexibiliteit. Zijn 
aanstelling gebeurt in gezamenlijk overleg tussen de onderneming/schuldenaar en de 
voorzitter van de rechtbank of de kamer voor handelsonderzoek.

een ondernemingsbemiddelaar, indien aangesteld zonder het akkoord van (het bestuur 
van) de onderneming in moeilijkheden, zou een maat voor niets zijn daar zijn succes 
berust op de medewerking van alle onderhandelingspartijen, in de eerste plaats de 
onderneming zelf.

Zijn opdracht, zijn profiel en zelfs de persoon van de ondernemingsbemiddelaar kunnen 
vrij worden bepaald en aangepast aan de specifieke situatie en de aard van de problema-
tiek. ook de duur van zijn mandaat is vrij te bepalen.

C. Vertrouwelijkheid

140. daarnaast waarborgt de ondernemingsbemiddelaar ook vertrouwelijkheid, in die 
zin dat zijn aanstelling gebeurt in het kader van de – eveneens vertrouwelijke – activiteit 
van de kamer voor handelsonderzoek of door de voorzitter.

in tegenstelling tot de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, dient het aanstel-
lingsmandaat niet te worden gepubliceerd in het belgisch staatsblad (art. 74 w. venn.). 
er zijn bijgevolg geen kosten verbonden aan de publicatie.

de belangrijkste (grootste) onderhandelingspartners zijn vaak vertrouwd met deze 
confidentialiteitsverplichtingen (banken e.a.).

het niet respecteren van de vertrouwelijkheid door een ondernemingsbemiddelaar kan 
in specifieke omstandigheden leiden tot beroepsaansprakelijkheid.

Enerzijds brengt de confidentialiteit de onderneming er toe vroeger te ageren waardoor 
meteen ook meer ruimte en tijd bestaat voor onderhandelingen.

anderzijds merken we op dat het vertrouwelijk karakter in praktijk niet absoluut is. de 
ondernemingsbemiddelaar moet in het kader van zijn opdracht immers derden, zoals 
schuldeisers en schuldenaars van het bedrijf in moeilijkheden op de hoogte brengen 
van zijn mandaat.

D. Geen vertegenwoordigingsbevoegdheid

141. de ondernemingsbemiddelaar heeft geen vertegenwoordigingsbevoegdheid, in die 
zin dat hij niet het bestuur of de controle van de onderneming overneemt.
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Hij analyseert de moeilijkheden, onderhandelt confidentieel met een selectie van de 
voornaamste belanghebbenden, doet suggesties, rapporteert in voorkomend geval aan 
de opdracht gevende voorzitter van de rechtbank of de kamer voor handelsonderzoek, 
maar de ondernemingsbemiddelaar is geen beslissingsbevoegd orgaan.

de aanstelling van de ondernemingsbemiddelaar grijpt niet ernstig in op de bestaande 
ondernemingsstructuur. hij onderscheidt zich daarin van de voorlopige bewindvoerder 
en andere gerechtsmandatarissen. hij wordt toegevoegd aan de bestaande vennoot-
schapsstructuur. hij vormt geen enkele bedreiging voor het management of bestuur, 
die het nemen van de maatregel zou vertragen.

E. Toegevoegde waarde voor het management (25)

142. voor het bestuursorgaan van een in moeilijkheden verkerende vennootschap kan 
de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar ook een vermindering van hun eigen 
aansprakelijkheid inhouden doordat de doorgevoerde herstructureringsmaatregelen en 
–initiatieven hebben plaatsgevonden met de medewerking van één of meerdere neutrale 
deskundigen. het wordt dan moeilijker vol te houden dat de betrokken bestuurders in 
dat geval niet handelen zoals een normaal voorzichtige bestuurder behoort.

F. Toegevoegde waarde versus een commissaris inzake opschorting

143. de artikelen 9 en 24 enerzijds en artikel 44 anderzijds, van de toenmalige wet 
op het gerechtelijk akkoord noopten de commissaris inzake opschorting er toe vaak te 
vroeg te besluiten tot het beëindigen van de procedure. het – met miskenning van dit 
wettelijk kader – verderzetten van een procedure van gerechtelijk akkoord die nadien 
eindigt in een faillissement, en het daarmee gepaard gaand verlies aan waarde/activa, 
kon leiden tot aansprakelijkheid van de commissaris inzake opschorting. het aangaan 
van meer schulden (oud art. 44 wet gerechtelijk akkoord) dan er achteraf actief is in 
het faillissement, kon ook leiden tot aansprakelijkheid van de commissaris inzake 
opschorting.

bij ontstentenis aan dergelijk wettelijk kader is de aansprakelijkheid van de onderne-
mingsbemiddelaar minder zwaar.

G. Vergroting van de slaagkansen van een later collectief akkoord of gerechtelijke 
overdracht (26)

144. de ondernemingsbemiddelaar, pre-procedureel aangesteld, kan het pad effenen voor 
een eventueel ander type van gerechtelijke reorganisatie in een latere fase. de aanloop 
tot een collectief akkoord of gerechtelijke overdracht kan vroegtijdiger gebeuren door de 
confidentialiteit en de daarmee vermeden negatieve publiciteit. Zoals het polsen van de 
voornaamste schuldeisers naar hun houding t.o.v. een reeds voorgenomen herstelplan en 

(25) b. de moor, “het nut van de ondernemingsbemiddelaar en andere buitengerechtelijke instrumenten 
voor de reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden”. DAOR 2011, 185.

(26) b. de moor, “het nut van de ondernemingsbemiddelaar en andere buitengerechtelijke instrumenten 
voor de reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden”. DAOR 2011, 187.
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de voorafgaande uitwerking van een herstelplan met het oog op een latere gerechtelijke 
reorganisatie.

de gerechtelijke reorganisatie (collectief akkoord of gerechtelijke overdracht) kan 
vroeger aanvang nemen indien men meer zekerheid heeft op welslagen van de procedure, 
en kan binnen een korter tijdsbestek afgehandeld worden.

Aldus creëert de figuur van de ondernemingsbemiddelaar de tussenweg – of de 
ontbrekende schakel – tussen de gerechtelijke reorganisatieprocedures en de buitenge-
rechtelijke middelen, waaronder het buitengerechtelijk minnelijk akkoord.

6.2.8. Mogelijke punten van kritiek in de huidige WCO-regelgeving met 
betrekking tot de ondernemingsbemiddelaar

A. Volgens sommige inzichten verloopt de aanstelling van de ondernemings-
bemiddelaar te confidentieel

145. de ondernemingsbemiddelaar speelt een centrale rol in de continuïteit van de 
ondernemingen en de redding van de onderneming in moeilijkheden. het is daarom 
van het grootste belang dat alle partijen in dit proces – zoals de schuldeisers en de 
vertegenwoordigers van de werknemers – correct worden geïnformeerd.

het enkel onderling bekendmaken tussen de schuldeisers is volgens sommige inzichten 
onvoldoende. een ingediend amendement op de wco is gericht om de kans op het 
“vergeten” van een schuldeiser zo klein mogelijk te houden. om redenen van rechts-
zekerheid en tegenstelbaarheid opteren de indieners van het amendement voor de 
bekendmaking van de aanstelling van de ondernemingsbemiddelaar in het belgisch 
staatsblad (27).

bijkomend kan worden opgemerkt dat niet enkel het verzoek tot een bemiddelings-
opdracht het unieke voorrecht is van de schuldenaar, maar ook de omlijning van de 
opdracht van de ondernemingsbemiddelaar, ook al zijn de krijtlijnen (deels) verkeerd. 
de rechter kan volgens art 13 wco enkel het verzoek al dan niet inwilligen. hij kan 
de krijtlijnen van de opdracht bijgevolg niet naar eigen inzicht uitbreiden of inperken, 
maar moet steeds binnen de grenzen van het verzoek van de schuldenaar blijven.

B. Volgens sommige inzichten zijn de profielen voor de nieuwe functies binnen de 
WCO onvoldoende nauwkeurig uitgetekend

146. vooreerst kan worden opgemerkt dat de benaming van de nieuwe functie van 
ondernemingsbemiddelaar tot verwarring kan lijden. voor derden is het onderscheid 
tussen een “bemiddelaar”, een “schuldbemiddelaar”, een “mediator” en een “onderne-
mingsbemiddelaar” niet altijd evident.

(27) belgische kamer van volksvertegenwoordigers, 12 maart 2013, wetsontwerp tot wijziging van 
verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen.
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bijkomend valt het volgens sommigen te betreuren dat de functies van ondernemings-
bemiddelaar en gerechtsmandataris niet duidelijker werden uitgetekend. Zo werd 
nagelaten in de wco-regelgeving om de vakbekwaamheid en in het bijzonder de 
ervaring met de zakenwereld van de aangeduide personen te kunnen garanderen. in het 
bijzonder beschikken bedrijfsrevisoren immers over een bijzonder relevant profiel voor 
het begeleiden van ondernemingen waarvan de continuïteit veeleer dan de ontmanteling 
dient te worden nagestreefd (28).

C. Volgens sommige inzichten dient de genezing van het bedrijf in moeilijkheden 
beter opgevolgd te worden en kan het einde van de bemiddelingsopdracht beter 
openbaar worden uitgesproken (29)

147. binnen het kader van de faillissementswetgeving bestaat er de verschoonbaarheid 
die we – zoals gewild door europa – kunnen begrijpen als een aanzet tot tweede kans 
voor de gefailleerde en het wegwerken van het stigma als gevolg van faillissement.

binnen de wco echter, evengoed een gerechtelijke en dus openbare procedure, blijft 
het herstellende bedrijf met een fundamenteel probleem: na bijv. de homologatie van het 
herstelplan eindigt de opschorting en dus ook de wco-procedure. dan pas wordt een 
aanvang gemaakt tot het daadwerkelijk uitvoeren van het herstelplan. dit kan wettelijk 
gezien een periode van vijf jaar beslaan.

er is voor het publiek geen enkele mogelijkheid om bevestiging te vernemen met 
betrekking tot een goed en correct uitgevoerd en beëindigd herstelplan of bemid-
delingsopdracht. hierdoor blijft de bedrijfsleider-schuldenaar lange tijd geconfronteerd 
met een sterk wantrouwen vanwege leveranciers en andere mogelijke (toekomstige) 
schuldeisers.

het lijkt volgens sommigen dus noodzakelijk om minstens de optie te voorzien waar 
de schuldenaar bij beëindiging van een correct uitgevoerd herstelplan of bemidde-
lingsopdracht dit door de rechtbank kan laten attesteren via een te publiceren vonnis. 
het moet duidelijk zijn dat het desgevallend niet de bedoeling is dat de rechtbank zich 
uitspreekt over een al dan niet herwonnen gezondheid, doch enkel dient vast te stellen 
dat het reddingsplan of de bemiddelingsopdracht correct en volledig werd uitgevoerd.

het is de overtuiging volgens sommigen dat dit in belangrijke mate kan bijdragen tot 
een volledige relance van het bedrijf dat zijn herstelplan heeft uitgevoerd.

(28) ibr, Memorandum aan de Regeringen. Verkiezingen mei 2014, brussel, 4 april 2014, p. 39.
(29) e. van den broele, “5 aanbevelingen om de wco-wet te verbeteren”, Graydon studie, 5 mei 

2015, p. 10.
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D. Volgens sommige inzichten heeft de WCO in het algemeen en de ondernemings-
bemiddelaar in het bijzonder te weinig impact op het positieve verloop van het 
reorganisatieproces

148. de ondernemingsbemiddelaar heeft als primaire functie het vergemakkelijken van 
een reorganisatie. de ondernemingsbemiddelaar treedt op als adviseur, heeft geen eigen 
bevoegdheden en wordt betaald door de schuldenaar.

daarnaast kan door de ondernemingsbemiddelaar worden gewerkt aan een buitenge-
rechtelijk minnelijk akkoord. daarbij kan met ten minste twee schuldeisers een akkoord 
worden gesloten. Het minnelijk akkoord dient het gezond maken van de financiële 
toestand of een reorganisatie te beogen. de afspraken blijven gelden bij een eventueel 
faillissement, tenzij de afspraken bedrieglijk voorkomen.

ondanks deze regeling bleek uit empirisch onderzoek dat 70 % van de ondernemingen 
toch failliet gingen onder de aanvankelijke wco-regeling.

op 1 augustus 2013 werd echter een grondige wetswijziging doorgevoerd. het was 
de bedoeling om meer bedrijven met reële overlevingskansen te begeleiden. sinds 
deze wetswijziging is het aantal bedrijven dat opschorting van betaling kreeg duidelijk 
gezakt. er zijn minder bedrijven in wco, maar ze zijn wel groter. in plaats van kleine 
kmo’s zijn het vaker middelgrote kMo’s die de wco inroepen. ondanks deze wets-
wijziging zijn de verwachtingen dus niet helemaal ingelost. de wco blijft dikwijls een 
te late reddingsboei voor te zieke ondernemingen, waardoor het rechttrekken van de 
gezondheidssituatie meer dan ooit een weinig evidente, vaak onmogelijke klus blijkt: 
het overlevingspercentage blijft klein.

het voornaamste effect van de recente wetswijziging van 2013 resulteert dus in een 
vermindering van het aantal toegekende opschortingen, en hoogstwaarschijnlijk ook 
een vermindering van de aanvraag ernaar. tot verwondering van velen ongetwijfeld, 
verandert er nauwelijks iets in positieve zin aan de financiële kwaliteit van de bedrijven 
die opschorting verkrijgen. Ze zijn net iets groter dat wel, maar algemeen is de financiële 
signatuur nog bedroevender dan voorheen: een evolutie die ten dele aan de conjunc-
tuurevolutie kan toegeschreven worden maar die in elk geval tegengesteld is aan de 
bedoeling van wetgever.

de wco blijkt, ondanks de vele opportuniteiten die het biedt om nochtans vroegtijdig 
en dus tijdig te reageren, in vele gevallen geen reddingsboei maar eerder een reanima-
tiekamer die in vele gevallen wordt aangewend als het kalf al verdronken is (30).

6.2.9. Ondernemingsbemiddelaar in praktijk: onbekend of onbemind?

149. een bevraging naar het aantal toepassingsgevallen bij de rechtbank van koophandel 
te Gent leert ons dat de nieuwe figuur van ondernemingsbemiddelaar iets meer dan twee 

(30) e. van den broele, “de wco voorbij”, Graydon studie, 1 april 2015, p. 30.
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jaar na de wetswijziging tot op heden in praktijk onvoldoende benut wordt of zelfs nog 
onvoldoende gekend is.

volgens de afdelingsvoorzitter van de rechtbank van koophandel van Gent – afdeling 
Gent, de rechter Michel oosterlincK, is tot op heden door hem nog geen enkele 
ondernemingsbemiddelaar aangewezen. navraag bij de kamer voor handelsonderzoek 
van de afdeling Gent leert ons dat er tot op heden ook daar geen toepassingsgevallen 
zijn van een aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar (art. 13 wco). de rechter 
Michel oosterlincK ziet een aantal mogelijke verklaringen voor het feit dat de figuur 
van de ondernemingsbemiddelaar veelal een onbekende blijft in praktijk:

 – enerzijds blijft rond de wco een negatieve perceptie hangen die de uiteindelijke 
slaagkansen van een ondernemingsbemiddelaar bemoeilijken. in het verleden zijn 
teveel misbruiken voorgekomen. de wco procedure werd steevast als allerlaatste 
reddingsboei gehanteerd in een bij voorbaat verloren zaak. de wco werd misbruikt 
om tijd te kopen, nadat de deurwaarder was langs geweest en de openbare verkoop 
was geagendeerd. door de volgehouden inspanningen van de rechtbank om dergelijke 
misbruiken te voorkomen en door het optrekken van het griffierecht naar 1.000 Euro 
heeft het (mis)gebruik van de wco een forse duik genomen vanaf 2015; en

 – anderzijds constateren we nog steeds dat de overgrote meerderheid van de kooplieden 
en handelszaken die een wco procedure opstarten een kleine omvang hebben. het 
zijn meestal eenmanszaken of handelszaken met een omzet lager dan 1 miljoen 
euro per jaar en met minder dan 5 personeelsleden. in vele gevallen betreft het zelfs 
een quasi lege doos. Dergelijke kleine entiteiten laten zich zelden bijstaan door een 
advocaat gespecialiseerd in de wco-materie. alle luiken in de wco wetgeving, 
zoals de mogelijkheid om een ondernemingsbemiddelaar te laten aanstellen, zijn niet 
door alle advocaten even gekend.

volgens mevrouw birgit de fleur, rechter in de rechtbank van koophandel van Gent 
– afdeling kortrijk werd er eveneens in de afdeling kortrijk nog nooit een onderne-
mingsbemiddelaar (art. 13 wco) aangesteld in het kader van een wco procedure. een 
mogelijke verklaring van rechter de fleur is niet dat de betrokken rechtbank er iets op 
tegen heeft, maar eenvoudig omdat de vraag/vordering nog nooit werd gesteld. naar haar 
oordeel komt dit waarschijnlijk omdat een bedrijf in moeilijkheden de rechtbank niet 
nodig heeft om een (bekwame) bemiddelaar aan het werk te stellen. bovendien regelt 
de schuldenaar in dit stadium van de reorganisatie volgens de rechter alles liever buiten 
de rechtbank om, teneinde minder ruchtbaarheid te geven aan zijn moeilijke situatie.

een gelijkaardig verhaal werd bekomen van mevrouw Miet debucquoy rechter in de 
rechtbank van koophandel van Gent – afdelingen brugge en oostende. tot heden heeft 
men in deze rechtbank slechts ervaring met de aanstelling van een ondernemingsbemid-
delaar in amper drie gevallen.

de ondernemingsbemiddelaar ondergaat voor een deel het lot van de bemiddeling in het 
algemeen en van de bemiddeling volgens de regels van het Gerechtelijk wetboek (31). 

(31) b. de moor, “het nut van de ondernemingsbemiddelaar en andere buitengerechtelijke instrumenten 
voor de reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden”, DAOR, 2011, 190.
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Zowel de academische wereld als de practici lijken overtuigd te zijn van het nut van de 
techniek, maar die overtuiging vertaalt zich tot op heden nog onvoldoende in concrete 
toepassingen en resultaten.

6.3. bijlaGe

150. een voorbeeld van modelformulier voor het indienen van een verzoek tot aanstelling 
van een ondernemingsbemiddelaar (32).

VAK BESTEMD VOOR DE GRIFFIER VAN DE RECHTBANK
het onderhavige verzoekschrift is neergelegd 
ter griffie van de rechtbank van koophandel 
antwerpen

afdeling tongeren op 

De griffier,

a.r. = b/

(code AJH11)

jGr :

Verwijzing naar dep. dossier :

a.r. : x/

rechter-verslaggever :

VERZOEKSCHRIFT TOT HET BEKOMEN VAN EEN
ONDERNEMINGSBEMIDDELAAR
(artikel 13 WCO)

De ondergetekende,
naam en voornaam : _________________________________________________________
wonende te : _______________________________________________________________
geboren te : ____________________________________  op :  _______________________
rijksregisternummer : ______________________________ …
telefoon- of GSM-nummer : ________________________ …,
vraagt dat de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank van koophandel te _________ ,  
afdeling _________ zou overgaan tot de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar 
voor/over :
volledige naam : __________________________________________________________ …
eventuele handelsbenaming :  __________________________________________________
woonplaats handelaar : ____________________________________________________ …
handelsuitbating te : _______________________________________________________ …

(32) overgenomen van de rechtbank van koophandel van antwerpen, afdeling tongeren: cf. http://
www.koophandeltongeren.be/html/wco_contactpersonen.html#de ondernemingsbemiddelaar.
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maatschappelijke zetel te : __________________________________________________ …
KBO-nummer : ___________________________________________________________ …
de voornaamste handelsactiviteit van het bedrijf is :  _______________________________

Ik vraag als
afgevaardigd bestuurder (33) / bedrijfsleider (34) / bestuurder (35) / gevolmachtigde (36)

aan de
afdelingsvoorzitter van de voornoemde rechtbank (37) / rechter van de kamer voor 
handelsonderzoeken (38)

te _________  in toepassing van artikel 12, § 1 en/of 13 WCO een ondernemingsbemiddelaar 
aan te stellen omdat 
__________________________________________________________________________

De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar zou minimaal de volgende moeten zijn :
…
het staat de rechtbank vrij deze opdracht naar eigen inzicht aan te passen indien zij dit nodig acht.

De schuldenaar namens wie deze aanvraag wordt gedaan, is

reeds (39) . / nog niet (40)

opgeroepen om te verschijnen voor de kamer van handelsonderzoeken van de rechtbank 
van koophandel ________________ , afdeling ________________ .

De kosten en het ereloon van de aan te stellen ondernemingsbemiddelaar zullen integraal 
betaald worden door huidige verzoeker.

aldus gedaan te ________________ , in datum van ________________.

(gevolgd door naam + handtekening)

(33) schrappen wat niet past.
(34) schrappen wat niet past.
(35) schrappen wat niet past.
(36) schrappen wat niet past.
(37) schrappen wat niet past.
(38) schrappen wat niet past.
(39) schrappen wat niet past.
(40) schrappen wat niet past.
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7.1. introduction

7.1.1. Point de départ : une faillite

151. La faillite est une procédure qui reste plus que jamais d’actualité et à laquelle tout 
acteur économique peut être confronté.

trois conditions doivent être remplies pour être déclaré en faillite :

 – le débiteur doit être commerçant et avoir cessé ses activités depuis moins de six mois ;
 – le débiteur doit avoir cessé ses paiements de manière persistante : il ne peut plus 

payer ses créanciers (ni respecter les plans d’apurement éventuellement négociés) ; et
 – le crédit du débiteur doit être ébranlé : il a perdu la confiance de ses créanciers (1).

La faillite est un événement grave pour les créanciers du failli, vu que ceux-ci vont très 
probablement perdre une partie de leur capitaux et ce, sans aucun espoir de récupération 
dans de nombreux cas (2). de même, la faillite est un événement très grave sur le plan 
social, étant donné que les travailleurs occupés dans l’entreprise pourraient être réduits 
au chômage. D’où l’importance que l’on doit attacher à la liquidation de la faillite.

trois intérêts au moins doivent donc être pris en considération :

 – celui des créanciers, l’actif de la faillite devant servir à les payer en tout ou en partie ;
 – celui du failli lui-même, qui reste propriétaire de l’actif de la faillite et a un intérêt 

certain à ce que cet actif, à défaut de laisser subsister un solde positif après apurement 
du passif, permette au moins de payer la plus grande part possible de ce passif ; et

 – l’ordre public, l’ordre social dans son entièreté qui, dans une mesure plus ou moins 
grande, est mis en péril chaque fois qu’une faillite est prononcée (3).

En Belgique, la liquidation de la faillite est confiée à un ou plusieurs curateurs, c’est-
à-dire à des personnes qui ont la confiance du tribunal, mais qui n’ont pas la qualité 
de fonctionnaires.

7.1.2. Désignation du curateur – aperçu historique

152. La loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis (4) avait prévu de 
confier la curatelle des faillites à des liquidateurs assermentés nommés par le Roi 
pour cinq ans et sur présentation des cours d’appel et des tribunaux de commerce, en 
laissant toutefois la possibilité pour ceux-ci, soit en l’absence de liquidateurs, soit si les 
circonstances l’exigeaient, de nommer également des curateurs « parmi les personnes 

(1) Art. 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (M.B., 28 octobre 1997, p. 28.562, ci-après « loi sur 
les faillites »).

(2) e. KrinGs,  « le juge-commissaire, organe de contrôle de la faillite », in Hommage à Jacques 
heenen, bruxelles, bruylant, 1994, p. 241. 

(3) i. verouGstraete (éd), Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, waterloo, kluwer, 
2011, p. 342 ; f. t’Kint et W. derijcKe, La Faillite, bruxelles, larcier, 2006, p. 285.

(4) M.B., 24 avril 1851, p. 993.



111

Gerechtelijke en buitenGerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor 2016

c
u

r
at

o
r

qui offriront le plus de garanties pour l’intelligence et la fidélité de leur gestion. » (5). ce 
mode de gestion n’a finalement jamais été mis en place et le législateur a opté pour 
l’administration de la faillite par un ou plusieurs curateurs ayant la qualité d’avocat :

« Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie 
par l’assemblée générale du tribunal de commerce du ressort qui prononce la 
faillite. A cette fin, les membres de l’assemblée générale peuvent voter eux-mêmes 
ou par procuration. Par décision motivée, il peut être désigné un ou plusieurs 
curateurs inscrits sur une liste établie par l’assemblée générale d’un autre 
tribunal de commerce en raison du caractère spécifique de la faillite.
Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l’alinéa premier, les avocats inscrits 
au tableau de l’Ordre des avocats dans l’arrondissement judiciaire où siège le 
tribunal de commerce, justifiant d’une formation particulière et présentant des 
garanties de compétence en matière de procédures de liquidation. » (6).

Le recours à des avocats spécialisés s’explique notamment par le fait que la gestion et 
la liquidation d’une faillite requièrent la solution d’un nombre important de questions 
de droit spécifique. Par conséquent, une connaissance approfondie du droit pertinent 
est nécessaire (7).

7.1.3. Présentation des candidats et prestation de serment

153. Conformément aux articles 1 à 3 de l’arrêté royal du 5 décembre 1997 fixant la 
procédure de présentation des candidats, visée à l’article 27, alinéa 5 de la loi du 8 août 
1997 sur les faillites (8), chaque candidat curateur doit adresser par écrit au président 
du tribunal de commerce une demande d’inscription ; à cette demande doit être joint 
un dossier établissant qu’il répond aux exigences fixées par l’article 27, alinéa 4, de la 
loi sur les faillites. le président du tribunal de commerce, le président consulaire, le 
procureur du Roi et le bâtonnier sont amenés à émettre un avis écrit qui est également 
joint au dossier du candidat curateur. au moins une fois l’an, l’assemblée générale du 
tribunal de commerce se réunit pour statuer sur les candidatures. si l’assemblée générale 
écarte un candidat, elle doit motiver sa décision.

les candidats curateur dont la candidature a été retenue sont inscrits sur la liste des 
curateurs. au moment de cette inscription, ils prêtent serment devant le président du 
tribunal de commerce dans les termes suivants :

« Je jure d’accomplir mes missions en honneur et conscience, avec exactitude 
et probité. » (9).

(5) art. 455 à 460.
(6) art. 27 de la loi sur les faillites.
(7) projet de loi sur les faillites, exposé des motifs, Doc. parl., ch. repr. 1991-1992, n° 631/1, p. 15 ; 

voir également le rapport fait par Monsieur j. vandeurZen au nom de la commission chargée des 
problèmes de droit commercial économique, Doc. parl., ch. repr. 1994-1995, n° 631/13, p. 50.

(8) M.B., 30 décembre 1997, p. 35.040.
(9) art. 30 de la loi sur les faillites; voir également f. t’Kint et W. derijcKe, La Faillite, bruxelles, 

Larcier, 2006, p. 285. Préalablement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 septembre 2002 modifiant 
la loi sur les faillites (M.B., 21 septembre 2002, p. 42.928), les curateurs devaient prêter, devant 
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le curateur est désigné par le tribunal de commerce dans le jugement déclaratif de 
faillite (10). Il doit cependant confirmer son entrée en fonction en signant, au plus tard 
le premier jour ouvrable qui suit la désignation, au greffe du tribunal de commerce, le 
procès-verbal de désignation (11).

7.1.4. Désignation de plusieurs curateurs ou remplacement du curateur

154. comme nous l’avons vu ci-dessus, les avocats ont le monopole de la fonction de 
curateur et seuls les avocats appartenant au barreau de l’arrondissement du tribunal de 
commerce peuvent être admis sur la liste des curateurs établie au sein de ce tribunal. 
en principe, le tribunal de commerce ne peut plus désigner un curateur inscrit sur la 
liste de curateurs d’un autre tribunal, sauf lorsque le caractère spécifique de la faillite 
le requiert (12).

l’article 11, alinéa 1er, de la loi sur les faillites autorise la désignation d’un ou plusieurs 
curateurs, selon l’importance de la faillite. le nombre des curateurs désignés dans 
une faillite relève de la discrétion du tribunal de commerce. s’il apparaît en cours 
de procédure que le nombre des curateurs est insuffisant ou excessif, le tribunal de 
commerce peut à tout moment en augmenter ou en réduire le nombre (13).

Enfin, l’article 31, alinéa 1er de la loi sur les faillites dispose que le tribunal de 
commerce peut, à tout moment, remplacer le ou les curateurs. il est généralement 
admis que le tribunal de commerce puisse statuer d’office sur le remplacement du ou 
des curateurs, étant entendu que la proposition de remplacement pourrait émaner du 
juge-commissaire (14).

Les tiers intéressés, tels que le failli ou ses créanciers, peuvent-ils introduire une requête 
en remplacement du curateur ? La loi sur les faillites n’apporte pas de réponse à cette 
question et la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée clairement ; quant à la doctrine, 
elle semble plutôt partagée sur la question (15).

il convient à ce stade de mentionner la procédure de désignation d’un curateur ad hoc 
en cas de conflit d’intérêts. Afin d’éviter la partialité des curateurs, l’article 30 de la loi 
sur les faillites impose en effet au curateur d’informer le président du tribunal « de toute 

le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s’acquitter de leur mission à chaque fois 
qu’ils étaient désignés dans une faillite, et ce au moment de leur entrée en fonction (à ce sujet, 
nous renvoyons au point 134 du livre d’a. Zenner, Faillites et concordats – La réforme de la 
réforme et sa pratique, bruxelles, larcier, 2003, p. 161).

(10) Le jugement déclaratif désigne également le juge-commissaire, qui est un juge du tribunal de 
commerce (le président excepté). Généralement, le juge-commissaire est un juge consulaire, 
mais il peut aussi s’agir d’un juge professionnel. 

(11) art. 40, al. 1er de la loi sur les faillites.
(12) art. 27, al. 1er de la loi sur les faillites.
(13) art. 31, al. 1er de la loi sur les faillites.
(14) M. GréGoire, « remplacement du juge-commissaire : un seul article pour deux régimes », 

R.D.C., 2009, p. 77. 
(15) m. lemal, « la faillite », in Guide juridique de l’entreprise (2ème édition), titre xix, livre 

189.2, waterloo, kluwer, 2014, p. 42.



113

Gerechtelijke en buitenGerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor 2016

c
u

r
at

o
r

forme de conflits d’intérêt ou d’apparence de partialité ». Cet article énumère ce qui, 
aux yeux du législateur, constitue les principales hypothèses de conflit d’intérêts, mais 
cette énumération n’est pas exhaustive (16). Lorsque le conflit d’intérêts concerne une 
opération en particulier, le législateur a également prévu la désignation d’un curateur 
ad hoc. Dans ce contexte restreint, l’article 75, § 3 de la loi sur les faillites prévoit que 
« Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu’une réalisation envisagée risque de 
leur porter préjudice, ils peuvent demander en référé la désignation d’un curateur ad 
hoc. Celui-ci peut demander au tribunal de commerce d’interdire la vente qui risque 
manifestement de léser les droits desdits intéresses. ».

Lorsqu’un curateur ad hoc est désigné en remplacement du curateur titulaire, il doit 
confirmer par écrit l’acceptation de sa mission et le titulaire fera figurer l’état de frais et 
honoraires du curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la faillite (17).

en tout état de cause, le curateur dont le remplacement est envisagé doit préalablement 
être appelé et, après le rapport du juge-commissaire, entendu en chambre du conseil. en 
effet, les droits de la défense du curateur doivent être respectés, ce qui implique pour 
lui la possibilité de contredire tout fait ou toute pièce qui est de nature à influencer la 
décision du juge (18).

7.1.5. Curateurs spécialisés

155. Lorsque la nature et l’importance d’une faillite le commandent, toute autre personne 
remplissant les conditions de formation et présentant les garanties de compétence 
en matière de procédures de liquidation peut être adjointe en raison de compétences 
particulières (19). en d’autres mots, le curateur adjoint ne doit pas être avocat.

une grande liberté est laissée au tribunal de commerce dans ce choix. ne sont pas seuls 
visés des experts-comptables et des réviseurs d’entreprises : toute personne ayant des 
compétences spécifiques et nécessaires pour agir comme curateur adjoint sera admissible, 
qu’elle soit ou non affiliée à un ordre professionnel (20).

(16) cass., 22 novembre 2010, Pas., 2010, i, p. 2.993.
(17) art. 32, al. 3 de la loi sur les faillites.
(18) cass., 30 juin 2006, Pas, 2006, i, p. 1577, avec les conclusions de l’avocat général délégué 

de Koster. Dans sa décision du 28 novembre 2013, la Cour d’appel de Liège est d’avis qu’en 
fondant sa décision de remplacer le curateur sur un grief non repris à la convocation qui lui a 
été adressée et au sujet duquel celui-ci n’a pu faire valoir ses moyens de défense en cours de 
procédure quant à son remplacement définitif, le jugement attaqué méconnaît le principe général 
du droit relatif au respect des droits de la défense et viole l’article 31, alinéa 2, de la loi du 8 août 
1997 sur les faillites. pour plus de détails, nous renvoyons à la décision intégrale, disponible dans 
J.T., 2014, p. 27 e.s.

(19) art. 27, al. 4 de la loi sur les faillites.
(20) i. verouGstraete (ed.), Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, waterloo, 

kluwer, 2011, p. 350.
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7.2. Missions du curateur

7.2.1. Introduction

156. la mission générale du curateur est de réaliser l’actif du failli et de distribuer les 
deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif (21).

le curateur doit administrer et gérer la faillite en bon père de famille, sous la surveillance 
du juge-commissaire. l’essentiel de ses tâches consiste donc à conserver le patrimoine 
du failli et à le réaliser au mieux des intérêts de la masse (22).

7.2.2. Double qualité du curateur

157. Bien qu’il soit communément appelé mandataire de justice, le curateur ne saurait 
être considéré comme mandataire sensu stricto du failli ou de ses créanciers, étant donné 
qu’il n’a conclu avec aucun d’eux un quelconque contrat de mandat. Par conséquent, le 
curateur ne représente ni le failli, ni les créanciers, mais « exerce dans l’intérêt tant de 
la masse des créanciers que du failli les pouvoirs déterminés par la loi. » (23).

Ainsi, le curateur est amené à substituer le failli afin d’exercer et de défendre les droits 
que ce dernier aurait pu exercer ou défendre s’il n’avait pas été déclaré en faillite. Le 
failli est en effet dessaisi de l’administration de son patrimoine et tant que durera la 
faillite, il incombera au curateur de poser les actes nécessaires à la conservation et à 
l’administration des biens dudit failli.

par ailleurs, comme le souligne Monsieur M. lemal, « le curateur est également chargé 
de représenter la masse des créanciers qui se forme par l’effet du jugement déclaratif 
de la faillite, car il agit au nom de la masse en exerçant et en défendant les droits ou 
pouvoirs spécifiques nés de leur intérêt collectif et propre (c’est-à-dire distinct de 
l’intérêt du failli lui-même et découlant de la création du régime de la faillite) à voir 
les actifs du failli protégés, gérés, reconstitués et liquidés au mieux et le produit de leur 
réalisation réparti dans le respect du principe de l’égalité. » (24).

Par conséquent, le curateur posera des actes tantôt en sa qualité de gestionnaire du 
patrimoine du failli, tantôt en sa qualité de représentant de la masse des créanciers.

7.2.3. Rôle du curateur en sa qualité de gestionnaire du patrimoine du failli

158. Le curateur agit en sa qualité de gestionnaire du patrimoine du failli lorsque, par 
exemple :

(21) cass., 28 mars 2014, J.T., 2014, p. 543 ; cass., 2 octobre 2014, DAOR, 2015, p. 97.
(22) f. t’Kint et W. derijcKe, La Faillite, bruxelles, larcier, 2006, p. 293.
(23) cass., 2 mai 1994, Pas., 1994, i, p. 429; cass., 16 février 1995, Pas., 1995, i, p. 182.
(24) m. lemal, « la faillite », in Guide juridique de l’entreprise (2ème édition), titre xix, livre 

189.2, waterloo, kluwer, 2014, p. 43.
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 – il dresse l’inventaire des biens de la société en faillite (25) ;
 – il poursuit les activités commerciales de la société en faillite (26) ;
 – il intente une action en comblement de passif contre un ou plusieurs dirigeants de la 

société en faillite, conformément à l’article 530 du code des sociétés (27) ;
 – il exécute ou résilie des contrats en cours (28) ; et
 – il poursuit les procédures judiciaires entamées préalablement au jugement déclaratif 

de faillite (29).

7.2.4. Rôle du curateur qui représente la masse des créanciers

159. Le curateur agit en sa qualité de représentant de la masse des créanciers quand, 
par exemple :

 – il introduit une requête en inopposabilité d’une créance qu’il estime dommageable 
pour la masse des créanciers (30) ;

 – il s’oppose à une créance hypothécaire dont l’inscription est prise postérieurement 
à l’époque de la cessation de payement (31) ;

(25) dresser l’inventaire des biens de la société en faillite est assurément l’acte de gestion le plus 
élémentaire du curateur. l’obligation pour le curateur de dresser un inventaire est contenue dans 
le premier alinéa de l’article 43 de la loi sur les faillites : « Dès leur entrée en fonctions, les 
curateurs procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l’inventaire 
des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Le juge-commissaire signe l’inventaire. 
L’inventaire signé est déposé au greffe du tribunal pour être joint au dossier de la faillite. ». 

(26) Art. 47 de la loi sur les faillites. Notons que la Cour d’appel de Bruxelles, dans sa décision du 17 
décembre 2013, rappelle les conditions dans lesquelles une dette contractée par le curateur, dans 
le cadre de la poursuite des activités commerciales de la société en faillite, est considérée comme 
une dette de la masse faillie : « Een schuld kan alleen een boedelschuld zijn wanneer de curator 
qualitate qua verbintenissen heeft aangegaan voor het beheer van die boedel, o.m. door de 
handelsactiviteit van de vennootschap voort te zetten, de door haar gesloten overeenkomsten uit 
te voeren of nog gebruik te maken van de roerende of onroerende goederen van de vennootschap, 
om een behoorlijk beheer van de vereffening te waarborgen. » (R.W., 2015-16, p. 630).

(27) pour plus d’informations, voir Rép. not., « les sociétés anonymes » (p. hainaut-hamende et G. 
raucq), t. xii, 1. iii, éd. 2005, nos 427 à 441, pp. 540-563 ; Rép. not., « dispositions communes 
à toutes les formes de sociétés commerciales » (m. coipel), t. xii, 1. ii/1, éd. 1982, nos 337 à 
341, pp. 214-217 ; Rép. not., « les sprl », t. xii, 1. iv, éd. 1997, nos 315 à 319-2, pp. 268-271.

(28) Deux hypothèses peuvent se présenter : soit le contrat stipule explicitement qu’il sera résolu de 
plein droit en cas de faillite de l’une ou l’autre des parties, soit le contrat ne prévoit rien à ce 
sujet. Dans cette dernière hypothèse, la question est réglée par le droit commun des obligations 
en ce qui concerne les contrats intuitu personae, et par l’article 46 de la loi sur les faillites pour 
le surplus. voir f. t’Kint et W. derijcKe, La Faillite, bruxelles, larcier, 2006, nos 222 à 227, pp. 
216-222. 

(29) La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 janvier 1997, précise que c’est au curateur et non 
à la société en faillite que doit être signifiée une décision judiciaire rendue préalablement au 
jugement déclaratif de faillite (cass., 8 janvier 1997, Pas., 1997, i, p. 42.).

(30) cass., 11 octobre 1985, Pas., 1986, i, p. 150.
(31) art. 19 de la loi sur les faillites. voir à ce sujet le point 42 du livre d’a. Zenner, « faillites et 

Concordats – Chronique de doctrine et de jurisprudence 1998-1999 », in Les dossiers du Journal 
des Tribunaux, bruxelles, larcier, 2000, p. 39. 
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 – il introduit un recours contre les actes ou les paiements faits en fraude des droits des 
créanciers, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu (32) ;

 – il s’oppose à une donation ou à tout autre acte de disposition consenti à titre gratuit 
par le failli (33) ; et

 – il met en cause, sur base extra-contractuelle, la responsabilité de certains tiers dont 
la faute a diminué l’actif ou augmenté le passif de la société en faillite (34).

le droit dont le curateur dispose pour exercer les droits communs à la masse des 
créanciers est donc un monopole. Par conséquent, durant la procédure de faillite, les 
créanciers perdent leur droit d’agir individuellement, sauf si la loi le prévoit explicitement 
ou s’ils peuvent justifier d’un préjudice propre, indépendant de la perte de leur créance 
dans la masse (35). un exemple d’exception légale à l’interdiction pour un créancier de 
la masse d’agir individuellement est celui de l’action en comblement de passif, en vertu 
de l’article 530 du code des sociétés : 

« §1er. En cas de faillite de la société et d’insuffisance de l’actif et s’il est établi 
qu’une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout 
administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui 
a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés 
personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes 
sociales à concurrence de l’insuffisance d’actif.
L’action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le 
créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier 
cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers 

(32) art. 20 de la loi sur les faillites. a ce sujet, la cour de cassation, dans son arrêt du 13 mars 2015, 
énonce qu’après la faillite du débiteur, l’action paulienne tend à la reconstitution de la masse. 
La circonstance que l’acte frauduleux n’ait pas lésé de manière identique tous les créanciers, 
n’empêche pas que l’action paulienne exercée après la faillite vise la réparation du dommage 
collectif. La Cour précise également que seul le curateur a la qualité pour agir en vue d’une 
telle réparation : cette action profite alors à tous les créanciers, quel que soit le moment où leurs 
créances respectives sont nées. dès lors, au cours de la faillite du débiteur, une action paulienne 
ne pourra plus être introduite ou poursuivie par un créancier individuel (cass. 13 mars 2015, 
J.T., 2015, p. 617). cette décision est également commentée dans l’article de G. lindemans, 
« keizer, blauwhelm, protégé : de curator, de vereffenaar en de schuldenaar-in-reorganisatie in 
hun verhouding tot de schuldeisers – een vergelijkging met betrekking tot de actio pauliana, de 
zijdelingse vordering en de vordering tot vergoeding van collectieve schade », in T.R.V., 2016, p. 
39. 

(33) Ainsi, la Cour d’appel d’Anvers a considéré qu’une convention collective du travail conclue 
moins de six mois avant la faillite peut constituer un acte gratuit visé par l’article 17 de la loi sur 
les faillites lorsque, sans contrepartie, l’employeur s’engage à payer aux travailleurs, en cas de 
fermeture de l’entreprise, une indemnité spéciale de sécurité d’existence (voir anvers, 30 octobre 
1984, J.T.T., 1987, p. 225).

(34) A ce propos, la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 octobre 2014, estime que le curateur, qui 
poursuit l’indemnisation du dommage causé par la faute de l’organe d’une société qui a eu pour 
effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif, n’exerce pas les droits individuels 
des créanciers ayant contracté avec ladite société et ne poursuit pas l’indemnisation du dommage 
résultant pour ces créanciers de la mauvaise exécution du contrat (voir cass., 2 octobre 2014, 
DAOR, 2015/1, p. 97).

(35) m. lemal, « la faillite », in Guide juridique de l’entreprise (2ème édition), titre xix, livre 
189.2, waterloo, kluwer, 2014, p. 44. 
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agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l’action éventuelle 
des curateurs dans l’intérêt de la masse. ».

Bien que les quelques exemples mentionnés ci-dessus soient loin d’être exhaustifs, la 
distinction qui est faite entre les deux qualités du curateur a son importance, notamment 
en ce qui concerne l’opposabilité des actes passés par la société en faillite avant celle-ci. 
Ainsi, lorsque le curateur agit aux droits du failli, il est considéré de manière fictive 
comme l’ayant cause du failli et à ce titre, il est partie à ces actes passés par le failli 
avant sa faillite. par contre, s’il agit aux droits de la masse des créanciers, il est considéré 
comme un tiers à ces mêmes actes, opposables à la masse des créanciers qui doivent en 
effet subir les effets externes des actes valablement posés par leur débiteur alors qu’il 
n’était pas (encore) dessaisi. Bref, comme l’indique Monsieur P. coppens, « c’est au 
curateur qu’il appartient de révéler s’il agit comme représentant du failli ou comme 
organe de la masse, car il est balancé entre ces deux qualités. » (36).

7.2.5. Curateur et liquidateur : même combat ?

160. A première vue, il est vrai qu’il existe des similitudes entre la mission du curateur 
et celle du liquidateur : réalisation de l’actif, acquittement du passif et distribution du 
solde éventuel à qui de droit sont en effet des activités qui leur sont communes.

Cela étant, une première différence significative réside dans le fait que le liquidateur est 
un organe de la société, par le biais exclusif duquel celle-ci agit durant toute la période 
de liquidation. A ce titre, et contrairement au curateur de la faillite, le liquidateur ne 
représente pas les créanciers mais bien la société, même si dans l’accomplissement de 
ses fonctions, le liquidateur doit veiller aux intérêts des créanciers, envers lesquels il est 
également responsable en vertu de l’article 192 du code des sociétés : « Les liquidateurs 
sont responsables tant envers les tiers qu’envers les associés, de l’exécution de leur 
mandat et des fautes commises dans leur gestion. (37) ».

Par conséquent, la société en liquidation n’est pas dessaisie de la gestion de son patrimoine, 
étant donné qu’elle est gérée par son organe (unique) qu’est le liquidateur (38). la société 
en faillite, par contre, est dessaisie de plein droit de la gestion de son patrimoine à 

(36) p. coppens, « examen de jurisprudence (1957-1960) – faillites et concordats  », R.C.J.B., 1961, 
p. 126 e.s. ; voir également p. coppens, « examen de jurisprudence (1957-1960) – faillites et 
concordats  », R.C.J.B., 1974, pp. 379-380. certains auteurs jugent trop simpliste l’attribution 
d’une « double casquette » au curateur. Voir f. t’Kint et W. derijcKe, La Faillite, bruxelles, 
larcier, 2006, p. 293, point 421. 

(37) Notons qu’en matière de décharge, l’assemblée générale de la société est compétente pour se 
prononcer sur la décharge du liquidateur, conformément au deuxième alinéa de l’article 194 du 
Code des sociétés. L’article 80 de la loi sur les faillites énonce pour sa part que la clôture de la 
faillite met fin aux fonctions du curateur et emporte sa décharge générale.

(38) a. absil, « Notions de droit des sociétés, droit de la faillite, de la liquidation et de la continuité 
des entreprises », p. 66, in Séminaire de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes 
Agréés (IPCF) du 26 avril 2014, disponible sur le lien ci-dessous :

 http://www.ipcf.be/uploads/documents/20140426_seM_2_droit_societes.pdf. 
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compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, conformément à l’article 20 de la 
loi sur les faillites (39).

Il est important de souligner le mode de désignation du liquidateur : soit par disposition 
statutaire, soit par décision de l’assemblée générale, soit par décision du tribunal (40), 
alors que le curateur, mandataire judiciaire, est exclusivement désigné par le tribunal 
de commerce dans le jugement déclaratif de faillite. Notons aussi qu’une société en 
liquidation (déficitaire) peut être déclarée en faillite (41).

7.3. controle du curateur

7.3.1. Introduction

161. L’historique des travaux parlementaires indique que la faillite a toujours été une 
question sensible ; elle témoigne également d’une certaine méfiance du législateur à 
l’égard du curateur (42). Cette méfiance pourrait s’expliquer par le fait que le curateur 
est amené à manier des sommes d’argent qui peuvent parfois être considérables, dans 
un cadre où de nombreux intérêts coexistent : ceux des créanciers les plus divers – des 
bailleurs de crédit, des fournisseurs, des autorités publiques, sans oublier ceux des 
travailleurs. Comme l’indique Madame C. matray, « Depuis toujours, le contrôle 
des faillites est prévu dans les textes mais son intensité s’est accrue progressivement 
avec la prise de conscience dans le chef des organes judiciaires de leur responsabilité 
particulière en cette matière délicate.(43) ».

en réalité, le contrôle de la faillite et du curateur relève de plusieurs organes judiciaires, 
à savoir le juge-commissaire, le tribunal de commerce et son président, ainsi que le 
ministère public.

(39) Ce même article de la loi sur les faillites confère en outre l’action paulienne au curateur, alors que 
le Code des sociétés ne prévoit pas d’action paulienne au profit du liquidateur.

(40) art. 184 c. soc. voir à ce sujet p. de Wolf et G. stevens, « commentaire de l’art. 184 c. soc. », 
in Commentaire systématique du Code des sociétés, waterloo, kluwer, 20 septembre 2004, 20 p.

(41) Pour une analyse détaillée des liens existant entre la liquidation et la faillite, nous renvoyons 
aux articles suivants : m. WycKaert, « De smalle grenslijn tussen een deficitaire vereffening 
en een failliete vennootschap in vereffening » (note sous cass., 14 janvier 2005, T.R.V., 2005, 
pp. 32-33) ; W. dedecKer, « Deficitaire vereffening : een verdere verduidelijking ? » (note sous 
bruxelles, 4 septembre 2007, DAOR, 2008, pp. 254-260) ; G. lindemans, « keizer, blauwhelm, 
protégé : de curator, de vereffenaar en de schuldenaar-in-reorganisatie in hun verhouding tot de 
schuldeisers – een vergelijkging met betrekking tot de actio pauliana, de zijdelingse vordering 
en de vordering tot vergoeding van collectieve schade », T.R.V., 2016, p. 48 e.s.

(42) t’Kint et W. derijcKe, La Faillite, bruxelles, éd. larcier, 2006, p. 312, point 426.
(43) c. matray, « le contrôle de faillites », in Liber amicorum Michel Coipel, waterloo, kluwer, 

2004, pp. 669-670.
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7.3.2. Juge-commissaire

162. Le premier alinéa de l’article 35 de la loi sur les faillites stipule que : « Le juge-
commissaire est chargé spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations, la 
gestion et la liquidation de la faillite, et en particulier le règlement des créances des 
travailleurs du failli; il fait rapport à l’audience de toutes les contestations nées de la 
faillite, sauf l’exception prévue à l’alinéa 6; il ordonne les mesures urgentes qui sont 
nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il préside les 
réunions des créanciers du failli. ».

comme le souligne Monsieur i. verouGstraete, l’emploi du terme spécialement dans 
l’article 35 signifie bien qu’il existe d’autres autorités de contrôle. Toutefois, le juge-
commissaire, présent sur le terrain de la faillite et au contact du curateur, pourra mieux 
que d’autres veiller à certains aspects très concrets des opérations de faillite, comme 
par exemple la réalisation des actifs (44). il doit exercer son devoir de surveillance de 
manière active et effectuer les opérations de surveillance nécessaires mais sans pouvoir 
s’occuper de la gestion et de la liquidation de la faillite (45). par ailleurs, la loi sur les 
faillites lui attribue un nombre important de missions spécifiques (p. ex. les rapports au 
tribunal ou les autorisations à donner au curateur pour certains actes) (46).

le juge-commissaire est un juge du tribunal de commerce, le président excepté 
(généralement un juge consulaire, mais il peut aussi s’agir d’un juge professionnel). 
Le juge-commissaire est en principe nommé jusqu’à la clôture de la faillite mais si 
entre-temps il perd la qualité de juge, il devra demander son remplacement. Le tribunal 
de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses 
membres (47).

7.3.3. Tribunal de commerce et son président

163. Qualifié d’autorité extérieure à la gestion de la faillite par le législateur, le président 
du tribunal de commerce est investi d’une mission générale de contrôle sur l’ensemble 
des mandats de curateur ouverts dans son arrondissement (48). Cela explique pourquoi 
l’article 11 de la loi sur les faillites exclut sa nomination comme juge-commissaire. 
Quant au tribunal de commerce, sa mission générale est de vérifier si, conformément 
à l’article 40 de la loi sur les faillites, le curateur gère la faillite en bon père de famille. 
le tribunal de commerce contrôle comment les fonds ont été gérés par le curateur et ce, 

(44) i. verouGstraete (éd.), Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, waterloo, 
kluwer, 2011, p. 720.

(45) cass., 21 avril 2006, Pas., 2006, i, p. 916.
(46) m. lemal, « la faillite », in Guide juridique de l’entreprise (2ème édition), titre xix, livre 

189.2, waterloo, kluwer, 2014, p. 49.
(47) La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 septembre 2008, a indiqué que ce remplacement peut 

être effectué sans qu’il y ait d’audition préalable du juge-commissaire concerné (R.D.C., 2009, 
p. 75, note m. GréGoire).

(48) Doc. Parl., ch. repr., 1991-1992, n° 631/1, p. 10.
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avant paiement de ses honoraires, étant donné que ceux-ci constituent la contrepartie 
des prestations réalisées dans le respect des règles légales (49).

le tribunal de commerce est l’instance de recours des ordonnances rendues par le 
juge-commissaire et c’est à lui qu’il revient d’autoriser certains actes (p. ex. la poursuite 
des activités commerciales ou la conclusion d’un transfert d’entreprise) ou d’en interdire 
(p. ex. la réalisation d’actifs qui nuirait aux droits des créanciers ou le paiement des 
honoraires du curateur).

7.3.4. Ministère public

164. conformément à l’article 36 de la loi sur les faillites, le procureur du roi peut 
assister à toutes les opérations de la faillite, consulter à tout moment le dossier de la 
faillite, prendre connaissance des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se 
faire donner par les curateurs tous les renseignements qu’il juge utiles.

Lorsqu’il le juge convenable, le ministère public émet son avis dans la forme la plus 
appropriée au cours des procédures en déclaration de faillite, en report de la date de 
cessation de paiement et en clôture de faillite (50).

Notons enfin que l’article 61 de la loi sur les faillites établit une collaboration étroite 
entre le juge-commissaire et le procureur du roi :

« Si le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont poursuivis 
du chef d’une infraction prévue aux articles 489, 489bis, 489ter, 490bis ou 492bis 
du Code pénal, ou si un mandat d’amener ou d’arrêt a été décerné contre eux, 
ou s’ils ont été convoqués par la chambre du conseil ou cités devant le tribunal 
correctionnel pour les motifs précités, le procureur du Roi en donne connaissance 
sans délai au juge-commissaire et au curateur. ».

(49) j.-p. lebeau, « La qualité totale dans le contrôle des faillites », R.D.C., 2005, p. 215. pour plus de 
détails sur le mode de calcul des honoraires du curateur, nous renvoyons au point 5 du chapitre 
xiv de la deuxième partie de l’ouvrage de r. tiest, La société en poche waterloo, kluwer, 2015, 
p. 758 e.s.

(50) Art. 764, 8° du Code judiciaire. Notons que la loi « pot-pourri » du 19 octobre 2015 (M.B., 22 
octobre 2015, p. 65.084), insère également dans cet article l’obligation pour le ministère public 
d’émettre un tel avis lorsque le tribunal de commerce le demande.
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7.4. coMptabilite du curateur

7.4.1. Introduction

165. Afin de permettre au curateur de déterminer l’actif de la société en faillite et 
d’aboutir à la meilleure réalisation possible de celui-ci au profit des créanciers, l’article 
43 de la loi sur les faillites énonce que « Dès leur entrée en fonction, les curateurs 
procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l’inventaire 
des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Le juge-commissaire signe 
l’inventaire. L’inventaire signé est déposé au greffe du tribunal pour être joint au 
dossier de la faillite. ».

les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration 
de leurs créances avec leurs titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif 
de faillite. les créanciers sont informés de ce jour par la publication au Moniteur belge 
et par une circulaire que les curateurs leur adressent aussitôt qu’ils sont connus (51).

Le législateur impose au curateur de vérifier ces créances, en présence du failli et au 
regard de ses documents comptables (52). De même, la constitution du passif requiert 
une étroite collaboration entre le curateur et le failli (53). pour dresser l’inventaire, 
conformément à l’article 43 précité, le curateur doit donc impérativement disposer du 
bilan de la société, c’est-à-dire l’état de l’actif et du passif au moment du jugement 
déclaratif de faillite (54).

aucun délai n’est prévu pour l’établissement de l’inventaire, mais l’expression « sans 
désemparer » de l’article 43 indique l’urgence pratique à ce que celui-ci soit réalisé 
dans les meilleurs délais. Par conséquent, l’inventaire sera dressé lors de la descente 
de faillite ou dans les jours suivants.

7.4.2. Vérification, rectification et confection du bilan

166. L’article 54 de la loi sur les faillites énonce ce qui suit :

« Les curateurs appellent le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les livres 
et écritures en sa présence.
Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et à la rectification 
du bilan. S’il n’a pas été déposé, ils le dresseront conformément aux règles 
et principes du droit comptable, à l’aide des livres et écritures du failli et des 
renseignements qu’ils pourront se procurer, et ils le déposeront au dossier de 
la faillite.

(51) art. 62 de la loi sur les faillites.
(52) art. 65 de la loi sur les faillites.
(53) h. braecKmans, h. cousy, e. dirix, b. tilleman et m. vanmeenen, Curatoren en vereffenaars: 

actuele ontwikkelingen II, antwerpen, intersentia, 2010, p. 115.
(54) i. verouGstraete (éd.), Manuel du curateur de faillite, bruxelles, swinnen, 1987, p. 137.
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Pour autant que l’actif soit suffisant pour en couvrir les frais, les curateurs 
peuvent s’adjoindre le concours d’un expert-comptable en vue de la confection 
du bilan.
Lorsque le bilan et les autres pièces prévues à l’article 10 n’ont pas été déposés 
lors de l’aveu de la cessation des paiements ou lorsque leur vérification a fait 
apparaître la nécessité de redressements significatifs, le tribunal peut, sur requête 
des curateurs, condamner solidairement les administrateurs et gérants de la 
personne morale faillie au paiement des frais de confection du bilan. ».

cette disposition de la loi sur les faillites a pour but de permettre au curateur de réunir 
tous les renseignements comptables nécessaires pour déterminer la situation active et 
passive « exacte » du failli, et d’assurer de la sorte la disponibilité d’un bilan fiable, 
résultant soit de la vérification et de la rectification éventuelle de celui du failli, soit le 
cas échéant de celui établi par le curateur lui-même (55).

167. comme l’a précisé Monsieur a. Zenner devant la commission de la justice du 
Sénat, en sa qualité de Commissaire du gouvernement chargé de la simplification des 
procédures fiscales et de la lutte contre la grande fraude fiscale, les formalités prévues 
à l’article 54 précité revêtent une importance toute particulière :

« La disponibilité d’un bilan de départ de la liquidation, à la date du jugement 
déclaratif, est en effet essentielle. Sans situation au jour de la faillite, il est 
difficile d’établir en connaissance de cause le mémoire au juge-commissaire et 
au procureur du Roi sur l’état apparent de la faillite, de ses principales causes 
et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir, prescrit par l’article 60 
de la loi sur les faillites.
Aucune perspective de liquidation ne peut être envisagée adéquatement sans 
bilan. Enfin, le juge-commissaire ne pourra contrôler efficacement les résultats 
de la liquidation qu’en comparant la situation à quelque stade de la procédure 
à celle qui existait au départ de la faillite. » (56).

7.4.3. Type de comptabilité

168. le curateur, responsable de la tenue de la comptabilité du failli dès son entrée en 
fonction, doit s’interroger sur le type de comptabilité qu’il entend tenir : comptabilité 
simplifiée ou comptabilité en partie double ?

Le Code de droit économique impose aux grandes et moyennes entreprises la tenue 
d’une comptabilité en partie double (57). conformément à l’article 1er de l’arrêté royal 

(55) a. Zenner, Faillites et concordats – La réforme de la réforme et sa pratique, bruxelles, larcier, 
2003, p. 260.

(56) Doc. parl., sén., 2001-2002, n° 2-877/8, p. 8.
(57) voir article iii.84 et article iii.85.
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du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 (58), une entreprise 
est réputée petite s’il s’agit d’une personne physique ayant la qualité de commerçant, 
d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple, qui n’a pas 
réalisé, pour le dernier exercice clôturé, un chiffre d’affaire qui dépasse 500.000 euros (59).

Même dans le cas d’une petite entreprise en faillite, autorisée à se contenter d’une 
comptabilité simple (journal financier, journal des achats et journal des ventes), le 
curateur pourrait utilement et valablement opter pour une comptabilité en partie double 
dans le cadre de sa mission de liquidation de la faillite, étant donné que la mission du 
curateur consiste moins à réaliser un résultat qu’à analyser le passif et à réaliser l’actif. 
Or, la comptabilité simplifiée, au contraire de la comptabilité en partie double, ne fournit 
aucun relevé opérationnel des éléments de patrimoine, actifs et passifs (60).

7.5. relations entre le curateur et le reviseur d’entreprises

7.5.1. Réviseur d’entreprises est nommé curateur adjoint (art. 27 L.F. (61))

169. Même si le législateur a estimé que les avocats étaient les personnes naturellement 
appelées à se voir nommer curateurs, il n’a pas souhaité empêcher les tribunaux de 
commerce de désigner à la curatelle d’autres personnes dont les connaissances techniques 
et l’expérience professionnelle pourraient s’avérer précieuses :

« Lorsque la nature et l’importance d’une faillite le commandent, toute autre 
personne remplissant les conditions de formation et présentant les garanties 
prévues à l’alinéa 2 peut être adjointe en qualité de curateur, en raison de 
compétences particulières. » (62).

Par conséquent, le réviseur d’entreprises peut être nommé curateur adjoint conformément 
à l’article 27 de la loi sur les faillites.

Un bémol toutefois : le Conseil de l’Institut est d’avis que le réviseur d’entreprises, qui 
exerçait la fonction de commissaire ou accomplissait d’autres missions conventionnelles 

(58) M.B., 28 septembre 1983, p. 11.846. L’intitulé de cet arrêté royal n’a pas été modifié, malgré 
l’insertion de ladite loi du 17 juillet 1975 dans le Livre III du Code de droit économique. Cf. 
la communication de l’institut des réviseurs d’entreprises (ire) n° 2014/08 du 14 juillet 
2014 relative au Code de droit économique, disponible sur www.ibr-ire.be, sous la rubrique 
« réglementation – doctrine – communications ».

(59) ce montant est porté à 620.000 euros pour les vendeurs au détail d’hydrocarbures, gazeux ou 
liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique.

(60) i. verouGstraete (éd.), Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, waterloo, 
kluwer, 2011, p. 749 ; d. smets, « le curateur et la comptabilité de la faillite », in Bulletin 
d’Information IRE, 2002, n°7, p. 6 ; h. braecKmans, h. cousy, e. dirix, b. tilleman et m. 
vanmeenen, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, antwerpen, intersentia, 2010, 
p. 144.

(61) « L.F. » signifiant ici « loi sur les faillites ».
(62) art. 27 de la loi sur les faillites.
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ou légales au sein de la société en faillite, ne peut accepter la fonction de curateur adjoint, 
et ce même s’il exerçait une telle fonction au sein d’un collège (63).

le commissaire sortant d’une société ne peut pas accepter la mission de curateur 
adjoint sans enfreindre ses obligations légales en matière d’indépendance, et plus 
particulièrement l’article 133, § 3 du code des sociétés :

« §3. Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date 
de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un 
mandat d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société 
qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d’une société ou personne liée au 
sens de l’article 11. » (64).

Par ailleurs, notons pour le surplus que le réviseur d’entreprises nommé comme curateur 
adjoint est également soumis à la procédure de conflit d’intérêts visée à l’article 30 de 
la loi sur les faillites.

7.5.2. Réviseur d’entreprises est nommé auxiliaire du curateur (art. 43 L.F.)

170. L’article 43 de la loi sur les faillites énonce que « Les curateurs peuvent, avec 
l’autorisation du juge-commissaire, se faire aider, sous leur responsabilité, pour la 
rédaction de l’inventaire comme pour l’estimation des objets, pour la conservation des 
actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable. ».

dans le cadre de sa mission, le curateur est susceptible d’avoir recours à des spécialistes 
tels que des réviseurs d’entreprises, des experts-comptables, des conseillers techniques, 
etc. (65).

La mission confiée à ces auxiliaires consiste à effectuer des prestations que le curateur 
ne peut accomplir en personne (66) ; elle revêt un caractère accessoire et elle est exercée 
sous la responsabilité du curateur qui ne peut se décharger de sa mission sur un tiers (67).

si le curateur souhaite avoir recours à un réviseur d’entreprises comme auxiliaire 
indépendant, il doit demander l’autorisation écrite et préalable du juge-commissaire. a 
défaut, les honoraires et frais liés à l’intervention ponctuelle de ce réviseur d’entreprises 
ne pourront pas être mis à charge de la faillite.

A l’instar du point précédent, nous sommes d’avis que le commissaire sortant d’une 
société ne pourrait être désigné comme auxiliaire du curateur sans violer l’article 133, 

(63) ire, Vademecum, Tome 1 : Doctrine, bruxelles, editons standaard, 2009, p. 391.
(64) Cf. à ce sujet d. sZafran, « commentaire de l’art. 133 c. soc. », in Commentaire systématique 

du Code des sociétés, waterloo, kluwer, 7 février 2014, 12 p.
(65) m. lemal, « la faillite », in Guide juridique de l’entreprise (2ème édition), titre xix, livre 

189.2, waterloo, kluwer, 2014, p. 48.
(66) Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs 

à la fixation des honoraires et des frais du curateur, M.B., 8 septembre 1998, p. 28.810.
(67) M.-c. ernotte, « les frais et honoraires du curateur », R.D.C., 2005, p. 227.
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§ 3 du Code des sociétés et/ou rencontrer de graves difficultés au regard du secret 
professionnel.

7.5.3. Vérification, rectification et confection du bilan (art. 54 L.F.)

A. Généralités

171. comme cela est mentionné supra (68), le curateur doit procéder immédiatement à 
la vérification et, le cas échéant, à la rectification du bilan. de même, l’article 54 de la 
loi sur les faillites prévoit la possibilité pour le curateur de s’adjoindre le concours d’un 
expert-comptable en vue de la confection du bilan, pour autant que l’actif soit suffisant 
pour en couvrir les frais.

B. Vérification et rectification du bilan

172. La vérification et la rectification de tous documents comptables, en ce compris le 
bilan, relèvent en principe du monopole des experts-comptables en vertu de l’article 
34, 1° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (69) :

« Les activités d’expert-comptable consistent à exécuter dans les entreprises 
privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout 
organisme intéressé, les missions suivantes :
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ».

Notons cependant que l’article 37 de cette loi tempère ce monopole des experts-comptables :

« Les personnes physiques et les sociétés inscrites à la sous-liste des experts-
comptables externes, visée à l’article 5, sont seules habilitées à exercer habi-
tuellement ou à offrir d’exercer:
1° les activités visées à l’article 34, 1°, 2° et 6°;
2° les missions visées à l’article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés 

commerciales (70).
L’alinéa 1er, 1°, ne s’applique toutefois pas : 1° aux membres de l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises;
2° aux activités visées à l’article 34, 1° et 2°, exercées dans les liens de subor-
dination d’un contrat de travail ou en vertu d’une fonction rémunérée par 
les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport 
d’expertise destinés à être remis à des tiers. »

Le curateur, à moins qu’il ne possède lui-même, en plus de celle d’avocat, la qualité 
d’expert-comptable ou réviseur d’entreprises, se voit donc attribuer par le législateur 

(68) Cf. supra, nrs.166-167.
(69) M.B., 11 mai 1999, p. 16.290.
(70) Les missions visées sont celles définies à l’art. 166 C. Soc.: « Au cas où aucun commissaire n’est 

nommé, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les 
pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou se faire 
assister par un expert-comptable. »
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une mission de vérification et de rectification du bilan pour laquelle il n’a pas forcément 
l’expertise technique. Les travaux parlementaires de la loi sur les faillites indiquent 
toutefois que « l’obligation de vérification et de rectification du bilan doit être appréciée 
de manière raisonnable: le travail que nécessite ces démarches doit être en rapport 
avec l’importance de la faillite. » (71).

C. Confection du bilan

173. La mission qui est attribuée par l’article 54 de la loi sur les faillites à l’expert-
comptable (ou au réviseur d’entreprises) en vue d’assister le curateur dans la confection 
du bilan, est une mission qui lui est réservée au sens de l’article 34, 6° de la loi du 22 
avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

les curateurs sont autorisés à recourir à une telle assistance par une disposition de principe, 
c’est-à-dire sans avoir besoin d’une autorisation spécifique du juge-commissaire (72).

Le concours d’un expert-comptable est toutefois soumis à la condition que l’actif soit 
suffisant pour en couvrir les frais. Or, comme l’a souligné Madame A. spiritus-dassesse 
lors des travaux parlementaires sur la loi sur les faillites, « dans 90 % des faillites, les 
actifs disponibles ne permettent pas de supporter les frais d’un expert-comptable. » (73).

si le curateur a recours à l’assistance d’un expert-comptable (ou d’un réviseur d’entre-
prises) alors que l’actif n’est pas suffisant pour en couvrir les frais, ceux-ci seront à 
sa charge. toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le curateur pourrait faire 
appel à un expert-comptable (ou à un réviseur d’entreprises) malgré l’insuffisance de 
l’actif pour en couvrir les frais. Par exemple, lorsqu’il existe des indications sérieuses 
que l’établissement du bilan, sur la base des pièces comptables dont le curateur dispose, 
pourrait aboutir à un accroissement de l’actif (74).

7.5.4. Secret professionnel du réviseur d’entreprises vis-à-vis du curateur

A. Base juridique

174. la base légale du secret professionnel du réviseur d’entreprises est inscrite dans 
deux textes législatifs :

 – l’article 79 de la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des réviseurs d’entreprises 
et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, 

(71) Doc. parl., sén., 2001-2002, n° 2-877/8, p. 17.
(72) Doc. parl., sén., 2001-2002, n° 2-877/8, p. 9.
(73) Doc. parl., sén., 2001-2002, n° 2-877/8, p. 8.
(74) Même si le curateur introduit à cette fin une requête préalable auprès du juge-commissaire, 

ces frais pourront cependant être mis à la charge du curateur lorsque, par exemple, le juge-
commissaire estime qu’au regard du dossier de faillite, l’assistance d’un expert-comptable 
n’est pas nécessaire. voir h. braecKmans, h. cousy, e. dirix, b. tilleman et m. vanmeenen, 
Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, antwerpen, intersentia, 2010, p. 136.
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coordonnée le 30 avril 2007 (75) : « § 1er. L’article 458 du Code pénal s’applique 
aux réviseurs d’entreprises, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. 
Aux exceptions à l’obligation du secret prévues à cet article s’ajoutent (suite non 
reproduite car sans pertinence en l’espèce) ; et

 – l’article 458 du code pénal : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, 
pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou 
par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à 
rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire 
et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront 
punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros 
à cinq cent euros. ».

B. Communications du réviseur d’entreprises au curateur

175. le conseil de l’institut des réviseurs d’entreprises (ire) s’est penché sur la 
question de savoir si le réviseur d’entreprises, tenu au secret professionnel en vertu des 
dispositions législatives mentionnées ci-dessus, pouvait communiquer des informations 
au curateur.

Dans un premier temps, le Conseil de l’IRE a constaté que contrairement au réviseur 
d’entreprises, le curateur n’est pas tenu au secret professionnel dans le cadre de l’exercice 
de ses activités ; en vertu de la loi sur les faillites, le procureur du roi peut lui demander 
de fournir toutes les informations qu’il juge utiles et si le curateur fait droit à la demande 
du procureur du roi et transmet également les informations obtenues auprès du réviseur 
d’entreprises, le risque existe que le réviseur d’entreprises se voit ensuite reprocher la 
violation du secret professionnel (76).

Par conséquent, le Conseil de l’IRE fait une distinction entre d’une part les documents 
confiés au réviseur d’entreprises dans le cadre de sa mission, et d’autre part les documents 
créés par le réviseur d’entreprises.

S’il s’agit de documents confiés au réviseur d’entreprises par la société, le secret 
professionnel n’est pas d’application quand ce sont des données publiques (p. ex. des 
comptes annuels déposés, ou encore des rapports publiés aux annexes du Moniteur 
belge). autrement, le secret professionnel est de rigueur (77).

S’il s’agit de documents créés par le réviseur d’entreprises lui-même, tels qu’une 
lettre d’affirmation ou une demande de confirmation de soldes, ces documents sont 

(75) M.B., 24 mai 2007, p. 27.958.
(76) ire, Vademecum, Tome I : Doctrine, bruxelles, editions standaard, 2005, p. 350; v. yanGandi, 

« cas d’application », in Le secret professionnel du réviseur d’entreprises, icci, bruges,. la 
charte, 2009, pp. 87-88.

(77) Quid si le curateur souhaite obtenir le rapport du commissaire, alors que ce rapport n’a pas 
été publié en annexe aux comptes annuels? En l’absence d’une telle publication, le rapport du 
commissaire est un document de travail créé par ce commissaire et à ce titre, il est effectivement 
couvert par le secret professionnel visé à l’article 458 du code pénal et à l’article 79 de la loi 
coordonnée du 22 juillet 1953. En conséquence, le commissaire ne peut communiquer ce rapport 
au curateur, sous peine de violer le secret professionnel. 
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effectivement protégés par le secret professionnel et le curateur ne peut pas avoir accès 
à ceux-ci.

7.5.5. Poursuite ou fin du mandat de commissaire en cas de faillite ?

176. La Commission juridique de l’IRE estime que la faillite rend la poursuite du 
mandat de commissaire impossible dans son objet principal (78). en effet, maintenir le 
commissaire en fonction pour répondre à des besoins spécifiques mal définis lui fait 
courir un risque qu’il n’est pas obligé d’accepter car il n’est pas inhérent à la relation 
contractuelle.

S’il est unanimement admis que la faillite autorise d’une part le curateur à mettre fin au 
contrat et d’autre part le commissaire à démissionner, une doctrine majoritaire plaide 
pour la cessation immédiate et de plein droit du mandat devenu sans objet (79). Quoi 
qu’il en soit, il est vivement recommandé au commissaire et au curateur de clarifier les 
choses par écrit (80).

(78) icci 2007/2, Le statut du commissaire, du prof. dr. b. tilleman, brugge, la charte, 2007, pp. 
130-131.

(79) ire, Rapport annuel, 1999, pp. 106-108; h. braecKmans, h. cousy, e. dirix, b. tilleman et m. 
vanmeenen, curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, antwerpen, intersentia, 2010, 
p. 136.

(80) ire, Vademecum, Tome I : Doctrine, bruxelles, editions standaard, 2005, p. 556.
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8.1. alGeMene inleidinG

8.1.1. Definitie: rechter in sociale zaken

177. een sociale rechter of een rechter in sociale zaken betreft volgens het belgisch recht 
een lekenrechter die bij de arbeidsrechtbank wordt aangesteld. het begrip lekenrechter 
of consulaire rechter kan worden gedefinieerd als een niet-beroepsmagistraat, vaak 
niet-jurist, gekozen op basis van zijn werkervaring en professionele expertise. de sociale 
rechter betreft een natuurlijke persoon die zijn ervaring heeft opgedaan in de syndicale 
of in de patronale wereld, en zijn professionele activiteiten blijft uitoefenen. hij komt 
veelal uit een werknemers- of werkgeversorganisatie.

de jurisdictie van de arbeidsrechtbank betreft in essentie zaken met een sociale 
component zoals arbeidsovereenkomsten, sociale zekerheid en/of bijstand.

8.1.2. Voorwaarden om tot sociale rechter benoemd te zijn

178. het Gerechtelijk wetboek vermeldt in haar artikelen 202 en 206 de volgende 
formele voorwaarden om benoemd te kunnen worden als sociale rechter:

 – leeftijdsvoorwaarde van minimum 25 jaar; en
 – in het bezit zijn van een diploma of studiegetuigschrift van het nederlands respectie-

velijk frans onderwijs om te worden benoemd als rechter voor de nederlandstalige 
respectievelijk franstalige rechtbanken.

de voordracht van de niet-professionele rechters gebeurt door de sociale partners aan 
de minister die arbeid respectievelijk Middenstand tot zijn bevoegdheid heeft (1). vanaf 
2014 tot in principe 2019 bekleden de heer kris peeters respectievelijk de heer willy 
borsus dit ambt.. de koning beëdigt tot slot de lekenrechter tot het ambt.

de bedrijfsrevisor voert met het oog op diens onafhankelijkheidsverplichtingen zijn 
activiteiten meestal onder het zelfstandigenstatuut uit. de paritaire samenstelling van de 
arbeidsrechtbank veronderstelt de voordracht door de werknemers- of werkgeversorga-
nisaties om tot het ambt van sociale rechter te kunnen toetreden. rekening houdend met 
diens statuut als zelfstandige en de nauwe samenwerking met onderscheiden bedrijfslei-
ders zal de bedrijfsrevisor hoogstwaarschijnlijk door de werkgeversorganisaties worden 
voorgedragen en potentieel worden verkozen (2). er is daarentegen geen incompatibiliteit 
wanneer de bedrijfsrevisor door een werknemersorganisatie wordt voorgedragen omwille 
van diens goede relatie met diverse ondernemingsraden en vakbondsvertegenwoordigers.

de reeds aangehaalde diplomavoorwaarden vereisen geen universitaire opleiding zoals 
een master in de rechtsgeleerdheid of criminologie in tegenstelling tot de criteria voor 

(1) art. 197-199 Ger. w.
(2) kb van 30 april 2007 betreffende de erkenning van de bedrijfsrevisoren en het openbaar register, 

BS 30 mei 2007, p. 29103.
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de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor (3) of het ambt van rechter (4). een studie 
over het antwerpse rechtsgebied door de universiteit antwerpen wees uit dat een 
meerderheid van de lekenrechters over een universitair diploma beschikte, maar de 
grote diversiteit aan opleidingen was opvallend (5).

8.1.3. Onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit met het oog op de 
uitoefening van het ambt als sociale rechter

A. Wettelijke onverenigbaarheden

179. de ratio achter de creatie van de wettelijke onverenigbaarheden kadert binnen 
de bescherming van de fundamentele grondrechten van de burgers en hun vrijwaring.

het cumulatieverbod bij de rechterlijke ambten is gestoeld op het concept van 
“rechtsbescherming”. als eerste dient een strikte scheiding tussen de drie machten 
geïnspireerd op de Trias Politica van montesquieu, te worden gewaarborgd, met name 
tussen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht staat voorop om beïnvloeding te voorkomen, waarin de concepten 
van machtsafweging en persoonlijk belang centraal staan.

indien men het mandaat van sociale rechter wil beoefenen, dient men de exhaustieve 
lijst van onverenigbare mandaten ingebouwd in het Gerechtelijk wetboek na te leven.

het is niet toegelaten om:

 – reeds een ander rechterlijk ambt te bekleden;
 – een bij verkiezing verleend openbaar ambt te bekleden;
 – een bezoldigde openbare functie/ambt van politieke of administratieve aard uit te 

oefenen;
 – tot het ambt van notaris of gerechtsdeurwaarder benoemd te zijn;
 – het beroep van advocaat uit te oefenen; en
 – deel uit te maken van de militaire of geestelijke stand.

het vormt bijgevolg geen beletsel om de titel van bedrijfsrevisor te voeren in combinatie 
met het ambt van sociale rechter. wanneer men daarentegen een politieke functie 
uitoefent zoals gemeenteraadslid, dan dient men zich te ontslagen van deze functie om 
op rechtmatige wijze zijn/haar rechterlijk ambt te kunnen uitoefenen (6).

(3) kB van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing 
van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-
bedrijfsrevisoren, BS 30 mei 2007, p. 29089.

(4) M. verrycKen, het instituut voor gerechtelijke opleiding – vraaggesprek met haar directeur, 
mevrouw edith van den broecK, Ius & Actoris, 2010/1, 33-40.

(5) G. franssen, j. van houtte, f. van loon, d. cuypers, en j. laenens, De arbeidsgerechten en 
hun lekenrechters, een rechtssociologisch onderzoek in het rechtsgebied Antwerpen, antwerpen, 
intersentia, 2006, p. 64-68.

(6) r. versteGen, “politiek verlof in het (hoger) onderwijs”, TORB 2004-05, 46.
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B. Wraking en verschoning

180. het bestaan van een onverenigbaarheid kan de grond vormen voor een vordering 
tot wraking van de rechter overeenkomstig de artikelen 828-830 van het Gerechtelijk 
wetboek. de wraking kan slechts voor de pleidooien worden ingesteld op straffe 
van niet-ontvankelijkheid (7). de vordering tot wraking vindt haar grondslag in het 
behoud van de objectiviteit en is dienvolgens te onderscheiden van de zuiver profes-
sionele onverenigbaarheden. de onpartijdigheid en onafhankelijkheid dienen steeds te 
worden gegarandeerd. de rechter in sociale zaken moet verhinderen dat geen vroegere 
verbondenheid bestond tussen hemzelf of haarzelf en de betrokken partijen middels een 
arbeidsovereenkomst. de sociale rechter mag ook geen personeelslid zijn geweest, noch 
deel hebben uitgemaakt van het bestuurs- of beheersorgaan van een rechtspersoon met 
wie een van de partijen verbonden is geweest door een arbeidsovereenkomst.

het Gerechtelijk wetboek vermeldt twaalf gronden tot wraking. deze dienen restrictief 
te worden geïnterpreteerd (8). deze redenen van wraking zijn: (1) wettige verdenking, (2) 
persoonlijk belang, (3) betrokkenheid van bloed- en/of aanverwanten van de partijen of 
diens echtgeno(o)t(e), (4) betrokkenheid van bloed- en/of aanverwanten van de rechter 
of diens echtgeno(o)t(e) in een gelijksoortige aangelegenheid, (5) betrokkenheid bij een 
aanhangig geding als schuldeiser of schuldenaar van een de partijen waarover men recht 
spreekt in een huidig geding (6) een crimineel geding tussen de rechter of en een van de 
partijen, hun echtgenoten of hun bloed- en/of aanverwanten, (7) de rechter in een huidig 
geding of diens echtgeno(o)te en hun bloedverwanten is betrokken bij een hangend 
burgerlijk geding, dat door één van de betrokken partijen van het huidige geding werd 
ingesteld, en waarbij het hangend burgerlijk geding reeds begonnen is voor de wraking 
of minder dan 6 maanden voor de wraking was afgehandeld (8) hij of zij is ingevolge 
de hoedanigheid van voogd, toeziend voogd, curator, bewindvoerder, begiftigde of 
vermoedelijk erfgenaam, meester of vennoot van één van de partijen, beheerder of 
commissaris van enigerlei instelling, vennootschap of vereniging die betrokken partij 
is in het geding, een van de partijen is zijn begiftigde of vermoedelijke erfgenaam (9) 
hij of zij heeft raad gegeven, gepleit of geschreven over het geschil of indien hij of zij 
er vroeger kennis van had genomen als rechter of als scheidsrechter, behalve indien 
hij in dezelfde aanleg: (*) heeft meegewerkt aan de uitspraak alvorens recht te doen, 
bijvoorbeeld in een kortgeding (*) na uitspraak te hebben gedaan bij verstek, van de zaak 
kennis neemt op verzet of (*) na uitspraak te hebben gedaan op een voorziening, later 
van dezelfde zaak kennis neemt in verenigde kamers, (10) deelname aan een uitspraak 
in eerste aanleg en kennisname van het geschil in hoger beroep, (11) het optreden als 
getuige; indien hij sinds de aanvang van het geding, door een partij op haar kosten 
ontvangen is of geschenken van haar heeft aangenomen, (12) aanwezigheid van hoge 
graad van vijandschap, aanrandingen, mondelinge of schriftelijke beledigingen vanaf het 
moment dat de aanleg aanving of binnen 6 maanden voor de voordracht van de wraking.

de vraag stelt zich terzake of de bedrijfsrevisor zich in de hoedanigheid van sociale 
rechter mag uitspreken over een vordering tegen of door een vennootschap waarin hij 
benoemd is geweest als commissaris, omdat de functie van bedrijfsrevisor niet binnen 

(7) cass., 8 juli 2008, RW 2011-11/8, 322.
(8) cass., 4 februari 2000, RW 1999-00, 1374.
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de strikte interpretatie van verbondenheid valt in overeenstemming met artikel 829 van 
het Gerechtelijk wetboek en haar desbetreffende strikte interpretatie. de “cooling off”-
periode in overeenstemming met artikel 133, § 3 van het wetboek van vennootschappen 
komt hier om de hoek kijken. Meer bepaald mag de commissaris gedurende een tijdvak 
van twee jaar na het einde van zijn/haar mandaat van commissaris in de vennootschap die 
aan zijn/haar controle is onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap of 
persoon zoals bepaald in artikel 11 van het wetboek van vennootschappen, een mandaat 
van bestuurder, zaakvoerder of enig andere functie aanvaarden (9).

de cooling-off geldt eveneens indien hij niet langer de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
heeft (10). Gezien de term “enige andere functie” eveneens het mandaat van vereffenaar 
dekt, kan a fortiori worden bepaald dat het ambt als sociale rechter eveneens onder 
deze cooling-off periode valt (11). rekening houdend met het feit dat een schending 
strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, kan worden getracht om de strikte interpretatie van 
de cooling-off periode in dit kader wel aan te halen (12). indien men wordt aangeduid als 
lekenrechter in een geding, waarbij één van de partijen het voorwerp van een commis-
sarismandaat uitmaakte, dat minder dan twee jaar eerder werd beëindigd, is het evenwel 
opportuun zich te onthouden middels een verschoning in te roepen.

de deontologie en onafhankelijkheidscriteria van de leden van het rechterlijk ambt 
zijn vaak weinig omvattend, restrictief en exhaustief bepaald. het is bijgevolg voor-
zichtigheidshalve aan te raden om de onafhankelijkheidsvoorwaarden in hoofde van 
de bedrijfsrevisoren in acht te nemen.

de sociale rechter kan zichzelf verschonen alvorens een vordering tot wraking zou 
worden ingediend. een vrijwillige onthouding biedt zodoende eenvoudig soelaas mocht 
er onzekerheid zijn betreffende diens objectiviteit (13). de inbreuken op de onafhankelijk-
heidsregels worden strafrechtelijk gesanctioneerd, en dus is omzichtigheid aangewezen.

(9) f. hellemans en M. Wauters, “de nieuwe wet corporate governance – een kennismaking”, BFR 
2002, 272-282.

(10) b. tilleman, Het statuut van de commissaris, icci-publicatie 2007/2, brugge, die keure, 2007, 
p. 138-139.

(11) b. tilleman, Het statuut van de commissaris, icci-publicatie 2007/2, brugge, die keure, 2007, 
p.138-139.

(12) art. 170, 1° w. venn.
(13) art. 831 w. venn.
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8.2. historiek: een korte en krachtiGe wandelinG door de 
evoluties van het belGisch arbeidsrecht

8.2.1. Oorsprong: de evolutie van het gildewezen naar een paritair 
samengestelde arbeidsrechtbank

181. Een adequaat begrip van de rechter in sociale zaken kan slechts worden bepaald 
door een beknopte schets van de historische ontwikkeling te maken. een korte analyse 
van de samenstelling van de belgische arbeidsrechtbank laat immers haar uniek hybride 
karakter blijken.

het gildewezen werd in 1791 afgeschaft door het decreet le chapelier en legde hierbij 
een verbod op van elke vorm van corporatie van burgers van gelijke stand (14). het 
toenmalige artikel 415 van het strafwetboek liet geen samenspanning tussen werknemers 
toe om het werk te verhinderen of op te schorten. dit verbod werd in 1866 afgeschaft 
en vervangen door een stakingsverbod. in 1921 werd het strafrechtelijk karakter van 
het stakingsverbod opgegeven en kwam de vrijheid van vereniging in voege. Zowel op 
internationaal, europees als belgisch niveau kan men een rechtmatige collectieve actie 
onder werknemers niet verbieden wegens haar grondwettelijk karakter (15).

in 1967 werd komaf gemaakt met een gecompliceerd systeem van onderscheiden rech-
terlijke instanties door de creatie van onder andere de arbeidsrechtbank. voorheen was 
men verplicht naargelang het type geschil zijn/haar soelaas te zoeken bij de vrederechters, 
werkrechtersraden, scheidsrechterlijke commissies en administratieve rechtscolleges. 
het dermate complexe systeem zorgde voor een heus struikelblok inzake het instellen 
van een procedure. Zo stonden bij wijze van voorbeeld de werkrechtersraden enkel 
open voor arbeiders en niet voor bedienden (16).

het belgisch arbeidsrecht is gestoeld op haar overlegkarakter; de sociale actoren, 
samengesteld uit werknemers en werkgevers, onderhandelen in samenspraak met een 
deel van de wetgevende macht over de fundamenten van het arbeidsrecht. de beslis-
singen die worden gemaakt krijgen de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten, 
beter gekend als cao’s.

8.2.2. Actoren van het arbeidsrecht en hun participatierecht

182. de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties vormen de voormelde 
sociale partners.

de werkgeverskant wordt gerepresenteerd door de unie van Zelfstandige onderne-
mingen (unizo), Union des Classes Moyennes (ucM), het verbond van belgische 

(14) p. abadie, « section 1 – la place des groupes dans la construction du modèle d’etat » in x., 
Entreprise responsable et environnement, bruxelles, bruylant, 2013, p. 143-166.

(15) j. martens, “collective action and fundamental freedoms in europe – striking the balance”, 
JTT 2010, 415-416.

(16) b. debaenst, “van werkrechtersraad tot arbeidsrechtbank” in d. de ruysscher, Rechtspreken en 
lekenparticipate: noodzaak of traditie, antwerpen, Maklu, 2013, p. 111-116.
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ondernemingen (vbo) en de boerenbond. het vbo verenigt op haar beurt een aantal 
federaties zoals agoria, assuralia, federgon, confederatie bouw, enz.

De werknemerskant laat zich vertegenwoordigen door de officiële vakbonden, d.w.z. 
erkend om deel te nemen aan het sociale overleg. Dit zijn meer specifiek het Algemeen 
christelijk vakverbond (acv), het algemeen belgisch vakverbond (abvv) en de 
algemene centrale van liberale vakbonden van belgië (aclvb).

de paritaire samenstelling en haar corporatief karakter werden doorgetrokken naar 
de organisatie van de arbeidshoven omstreeks 1970. Zij nemen kennis van de hogere 
beroepen tegen de vonnissen geveld door de arbeidsrechtbank. het hof van cassatie 
kreeg er een sociale kamer bij als laatste beroepsinstantie in het belgische rechtsgebied 
voor de sociale geschillen.

8.2.3. Doorwerking van het Europees en internationale arbeidsrecht

A. Europese collectieve arbeidsovereenkomsten

183. het bijzondere compositum van het belgische arbeidsgerecht trok de aandacht 
van de europese regelgevers tijdens de totstandkoming van de europese collectieve 
arbeidsovereenkomsten. het belgisch arbeidsrecht wordt gelauwerd voor haar vitale 
en flexibele karakter in tegenstelling tot haar Europese tegenhanger die alom wordt 
bekritiseerd door haar starheid en minimale wijzigingen (17).

in dit kader is het belangrijk aan te merken dat de belgische lekenrechter over enige 
kennis dient te beschikken inzake het europese legislatieve kader en jurisprudentie, 
gezien de verticale en horizontale doorwerking die zij kan afdwingen.

het tripartite europese systeem bestaat uit de lidstaten en de europese sociale partners, 
meer bepaald het europees centrum van gemeenschapsbedrijven (ceep, publieke 
werkgever), European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises 
(ueapMe, kMo’s), businesseurope (private ondernemingen) en het europees 
vakverbond of European Trade Union Corporation (evv of etuc, werknemers). er 
werden onder andere cao’s gesloten betreffende ouderschapsverlof, telewerk, deeltijdse 
arbeid, stress op het werk en arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd.

artikel 8 van het europees verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en 
de fundamentele vrijheden (evrM) en haar ruime interpretatie mag niet uit het oog 
worden verloren, aangezien deze steeds kan worden ingeroepen bij een arbeidsver-
houding. In se betreft dit het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
verdere uitwerking in het belgisch recht is te vinden in artikel 16 van de wet op de 
arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, meer specifiek zijn de partijen elkaar “eerbied 
en respect verschuldigd”. dit wordt geconcretiseerd in de volgende rechtsbronnen van 

(17) c. devos, M. mus en p. humblet, De toekomst van het sociaal overleg, Gent, academia press, 
2011, p. 76-85.
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het recht op privacy: cao nr. 81 betreffende telecommunicatie, de wet verwerking 
persoonsgegevens van 8 december 1992, cao nr. 89 inzake de uitgangscontrole, enz. (18).

de europese strategie laat zich kenmerken door het principe van de flexicurity, waarbij 
de combinatie van flexibiliteit en werkzekerheid centraal staan sinds de Europese top 
in lissabon van 2010.

B. Nobelprijswaardige The International Labour Convention (ILO)

184. de internationale standaarden gegarandeerd door The International Labour 
Convention telt 187 landen tot haar leden en een indrukwekkend palmares aan minimum 
sociale standaarden bevat (19). slechts enkele landen hebben zich nog geen lid verklaard 
zoals Noord korea, Somalië en Monaco. Haar morele karakter zorgt voor een adequate 
afdwinging bij haar leden. de arbeidsconferentie komt jaarlijks bijeen. Zij stelt onder 
andere ontwerpverdragen op die vervolgens bekrachtigd worden door haar leden. belgië 
heeft ongeveer de helft van de twee-honderdtal iao-verdragen goedgekeurd. niettemin 
genieten deze slechts verticale doorwerking, en hebben deze slechts bindende uitwerking 
mits uitvoering door een koninklijk besluit, cao of wet.

(18) f. hendricKx, “privacy en arbeidsrecht”, Jura falconis 1998-99, 619-642.
(19) j.-M. servais, International Labour Organisation, alphen aan de rijn, kluwer law international, 

2011, p. 37-39.
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8.3. nationale bronnen van het arbeidsrecht

8.3.1. Inleiding

185. er kunnen vier rechtsbronnen worden onderscheiden in het belgische arbeidsrecht. 
deze worden hierna opgesomd in hiërarchische orde (20). Indien er een conflict zou 
zijn tussen een cao en de wet op de arbeidsovereenkomsten, geniet de wet voorrang.

8.3.2. Belgische federale wetgeving met haar dwingende bepalingen

186. de federale overheidsdienst (fod) werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 
is bevoegd om de nationale arbeidsregels vast te stellen. de meerderheid van de regels 
werden op dit niveau vastgelegd en liggen vervat in de voornaamste codices sociaal 
recht onderverdeeld in drie delen: arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociaal strafrecht.

de taalwet dient steeds in acht te worden genomen en wordt vastgesteld door decreten 
gestoeld op basis van de grondwettelijk vastgelegde taalgrens. persoonsgebonden en 
culturele aangelegenheden worden eveneens op decretaal niveau vastgelegd (21). het 
belang hiervan is groot, gezien de communautaire kwestie inzake de herverdeling van 
de arrondissementen de drijfveer was voor een tienjarig wetgevend debat, en dat het 
daarenboven een karakter van openbare orde bezit.

de gewesten zijn op hun beurt bevoegd voor arbeidsbemiddeling en de hiermee 
verbonden financiële tegensprestaties, de erkenning van uitzendbureaus, de plaatsing 
van werklozen op grond van de getroffen overheidsmaatregelen en de tewerkstelling 
van buitenlandse arbeidskrachten.

8.3.3. Algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst

187. de cao-wet heeft de optie ingebouwd om middels een koninklijk besluit de 
collectieve arbeidsovereenkomsten kracht van wet te geven (22). de horizontale wettelijke 
uitwerking strekt zich derhalve tot de individuele en/of collectieve betrekkingen tussen 
werkgevers en werknemers binnen de sector waar de cao werd gesloten (23). Geenszins 
kan een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de metaalsector een bindende 
uitwerking hebben op individuen in de dienstensector, tenzij de sociale actoren natuurlijk 
opteren om diezelfde overeenkomst te hanteren via hun eigen collectieve arbeidsover-
eenkomst. het belang van de cao’s in het belgische arbeidsrecht neemt elk jaar gestaag 
toe (24). er zijn drie afzonderlijke niveaus om een cao te sluiten: (1) interprofessioneel 
via de nationale arbeidsraad, (2) sectoraal (3) op ondernemingsniveau.

(20) art. 51 cao-wet.
(21) f. de pauW, “de grondslagen van de taalwetgeving in gerechtszaken”, RW 2000-01, 1352.
(22) art. 5 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 

paritaire comités, BS 15 januari 1969, p. 267.
(23) j. van dronGelen, CAO-recht: het recht met betrekking tot CAO’s en de verbindendverklaring 

en onverbindendverklaring van bepalingen ervan, Mechelen, kluwer, 2004, p. 278.
(24) p. popelier, “vlaamse c.a.o.’s”, RW 2002-03, 154.
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de ’cao’s zijn enkel van toepassing op werkgevers, werknemers en hun gelijkgestelden. 
ambtenaren worden niet als gelijkgestelden beschouwd en vallen buiten de cao-wet. 
dit wordt ingevuld door hun individueel systeem bestaande uit onderhandelingscomités.

Het begrip werknemers wordt gedefinieerd als diegenen die krachtens een arbeidsover-
eenkomst of anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst onder het gezag van een 
ander individu arbeid verrichten. Het Hof van Cassatie heeft de grenzen van de definitie 
sterk afgelijnd. Zij oordeelde bijvoorbeeld dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst 
niet uitvoert, indien hij met toestemming van zijn werkgever zijn bedrijfswagen voor 
privédoeleinden gebruikt (25).

de collectieve arbeidsovereenkomsten kenmerken zich inhoudelijk door twee onder-
scheiden bepalingen: de normatieve enerzijds, en de obligatoire anderzijds. deze 
overeenkomsten worden ook opgedeeld door respectievelijk de individuele en collectieve 
bepalingen.

de individuele en collectieve normatieve bepalingen zijn afdwingbaar voor zowel 
werkgever en werknemer in tegenstelling tot de obligatoire voorschriften, die enkel 
een bindende werking hanteren ten aanzien van de organisaties en rechtspersonen of 
de contracterende partijen (26).

Het sociaal overleg blijkt niet steeds de meest efficiënte vorm van regelgeven te zijn, 
met als gevolg dat het onderhandelingsproces de complexiteit in de hand werkt. naast de 
sociale partners kunnen cao’s ook worden ontwikkeld door de nationale arbeidsraad 
of in een paritair of subparitair comité op grond van de cao-wet (27). een pertinent 
verschil is dat hun toepassingsgebied verder strekt dan de cao aangezien zij ook van 
toepassing is op niet-leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

er bestaan als laatste ook niet algemeen verbindend verklaarde cao’s, die een dwingende 
uitwerking hebben ten aanzien van de ondertekende werkgevers of aangeslotene bij 
een organisatie die de overeenkomst heeft ondertekend. haar toepassingsgebied is 
dientengevolge restrictiever van aard. In hiërarchische orde staat zij lager dan de 
geschreven individuele arbeidsovereenkomst en komt zij als volgt tot stand:

a. de overeenkomsten gesloten in de nationale arbeidsraad;
b. de overeenkomsten gesloten in een paritair comité;
c. de overeenkomsten gesloten in een paritair subcomité; en
d. de overeenkomsten gesloten buiten een paritair orgaan.

8.3.4. Geschreven individuele arbeidsovereenkomst

188. de arbeidsovereenkomst dient niet noodzakelijk het voorwerp van een geschrift uit 
te maken en kan mondeling worden overeengekomen. doch is het steeds aangewezen 

(25) cass. 7 mei 1996, RW 1996-97, 657.
(26) r. blanpain, Arbeidsrecht in hoofdlijnen, antwerpen, Maklu, 2004, p. 92.
(27) o. vanachter, Arbeidsrecht: een confrontatie tussen theorie en praktijk, antwerpen, Maklu, 

1993, p. 333-334.
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om een formele overeenkomst te hanteren om toekomstige betwisting te kunnen 
weerleggen. de mondelinge arbeidsovereenkomst heeft de geldigheid van een gebruik 
in het arbeidsrecht en bezit een hiërarchisch lagere plaats op de wettelijke ladder dan 
haar schriftelijke vorm.

Gezag en loon zijn essentieel om een overeenkomst als arbeidsovereenkomst te kwali-
ficeren (28). de interpretatie van het concept “gezag” is alom beschreven in rechtspraak 
en rechtsleer.

de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 stelt in grote mate de onderlinge 
verhouding vast.

8.3.5. Arbeidsreglement

189. het staat de ondernemingen in grote mate vrij om de inhoud van een arbeids-
reglement te bepalen, waarin zij hun eigen arbeidsrechtelijke normen opstellen. de 
bepalingen zijn dan ook individueel aan de onderneming. vaak betreffen dit allerhande 
bepalingen van aanvullende aard zoals kledingvoorschriften, verbod of beperkt gebruik 
van sociale media, maar ook het specifieke gebruik van een bedrijfswagen of smartphone. 
een geschrift is vereist om enige afdwingbaarheid te kunnen hanteren; ingevolge de 
aanwezigheid van een ondernemingsraad zou deze mogelijks een rol kunnen spelen bij 
de opmaak of wijzigingen.

de wet tot instellingen van de arbeidsreglementen van 8 april 1965 legt de kantlijnen vast. 
Zo is in principe elke onderneming, ongeacht haar aantal werknemers, verplicht tot het 
opstellen van een arbeidsreglement, en bovendien dient zij een aantal minimale verplich-
tingen te bevatten zoals het werkrooster (29). Dit betreffen meer specifiek de dwingende 
bepalingen. er kan daarentegen afgeweken worden van suppletieve bepaling in het 
arbeidsreglement (30). Meer precies maakt de wet melding van enkele niet-dwingende 
maar nuttige bepalingen die kunnen worden opgenomen in het arbeidsreglement. het 
behoort tot de vrije keuze van de werkgever om deze al dan niet op te nemen.

8.3.6. Gebruik

190. Het gebruik heeft als rechtsbron een officieuze aard. Rechten kunnen worden 
ontleend aan bepaalde toekenningen door de werkgever. indien een arbeidsovereen-
komst geen melding maakt van een woon-werkvergoeding, maar deze toch gedurende 
verschillende jaren wordt toegekend, beschikt de werknemer over een verworven recht. 
de paGe en deKKers(31) gaven de volgende beschrijving die verscheidene malen werd 
herbevestigd door de rechtspraak: een gebruik ontstaat door een praktijk die wordt 
gekenmerkt door algemeenheid, vastheid en bestendigheid, en onder deze voorwaarden 

(28) art. 2-4 ao-wet.
(29) art. 38bis-38quater arbeidswet.
(30) art. 51 cao-wet.
(31) h. de paGe en r. deKKers, Traité élémentaire de droit civil belge, 10 vols., brussel, bruylant, 

1977, p. 1949 -1974.



140

Missions judiciaires et extrajudiciaires du reviseur d’entreprises 2016
ju

G
e 

so
c

ia
l

wordt het gebruik een “verworven recht” (32). doch kan een individuele arbeidsovereen-
komst het ontstaan van een gebruik uitsluiten. dit kan middels het stipuleren van een 
gewilde beslissing met een éénmalig of uitzonderlijk karakter. belangrijk is het element 
“gewild”, dat een gebrek of vergissing uitsluit (33). de arbeidsrechtelijke normen eigen aan 
een welbepaalde onderneming worden schriftelijk vastgelegd in het arbeidsreglement, 
dat iedere werkgever moet opstellen of door de ondernemingsraad moet laten opstellen.

8.4. saMenstellinG van de arbeidsrechtbank

8.4.1. Zetelende magistratuur

191. de samenstelling van de arbeidsrechtbank wisselt naargelang het voorwerp van de 
zaak en dus de aard van het geschil. rekening houdend met de logische wijze waarop de 
samenstelling geschiedt, dient men dus niet noodzakelijk te vrezen voor enige dwaling 
desbetreffend.

A. Alleen zetelende rechter

192. de beroepsmagistraat zetelt alleen in gevallen waar de wet het oplegt. in principe 
wordt er alleen gezeteld bij hoogdringendheid middels kort geding of op eenzijdig 
verzoekschrift. de beroepsmagistraat zetelt daarenboven ook alleen als bureau voor 
rechtsbijstand, bij de behandeling van het getuigenverhoor, de behandeling van 
geschillen tussen verzekerden en hun verzekeringsinstelling en zorgverleners met 
verplegingsinstellingen en als laatste bij bepaalde geschillen inzake sociale zekerheid.

B. Kamer met drie rechters

193. in principe wordt een kamer samengesteld met drie rechters: een beroepsmagistraat 
die tevens de functie van voorzitter waarneemt, aangevuld door twee rechters in sociale 
zaken die de nodige bijstand verlenen (34).

een eerste kenmerk betreft het respecteren van de paritaire samenstelling, en de concrete 
samenstelling is afhankelijk van de aard van het geschil en het bijzonder reglement 
van de arbeidsrechtbank. Ingevolge een conflict betreffende de sociale zekerheid 
van een onderneming zullen in enkele gevallen twee rechters die beroepsactiviteiten 
als zelfstandige uitoefenen de beroepsmagistraat ondersteunen. een geschil tussen 
werkgever en werknemer zal behandeld worden door één sociale rechter uit het kamp 
van de werknemers en één van de werkgeverszijde (35). de eventuele onregelmatigheid 

(32) arbeidsrechtbank oudenaarde, 4 januari 2000, nr. n-20000104-5 (17.526), juridat, www.juridat.
be.

(33) cass., 13 februari 1984, JTT 1985, 186.
(34) art. 82 Ger. w.
(35) art. 81, derde en achtste lid Ger. w.
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in de samenstelling van de kamer kan een vordering tot nietigverklaring van het vonnis 
tot gevolg hebben (36).

C. Beroepsinstantie

194. in principe wordt het beroep steeds behandeld door de arbeidshoven (37).

8.4.2. Staande magistratuur

195. het arbeidsauditoraat maakt enerzijds deel uit van de arbeidsrechtbank en anderzijds 
van het openbaar Ministerie. Zij staat naast het gewone parket en treedt op voor de 
bevoegdheden die vallen onder de arbeidsrechtbank. haar tussenkomst kan facultatief 
of dwingend zijn naargelang de aard van het geschil en het voorwerp van de procedure. 
de functie van het arbeidsauditoraat is hoofdzakelijk adviesverlenend (38). ingevolge de 
toepasselijkheid van strafbepalingen neemt het arbeidsauditoraat de rol van vervolgende 
partij op zich in naam van de belgische staat, maar niettemin zullen zwaarwichtige 
zaken worden verwezen naar de correctionele rechtbank (39).

het korps staat onder leiding van de arbeidsauditeur en wordt georganiseerd per 
gerechtelijk arrondissement bijgestaan door de afdelingsauditor, één of meerdere eerste 
substituten-arbeidsauditeurs en één of meerdere substituten-arbeidsauditeurs. De griffie 
voorziet een administratieve bijstand middels de communicatie bij te houden, de stukken 
te ontvangen, aantekeningen te houden en processen-verbaal op te stellen.

8.5. Materiele en territoriale bevoeGdheid van de 
arbeidsrechtbank

8.5.1. Algemeen

196. het bestaan van buitengerechtelijke actiemiddelen dient te worden vermeld 
alvorens over te gaan tot de bespreking van de werkzaamheden van de arbeidsrechtbank. 
werknemers en werkgevers kunnen trachten hun rechten te laten respecteren door een 
beroep te doen op hun vakbondsafgevaardigden of door middel van erkende collectieve 
acties.

(36) j. herman, “behandeling van de zaak” in G. van limberGhen (ed.), Sociaal Procesrecht, 
antwerpen-apeldoorn, Maklu, 1995, p. 199226.

(37) art. 607 Ger. w.
(38) j. du jardin, “de niet-strafrechtelijke taken van het openbare ministerie (vertaling van de 

rede uitgesproken door de procureur-generaal op de plechtige openingszitting van het hof van 
cassatie op 1september 2004)”, RW 2004-05, 761-787.

(39) d. de bacKer, “het arbeidsauditoraat”, JTT 2014, 196.
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de juridische ernst van de arbeidsrechtelijke overtredingen kan worden gededuceerd uit 
hun karakter als misdrijven, aangezien zij bijna altijd als dusdanig worden gekwalificeerd 
en dus van openbare orde zijn (40).

8.5.2. Materiële bevoegdheid van de arbeidsrechtbank

197. De arbeidsrechtbank kan worden gekwalificeerd als een gespecialiseerde rechtbank, 
aangezien zij voornamelijk bijzondere bevoegdheden tot haar portefeuille telt. dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de rechtbank van eerste algemene aanleg die een algemene 
bevoegdheid bezit. een stakingsaanzegging die men op korte termijn wil stopzetten, valt 
in casu onder de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, met 
het oog op een vordering tegen onbekenden, die wordt ingesteld middels een eenzijdig 
verzoekschrift (41).

het resem aan geschillen waarvoor de arbeidsrechtbank bevoegd is, wordt vermeld in de 
artikelen 578-583 van het Gerechtelijk wetboek. enkele voorbeelden worden vermeld 
met toepassing van hun voornaamste wettelijke basis: geschillen of problemen omtrent 
arbeidsovereenkomsten (wet op de arbeidsovereenkomsten), collectieve geschillen 
(artikel 6.4 van het europees sociaal handvest), ontslag (art. 32-37 wet op de arbeids-
overeenkomsten, cao nr. 109 van 12 februari 2014), loon (loonbeschermingswet), 
sociale zekerheid, discriminatie op het werk, gelijkheid man en vrouw (arbeidswet 
vb. Moederschapsrust), pensioenen, welzijn op het werk (wet welzijn op het werk), 
arbeidsongevallen (arbeidsongevallenwet), beroepsziekten, gewaarborgd inkomen, 
kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen en de desbetreffende comités (wet houdende de organisatie van 
het bedrijfsleven), de homologatie van de overdracht van de onderneming met behoud 
van de rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het 
tijdstip van de overdracht van de onderneming bestaande arbeidsovereenkomsten (artikel 
61 wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen), enz. (42). Zij is eveneens in 
enkele voorbehouden gevallen bevoegd tot het opleggen van administratieve sancties 
bij niet-naleving van de sociale wetten.

de regeling van materiële bevoegdheden in de voorbehouden kamers wordt per arrondis-
sement georganiseerd. het is noodzakelijk om steeds de regeling na te gaan vooraleer 
over te gaan tot de opstart van een procedure.

8.5.3. Territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank

198. de zetels van de arbeidsrechtbanken zijn sinds de gerechtelijke hervorming 
georganiseerd per rechtsgebied van een hof van beroep, en dit met het oog op een 

(40) art. 568 Ger. w.
(41) art. 568 juncto 584, eerste lid Ger. w.
(42) j. peeters, “(opnieuw) over de weigering van homologatie van een voorgenomen overdracht 

van onderneming door de arbeidsrechtbank”, TBH 2012, 524-5250.
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“nabijheidsjustitie”. In concreto zijn er 9 arbeidsrechtbanken in belgië, meer bepaald 
antwerpen, brussel, Gent, luik, leuven, nijvel, eupen, bergen en charleroi (43).

de territoriaal bevoegde rechtbanken kunnen hiernaast uit één of meer afdelingen worden 
samengesteld. Zo bijvoorbeeld telt de Gentse arbeidsrechtbank tien onderscheiden 
afdelingen: Gent, aalst, dendermonde, oudenaarde, sint-niklaas, brugge, ieper, 
kortrijk, roeselare en veurne (44). elke afdeling is territoriaal afgebakend op grond 
van haar rechtsmacht. bij wijze van voorbeeld heeft de afdeling brugge rechtsmacht 
in de vier kantons brugge, de twee kantons oostende en de kantons tielt en torhout.

elke kamer heeft haar eigen bevoegdheden en zittingsdagen. Zo heeft de afdeling Gent 10 
kamers, brugge telt 8 kamers en oudenaarde telt er 7. het is bijgevolg noodzakelijk om 
de zaak bij de correcte afdeling of kamer in te leiden, en daarenboven mag de rechtbank 
geen recht spreken over een niet-toegewezen bevoegdheid. ter bevordering van de goede 
rechtspleging en rekening houdend met de complexiteit van het arbeidsrecht zijn de 
rechtsgebieden in afdelingen en vervolgens in kamers opgedeeld.

8.6. deontoloGie

199. de hoge raad voor justitie zorgde omstreeks 2010 voor een aantal grondige hervor-
mingsvoorstellingen inzake de deontologische verplichtingen van lekenrechters (45). de 
noodzaak aan verandering kwam er naar aanleiding van een schandaal betreffende een 
brusselse rechter in koophandel welke gepaard ging met de nodige persaandacht. tijdens 
deze mediahetze lieten enkele brusselse magistraten zich publiekelijk ontvallen dat zij 
gezinssamenstellingen van niet-heteroseksuele koppels beschouwden als mogelijke 
inbreuken op de openbare orde en goede zeden (46). een meer strikte deontologische 
code drong zich op om de publieke reputatie van het ambt te waarborgen.

de algemene klassieke deontologische codices zijn gestoeld op zowel een plichtsethiek 
als op een deugden-ethische aanpak (47). het spanningsveld tussen burgerlijke deugd, 
waarde geladen handelingen en plichtsgevoel komt in wezen voort uit enerzijds de 
traditie van het franse verlichtingsdenken, en anderzijds de politico-juridische analyses 
van de Duitse rechtsfilosoof en –historicus Max Weber. beide tradities waren pioniers 
in het benadrukken van de actieve rol van de magistraat in het vestigen van publieke 
normen en waarden (48). een rechter mag in dit kader geen recht spreken middels een 

(43) p. bricout, “de gerechtelijke hervorming en implicaties ervan op de arbeidsgerechten”, RW 
2014-15, 723-737.

(44) bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent van 25 augustus 2014, BS 4 september 2014.
(45) d. de ruysscher, Rechtspreken en lekenparticipatie: noodzaak of traditie, antwerpen, Maklu, 

2013.
(46) b. nelissen, Deontologische codes of deugden voor (te) openhartige magistraten?, RW 2011-12, 

806-823.
(47) l. fuller, The morality of law, yale, yale university press, 1964, p. 220.
(48) j. savelsberG, “law that does not fit society: sentencing Guidelines as a neoclassical reaction 

to the dilemmas of substantivized law”, American Journal of Sociology, the university of 
chicago press, vol. 97, no. 5, p. 1346-1381.
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algemene en als regel geldende beschikking (49) en is zelf strafrechtelijke aansprakelijk 
indien hij recht weigert te spreken (50). de vermelde tradities worden om deze redenen 
dan ook veelvuldig benadrukt om een normatieve invulling te geven aan de functie 
van lekenrechter.

de verbaliteit van de lekenrechters wordt vaker aan banden gelegd. in de praktijk 
wordt veelal het principe gehanteerd dat enkel de professionele magistraat rechtstreeks 
vragen mag stellen aan de partijen ter zitting. de arbeidsrechtbank onderscheidt zich 
niettemin van andere gerechten door de beduidend actievere rol van de lekenrechter, 
en dit ongeacht hun complementair karakter aan de beroepsmagistraat. de lekenrechter 
is dan misschien zwijgzaam, maar niet passief (51). tevens kan worden aangehaald dat 
het opzet van een functie als lekenrechter zijn belang heeft gelet op diens hoedanigheid 
als professioneel die dagdagelijks met de praktijk bezig is. het is derhalve moeilijker 
dat de lekenrechter naast zijn/haar fulltime job ook over voldoende tijd beschikt om 
minutieus elk dossier te bestuderen (52). de beroepsmagistraat, die zich hoofdzakelijk 
bezighoudt met de dossiers en deze dus ten gronde kent, is dan ook het beste geplaatst 
om gefundeerde vragen ter zitting te stellen. de lekenrechter voegt het meest toe door 
zijn of haar professionele kennis en bekwaamheden en niet door dossierkennis.

er zijn slechts beperkte schriftelijke afspraken betreffende de gedragingen van de 
lekenrechters tijdens de beraadslaging. normaliter neemt de beroepsrechter het woord 
en worden de knelpunten nadien bij de beraadslaging besproken (53).

(49) art. 6 Ger. w.
(50) art. 5 Ger. w. juncto 284 sw.
(51) d. vercruysse, “het beraad: bespreking, overweging, overleg”, In foro 2012/1, 25-29.
(52) G. franssen, j. van houtte, f. van loon, d. cuypers en j. laenens, De arbeidsgerechten en 

hun lekenrechters, een rechtssociologisch onderzoek in het rechtsgebied Antwerpen, antwerpen, 
intersentia, 2006, p. 196.

(53) b. nelissen, “Deontologische codes of deugden voor (te) openhartige magistraten?”, RW 2011-
12, 806-823.
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8.7. additionele waarde van de toevoeGinG van een 
bedrijfsrevisor als lekenrechter binnen de 
arbeidsrechtbank

200. de bedrijfsrevisor biedt op het eerste zicht de meeste meerwaarde als lekenrechter 
bij de rechtbank van koophandel, niettemin bestaat ook een toevoegde waarde bij de 
arbeidsrechtbank.

De deelname van de lekenrechter aan het beraad definieert zich door een professioneel 
en technische inbreng tijdens het beraad (54). de verworven vaardigheden en kennis 
zijn cruciaal om de zaken op een pragmatische en heldere wijze op te lossen (55). de 
beroepsmagistraat zal zich bezighouden met de juridische logica achter de beslissing, 
maar heeft slechts beperkte persoonlijke kennis over het veld, die de lekenrechter wel kan 
bieden. De toegang tot de arbeidsrechtbank is sterk vereenvoudigd en quasi-kosteloos, 
waardoor zij dicht bij de burger staat. Zij handelt over onderwerpen die elk individu 
in haar/zijn levensloop tegenkomt. bij wijze van voorbeeld: van kindergeld – naar 
toegang tot de arbeidsmarkt – ontslag/opzegging – ziekte tot pensioen. het sociaal en 
arbeidsrecht kenmerkt zich door haar complexe aard en structuur. er is ook een nood 
lekenrechters met uiteenlopende kundigheden. de bedrijfsrevisor, gewapend met een 
arsenaal aan onderneming-gerelateerde kennis, kan de facto een groot surplus bieden.

als grenswachter voor wetgevende knelpunten, sociale controle en getrouwe transpa-
rantie van de financiële overzichten biedt de bedrijfsrevisor een resem aan kennis die 
kan worden gebruikt bij problematische ontslagen, sociale zekerheidsvraagstukken, 
welzijn op de werkvloer, het accurate karakter van de aanleg en uitbetaling van pensioen-
gerelateerde uitspraken, enz.

In concreto en als illustratie betreft de personeelscyclus in een productievennootschap, 
service vennootschap en of non-profit organisatie een significant risico, met name een 
ingeschat risico met een afwijking van potentieel significant belang, waar bijgevolg 
minutieuze aandacht dient aan besteed te worden. het personeel binnen een vennoot-
schap kan in dit geval gelinkt worden aan een cyclus of transactiestroom, maar ook 
aan significante rubriek of belangrijke toelichting, in casu bijvoorbeeld de sociale 
balans. Meer specifiek is het personeel geïdentificeerd als controlerisico, de betrokken 
interne cyclus betreft de personeelskostencyclus, de sleutelrubriek in de balans zijn de 
schulden met betrekking tot de belastingen en sociale zekerheid en de sleutelrubriek 
in de resultatenrekening zijn de personeelskosten. Om een adequaat oordeel te kunnen 
vellen betreffende de getrouwheid van de jaarrekening in facto, bezit de bedrijfsrevisor 
dan ook de nodige kennis inzake het arbeids- en sociale zekerheidsrecht om eventuele 
onregelmatigheden op te merken. in dit kader kan de samenwerkingsrelatie van de 
bedrijfsrevisor met de ondernemingsraad eveneens worden aangebracht, vermits hij 
een duidelijke toelichting op grond van de door het ondernemingshoofd aangeleverde 
gegevens verstrekt. de professionele bekwaamheid volgt dan ook uit de beroepsacti-
viteiten en hoedanigheid van de commissaris-bedrijfsrevisor.

(54) d. vercruysse, “het beraad : bespreking, overweging, overleg”, In foro 2012/1, 25-29.
(55) p. mallien, “Meer democratie dankzij de consulaire rechter”, In foro 2014/4, 16-21.
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In fine kan de bedrijfsrevisor een onderneming analytisch en financieel ontleden, 
waardoor de bedrijfscultuur kan worden geanalyseerd, en een sociaal probleem zo ook 
ten volle kan worden doorgrond. de praktijk naar de arbeidsrechtbank brengen, kan 
dus een nuttige opdracht betreffen voor de bedrijfsrevisor.
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9.1. preaMbule

201. la présente contribution se limite à décrire la mission judiciaire du réviseur 
d’entreprises en sa qualité de juge consulaire et ne traitera pas des missions extra-
judiciaires « qualitate qua » imparties aux réviseurs d’entreprises dans le cadre des 
procédures collectives ou autres missions qui pourraient leur être dévolues en vertu de 
leurs qualités professionnelles. Ces missions font l’objet d’autres contributions au sein 
du présent ouvrage.

Après quelques considérations quant à l’évolution du contexte légal de la fonction, 
elle traitera des diverses missions confiées au magistrat consulaire – actuelles et celles 
envisagées dans un avenir proche – des qualités spécifiques requises et de la valeur 
ajoutée qu’un haut professionnel du chiffre peut apporter, de façon quasi bénévole, au 
système judiciaire spécifiquement dédié à l’entreprise.

la fonction a très fortement évolué en cette dernière décennie : si la valeur ajoutée du 
juge consulaire était considérée antérieurement sur la base de ses « connaissances des 
affaires de commerce et de ses us et coutumes », il en est, aujourd’hui, bien autrement.

le tribunal de commerce aussi a évolué, la justice des commerçants s’est peu à peu vu 
attribuer des compétences qui justifieraient bien un changement de nom en « Tribunal 
Economique ».

le juge « laïc » n’est certes pas juge de métier ni nécessairement juriste. il n’empêche 
que l’on attend de sa part, particulièrement lorsqu’il est amené à traiter de l’insolvabilité, 
de la détection de celle-ci ou de la continuité des entreprises, qu’il ait des compétences 
multiples : il se doit d’être un bon gestionnaire et diagnostiqueur, d’être un excellent 
communicateur, d’avoir un esprit vif et observateur, mais particulièrement aujourd’hui, 
d’avoir de très bonnes connaissances juridiques, de plus en plus indispensables face à 
la complexité des matières qui lui sont confiées.

Grâce à sa très grande expertise dans le domaine des compétences évoquées, le réviseur 
d’entreprises correspond idéalement au profil souhaité par le législateur et les hommes 
de loi qui constituent nos tribunaux. Par la pratique journalière de l’entreprise, il saura 
inspirer les juges de métier par son pragmatisme, son éclairage de l’appréciation des faits 
et son discernement. de ces derniers, il appréciera le raisonnement cartésien, l’esprit 
essentiellement déductif et la rigueur dans l’interprétation des textes.
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9.2. cadre leGal

9.2.1. Histoire succincte du système échevinal

202. L’idée de confier la résolution des litiges commerciaux à des tribunaux réservés aux 
seules affaires commerciales et où la justice est rendue par des pairs-commerçants, date 
de l’Antiquité, évoquée dans les écrits de Xénophon, Hérodote ou autres Démosthène. 
Le fondement philosophique en était que la parole de Justice émanait plutôt de la vertu 
de celui qui la disait que de ses connaissances en tant que professionnel du droit.

C’est au Moyen-Age avec l’avènement du commerce international que nous constatons 
la naissance effective de la juridiction consulaire, où l’élection par les édiles des diverses 
corporations marchandes de « consules mercatorum » voit le jour, lesdits consuls ayant à 
juger des différends relatifs au négoce, créant ainsi une jurisprudence parallèle et moins 
formaliste que celle du droit romain. Il n’en demeure pas moins que ces institutions 
n’étaient que locales, souvent à caractère temporaire et rencontraient force opposition 
de la part des juges ordinaires, qui achetaient leur charge à l’Etat et dont les revenus 
provenaient du fruit des procédures.

le mérite d’une première homogénéisation du système consulaire revient au chancelier 
de France Michel de l’Hôpital à qui est attribué l’Edit de généralisation des tribunaux 
des juges et des consuls en l’an 1565, soit la genèse des tribunaux de commerce actuels 
(le premier ayant été créé à paris en 1563).

s’en suivit l’ordonnance du commerce par colbert en 1673 qui scelle l’autonomie de 
la législation commerciale par rapport au droit civil.

Alors que table rase est faite, lors de la Révolution française, de la majorité des insti-
tutions « ci-devant », les nouvelles idées voient d’un bon œil la juridiction consulaire, 
qui, de par son caractère démocratique (élection des juges), est dès lors confirmée par 
décret des 27 mai et 16 août 1790.

C’est ainsi que sont instaurés en nos contrées, par décret napoléonien, dix tribunaux de 
commerce constitués de seuls juges consulaires élus.

Ces dispositions sont maintenues par le Congrès National de 1830, qui confère aux 
tribunaux de commerce un caractère constitutionnel : article 157, alinéa 2 de la consti-
tution : « Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle 
règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, 
et la durée des fonctions de ces derniers. ».

Il est à noter que les juges élus seront dès 1910 assistés par des greffiers, obligatoirement 
docteurs en droit, chargés de la rédaction des jugements, qui porteront à l’origine le 
titre de référendaire, avant que le statut de magistrat leur soit reconnu quelques années 
plus tard.
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9.2.2. Réformes successives du Code judiciaire

203. La loi du 10 octobre 1967 instaurant le Code judiciaire modifie en profondeur 
l’organisation des tribunaux de commerce (appellation désuète maintenue, alors qu’il 
s’agit plutôt d’un tribunal de l’entreprise, notion élargie s’étendant à toute personne 
morale ou physique poursuivant de manière durable un but économique). Il est, à 
l’heure actuelle, fortement question d’élargir largement les attributions des tribunaux 
de commerce aux professions libérales (lex futura : Code de droit économique, livre 
xx, en cours d’élaboration).

Dorénavant, chaque chambre du tribunal de commerce est constituée d’un juge profes-
sionnel qui préside la chambre et de deux juges consulaires.

art. 203 c. jud. : « Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le 
Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques 
et les Classes Moyennes dans leurs attributions. Les candidatures à ces fonctions 
pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des organisations 
professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce ou de l’industrie, 
conformément à l’article 287, alinéa 1er. ».

art. 204 c. jud. : « Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés pour 
cinq ans et leur nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme .».

L’article 205 du Code fixe les conditions de nomination comme suit : « Pour pouvoir 
être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans 
accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou 
participé soit à la gestion d’une société commerciale ayant son principal établissement 
en Belgique, soit à la direction d’une organisation professionnelle ou interprofessionnelle 
représentative du commerce ou de l’industrie. ».

la loi sur le concordat, loi du 17 juillet 1997, en ses dispositions diverses, prévoit, 
en fonction des nouvelles attributions octroyées aux juges consulaires, l’extension 
des conditions de nomination à une catégorie limitée de professionnels du chiffre :  
article 50 (extrait) : « …soit à la direction d’une organisation professionnelle ou inter-
professionnelle représentative du commerce ou de l’industrie ou avoir de l’expérience 
en matière de gestion d’entreprises et de comptabilité. … Pour l’application du présent 
article, sont notamment considérés comme ayant de l’expérience en matière de gestion 
d’entreprises et de comptabilité :
1° les réviseurs d’entreprises inscrits sur la liste de l’Institut des Réviseurs d’entreprises;
2° les experts-comptables inscrits sur la liste de l’Institut des Experts comptables. ».

la loi du 31 décembre 2013 portant réforme du paysage judiciaire prévoit pour le pays 
un effectif total de 1.035 juges consulaires (face à 119 juges de carrière). le nombre 
de juges consulaires suppléants n’est pas dicté par la loi et est laissé au libre choix des 
Chefs de Corps, qui, par ordonnance individuelle, en application de l’art. 390 du Code 
judiciaire, décide de la reconduction du mandat d’un juge consulaire effectif après sa 
limite d’âge (67 ans) ceci dépendant des nécessités du service.
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9.2.3. Conditions de nomination et de reconduction du mandat

204. toute candidature doit, sous peine de déchéance, être adressée par lettre 
recommandée au Ministre de la justice dans le délai d’un mois suite à la publication 
de la place vacante au Moniteur belge (art. 287 c. jud.). a l’expiration du délai, le spf 
justice transmet les dossiers de candidature au président du tribunal. outre l’avis de ce 
dernier, il est également demandé l’avis du procureur du roi, du premier président de la 
cour d’appel et du procureur général près de la cour d’appel. si le président du tribunal 
n’est pas en charge de la nomination, son avis n’en est pas moins prépondérant : il veillera 
à s’entretenir avec le candidat pour en cerner la personnalité et la disponibilité ainsi 
que pour sonder ses motivations profondes, il consultera le président consulaire de son 
arrondissement (voir art. 85 c. jud.) et/ou le représentant local des juges consulaires au 
sein des divisions respectives, il étudiera les pièces justificatives jointes à la candidature, 
il consultera les proches du candidat avec lequel il a quelque lien de connaissance, 
consultera également les autres membres de son tribunal et fera enquête, avec tous 
moyens utiles et disponibles, quant à la respectabilité et la réputation du candidat. Il 
aura cure de peser la candidature quant aux besoins réels et actuels de son tribunal et 
ne manquera pas d’émettre une réserve lorsque le candidat correspond à un « profil » 
déjà surreprésenté au sein de son tribunal.

La nomination du juge consulaire ne devient effective, qu’après que les trois ministères 
concernés (Justice, Economie et Classes Moyennes) aient marqué leur accord, que le 
Roi ait scellé cette nomination par signature et parution au Moniteur belge et que le 
candidat ait prêté serment entre les mains du premier président près de la cour d’appel 
de son ressort.

Fors exception, son mandat vaut pour cinq années, et peut être reconduit pour un nombre 
illimité de fois (jusqu’à la limite d’âge) pour une même période. La reconduction n’est en 
rien un automatisme, même si la pratique laisse penser le contraire. Toute reconduction 
fait l’objet d’avis récoltés près des mêmes instances que ceux récoltés lors de la première 
nomination à la charge et d’une même publication au Moniteur (pas de prestation de 
serment lors d’une reconduction de mandat).

Le mandat du juge consulaire est plutôt honorifique et très modestement rémunéré 
(actuellement aux alentours de 65 euros par prestation de minimum 3 heures, jetons 
de présence soumis au précompte professionnel suivant la rubrique « indemnités et 
allocations payées occasionnellement ou périodiquement » – C.I.R. 1992) (1).

9.2.4. Enumération des rôles échus au juge consulaire

205. le juge consulaire se voit attribuer plusieurs tâches dont celle de juge siégeant 
en chambre d’introduction ou en chambre de plaidoiries (spécialisée ou non) – en tant 
qu’assesseur – celle de juge-commissaire dans les faillites, de juge-rapporteur au sein 
des chambres d’enquête commerciale et celle de juge délégué lors de procédures en 

(1) art. 356 c. jud. et ar du 22 avril 1999 déterminant le montant des jetons de présence, circ. n° 
066/3 du 26 août 2009 en application de l’art. 356 C. Jud.
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réorganisation judiciaire. Il peut également être chargé du suivi des liquidations de 
société. une nouvelle fonction pourrait lui être attribuée, suivant un cheminement 
de pensée qui prend de plus en plus d’ampleur, celle du juge-conciliateur (solution 
alternative de résolution de conflits).

9.3. valeur ajoutee du juGe consulaire reviseur 
d’entreprises

9.3.1. Juge-assesseur

206. Le juge consulaire participe au jugement de tous les litiges qui sont soumis au 
tribunal de commerce à l’exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du 
président (entre autres les jugements en référé ou comme en référé). son pouvoir 
est identique à celui du magistrat professionnel qui préside le siège, et le délibéré 
qui suit l’audience se fait donc sur un strict pied d’égalité, bien qu’il appartienne au 
président du siège de formaliser le jugement, qui sera basé sur le délibéré – strictement 
confidentiel – à la simple majorité. Il va de soi que la présence d’un professionnel du 
chiffre (sur le nombre de deux assesseurs), très spécifiquement formé à l’analyse des 
comptes et des obligations légales des entreprises représente une très évidente valeur 
ajoutée au sein du siège. Ceci peut-être en moindre mesure lorsqu’il s’agit de trancher 
les litiges et contestations, mais sans conteste et tout particulièrement dans les affaires se 
rapportant à certaines attributions spécifiques du tribunal de commerce, comme reprises à  
l’article 574 du code judiciaire (extrait) :

« Le tribunal de commerce connaît:
1°  des contestations pour raison d’une société régie par le Code des sociétés, 

ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société,(…)
5°  des actions en rectification et en radiation des inscriptions à la Banque-

carrefour des entreprises, des entreprises au sens de l’article 2, 3°, de la loi 
du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-carrefour des entreprises, 
modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises 
agréés et portant diverses dispositions;

6°  des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission 
de vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales;

10° des demandes d’homologation de décisions tendant au déplacement du 
siège d’une société en liquidation visées à l’article 183, § 3, du Code des 
sociétés, des demandes de dissolution d’une société visées à l’article 182, 
§ 1er, du même Code et des demandes d’approbation du plan de répartition 
visées à l’article 190, § 1er, du même Code ;

12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats 
se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter 
des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;

13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi 
du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles 
d’investissement. ».
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le juge réviseur d’entreprises siégeant aura, en outre, un rôle prépondérant dans l’inter-
prétation et la pesée des données dont il a pris connaissance, lorsqu’il s’agit de trancher, 
dans un sens ou dans l’autre, lors du traitement de procédures portant sur l’insolvabilité 
ou le redressement des entreprises en difficultés (procédures collectives) – article 574, 
2° du code judiciaire.

9.3.2. Nouvelle piste : le juge-conciliateur

207. Alors que bon nombre d’acteurs proéminents de la justice commerciale ne voient 
aucune compatibilité possible entre la fonction de magistrat et celle de médiateur agréé 
dans le sens de l’article 1724 et suivants du code judiciaire, l’idée se propage dans les 
milieux autorisés de faire bien plus souvent appel à la « conciliation », telle qu’inscrite 
depuis 2005 dans le même code sous l’article 731 : « toute demande principale (…) 
entre parties capables de transiger et sur les objets susceptibles d’être réglés par 
transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d’une des parties ou de leur 
commun accord, à la fin de conciliation au juge compétent… ».

ce cheminement d’idée prend effectivement tout son sens, depuis l’introduction de la 
notion de « juge naturel de l’entreprise » adoptée par la loi du 26 mars 2014, loi qui 
modifie les articles 573 et 574 du Code judicaire en ce qu’ils élargissent les compétences 
du tribunal de commerce aux litiges entre commerçants d’une valeur inférieure à 
1.860 euros, compétence réservée antérieurement au seul juge de paix, conciliateur 
par vocation.

Il est évident qu’une lourde procédure pour régler ce genre de conflits à moindre impact 
financier, n’est pas adaptée aux souhaits des parties opposées devant le tribunal, lequel 
en outre se voit infliger une surcharge de travail non négligeable. A l’heure où les 
présentes lignes sont écrites, l’article 731 n’est pas encore modifié dans le sens où le 
juge ou le tribunal serait en droit d’initier ou d’inciter les parties en présence à recourir à 
une telle forme de résolution du conflit, l’article en question suppose une requête d’une 
des parties ou un commun accord entre elles. Mais une adaptation ne saurait tarder : 
cette procédure volontaire et libre, totalement gratuite et sans incidence sur les délais 
de procédure, confère au juge un nouveau rôle de conciliateur, habilité à suggérer des 
solutions aux parties.

c’est, dans un avenir proche, une piste intéressante où le juge consulaire, rompu aux 
négociations commerciales en tout genre (avec son personnel, avec ses fournisseurs, 
avec ses clients, les autorités et autres), pourrait jouer un rôle-clé, moyennant bien 
entendu une formation de base qui serait taillée à sa mesure et qui reprendrait les 
fondements de la formation en tant que « médiateur agréé » sans avoir à en supporter 
la lourdeur.
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9.3.3. Juge-enquêteur

208. la loi relative à la continuité des entreprises (lce) du 31 janvier 2009 (2) confie 
aux tribunaux de commerce plusieurs attributions ayant pour finalité l’assainissement du 
tissu économique et, si faire se peut, la réorganisation des entreprises en difficulté pour 
en assurer la survie. sous le titre 2 de cette loi, est organisé « la collecte des données 
et les enquêtes commerciales ».

Il est instauré une « chambre d’enquête commerciale » au sein des tribunaux de 
commerce (lex futurum : « chambre d’entreprises en difficultés ») qui prend connaissance 
des difficultés des dites entreprises par le biais de « clignotants » communiqués au 
tribunal, renseignements et données utiles collectés concernant les débiteurs en difficulté 
financière. La chambre d’enquête est composée d’un juge de carrière et de deux juges 
consulaires (art. 84, alinéa 3 C. jud.) et confie à un juge (en pratique, un juge consulaire) 
l’examen de la situation du débiteur présumé défaillant. ce magistrat, communément 
dénommé « juge-enquêteur » peut « appeler et entendre le débiteur afin d’obtenir toute 
information relative à l’état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation 
éventuelles » (art. 12, § 3 lce).

Le juge-enquêteur prendra tout d’abord soin de s’informer quant à l’observation, de 
la part du réviseur d’entreprises, de l’expert-comptable externe, du conseiller fiscal 
externe, du comptable agréé externe ou du comptable-fiscaliste agréé externe, des 
recommandations faites en vertu de la recommandation inter-instituts concernant les 
missions qui leur incombent, dans le cadre de l’article 10, alinéa 5 et de l’article 12, de 
la loi relative à la continuité des entreprises (3).

le juge professionnellement formé à l’analyse et l’interprétation des chiffres est par 
excellence appelé à remplir la fonction de juge-enquêteur.

Il sera, en effet, peu dupe des techniques employées communément pour flatter les 
comptes : surévaluation des stocks, non-réduction des valeurs sur créances douteuses 
ou manque de provisions pour risques et charges, oubli de comptabilisation de charges, 
prélèvement de fonds par les associés, modification significative des marges, etc.

Le professionnel comptable est rompu au rôle de diagnostiqueur et de conseiller de 
l’organe de gestion lorsqu’il s’agit de motiver ce dernier à prendre, sans tarder, les 
mesures qui s’imposent lorsqu’une entreprise voit ses moyens propres fortement entamés.

Dans son rôle de magistrat, juge-enquêteur, il prendra connaissance de symptômes, 
interrogera l’organe de gestion, mais – en aucun cas – ne se mutera en « conseiller » 
de ce dernier.

(2) Qui a fait l’objet d’ajustements par la loi du 28 mai 2013.
(3) Cette recommandation, approuvée par le Conseil Supérieur des professions économiques en 

date du 16 mars 2016 ne sortira ses effets, du moins pour les réviseurs d’entreprises, qu’après 
approbation par le Ministre de l’Economie et sa publication au Moniteur belge (ce qui a eu lieu 
le 8 juin 2016). En ce qui concerne les autres professionnels du chiffre, cette approbation n’est 
pas légalement requise et la recommandation a pris effet en date du 21 mars 2016.
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fort de ses constatations, il est toutefois en droit d’orienter le commerçant défaillant 
vers les solutions légales qui lui sont offertes : si la situation ne peut être renversée, 
orienter son interlocuteur vers une faillite sur aveu ou, le cas échéant, vers une liquidation 
(déficitaire) de la société, préconiser l’aide d’un médiateur d’entreprise (cf. supra, nos 
129-149 : la contribution de M. t. van loocKe), l’éclairer quant aux dispositions qui lui 
sont ouvertes par la voie de la réorganisation judiciaire (sursis pour obtenir un accord 
des créanciers ou transfert d’activité sous autorité de justice).

Le juge-enquêteur dispose de larges moyens d’investigation (art. 12, § 1er lce) : il 
peut entendre les tiers dont il estime l’audition utile même en l’absence du débiteur, il 
peut ordonner la production de tout document utile, recueillir toute information près 
du comptable (qui dès lors est délié de son devoir de secret professionnel, art. 458, C. 
pén.), il peut même descendre d’office sur les lieux si le débiteur omet de comparaître.

Le juge-enquêteur ne juge pas, il rend rapport à la chambre d’enquête, en principe 
dans un délai de quatre mois. La chambre d’enquête ne juge pas pour autant et ne peut 
prétendre à forcer un débiteur à prendre des dispositions qui seraient utiles à ses yeux. 
Ni le juge-enquêteur ni la chambre ne possèdent le pouvoir de se saisir d’office d’une 
situation qui leur semblerait problématique.

Seules deux possibilités d’action positive leur sont ouvertes, et uniquement au cas où 
les conditions de la faillite sont à leur yeux rassemblées : faire rapport au président du 
tribunal en vue d’une application de l’article 8 de la loi sur les faillites (4), ou communiquer 
le dossier au procureur du roi, habilité à citer le débiteur en faillite devant le tribunal de 
commerce ou à requérir la dissolution judiciaire ou, le cas échéant, à forcer l’entreprise 
au transfert (art. 59, § 2 lce) – le tout pouvant s’accompagner d’une préconisation de 
la part de la chambre d’enquête et/ou du juge-enquêteur.

La portée effective de l’enquête commerciale est généralement salutaire pour le débiteur 
en difficulté, qui, par une convocation officielle près le tribunal conjointement à une 
analyse objective effectuée par un professionnel avisé dans un esprit de confidentialité 
totale, l’amènera très souvent à prendre conscience de la véritable portée de ses difficultés 
généralement sous-estimées et à engager sans plus attendre, si pas des mesures adéquates, 
du moins une réflexion quant à l’avenir à envisager.

et si elle n’est d’aucun salut au débiteur dans le cadre d’un redressement improbable de 
ses activités, l’objectif des chambres d’enquête en sera néanmoins atteint, par l’accé-
lération qu’elle engage à éliminer, dans le tissu économique, les acteurs en déshérence 
qui perturbent la bonne marche des affaires.

(4)  extrait de l’art. 8 loi sur les faillites :  « Lorsqu’il existe des indices graves, précis et concordants 
que les conditions de la faillite sont réunies, le président du tribunal de commerce peut dessaisir 
en tout ou en partie le commerçant ou la société de commerce de la gestion de tout ou partie 
de ses biens.  Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d’office. 
Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l’expérience en 
matière de gestion d’entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. ».
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Dans cette fonction à large palette, le professionnel du chiffre, qui revêt la robe et 
demeure conscient des limites propres à sa charge, se retrouvera comme un poisson 
dans l’eau.

9.3.4. Juge-commissaire

209. la loi sur les faillites prévoit la nomination d’un ( !) juge-commissaire par faillite 
(art. 11 l. faill.), dont les fonctions sont décrites comme suit :

art. 35 (extrait) : « Le juge-commissaire est chargé spécialement d’accélérer et de 
surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite (, et en particulier le 
règlement des créances des travailleurs du failli); il fait rapport à l’audience de toutes 
les contestations nées de la faillite, sauf l’exception prévue à l’alinéa 6; il ordonne les 
mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la 
masse, et il préside les réunions des créanciers du failli.
Le juge-commissaire peut procéder hors de son arrondissement à tous actes relevant 
de ses attributions, s’il estime que des circonstances graves ou urgentes le requièrent.
Les ordonnances du juge-commissaire sont motivées et exécutoires par provision. Les 
recours contre ces ordonnances sont portés devant le tribunal. ».

les attributions du juge-commissaire se retrouvent tout au long des articles de la loi  
sur les faillites:

 – art. 11 : procéder à une descente sur les lieux ;
 – art. 25 : autoriser la remise ou la vente de biens saisis antérieurement à la faillite ;
 – art. 31 : faire rapport en cas de remplacement d’un curateur ;
 – art. 32 : être entendu lors de la désignation d’un curateur ad hoc et lors de la fixation 

de ses honoraires ;
 – art. 33 : avis à formuler lors d’une demande de provision sur honoraires du curateur ;
 – art. 35 et 40 : surveillance et accélération de la procédure ;
 – art. 35 : ordonnance de conservation des actifs ;
 – art. 38 : ordonnance d’exonération de l’obligation de publicité ;
 – art. 41 : ordonnance d’apposition des scellés ;
 – art. 43 : surveiller la prise et la rédaction d’inventaire ;
 – art. 46 : autoriser le paiement d’acomptes aux travailleurs licenciés ;
 – art. 47 : aviser quant à une éventuelle continuité des activités ;
 – art. 48 : autoriser la remise au failli des meubles et effets destinés à son propre usage ;
 – art. 49 : autoriser le curateur à procéder à la vente immédiate de certains actifs ;
 – art. 50 : autoriser ou refuser l’ouverture du courrier par le failli ;
 – art. 51 : fixer le montant maximum que le curateur peut conserver sur un compte 

bancaire individualisé ;
 – art. 52 : viser l’état de répartition des sommes récoltées ainsi que de l’état des frais, 

honoraires et débours établi par le curateur ;
 – art. 53 : convoquer le failli ou ses administrateurs afin de les entendre ;
 – art. 55 : entendre le failli ou ses salariés quant à une éventuelle vérification des 

comptes ou quant aux causes de la faillite ;
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 – art. 58 : autoriser le curateur à effectuer une transaction (limitée) ou faire rapport au 
tribunal si une transaction d’ordre plus conséquente est envisagée ;

 – art. 59 : fixer les conditions d’assistance par des tiers ;
 – art. 60 : transmission au procureur du mémoire, accompagné de ses observations ;
 – art. 66 : ordonner la comparution du failli ou de toute autre personne, se faire remettre 

tout document utile ;
 – art. 67 : signer les procès-verbaux de vérification des créances ;
 – art. 68 : renvoyer les créances contestées au tribunal ;
 – art. 75 : convoquer le failli pour entendre la meilleure façon de réaliser les actifs ;
 – art. 79 : ordonner le rendu des comptes par le curateur ;
 – art. 80 : faire rapport au tribunal quant à la clôture de la faillite et quant à l’excusabilité 

du failli ;
 – art. 88 : autorisation pour retrait des gages par remboursement de la dette ;
 – art. 107 : autoriser le curateur à se faire livrer des marchandises moyennant 

paiement ; et
 – art. 108 : approuver les demandes en revendication des marchandises, effets de 

commerce et autre biens, s’opposer à cette revendication et, en cas de contestation, 
faire rapport au tribunal.

D’autre part, le Code judiciaire donne d’autres attributions spécifiques au 
juge-commissaire :

 – art. 100 et 1190 c. jud. : ordonner la vente des actifs immobiliers ; et
 – art. 100 et 1193ter C. jud. : donner avis quant à la demande du curateur pour la vente 

à l’amiable des actifs immobiliers.

L’arrêté royal du 10 août 1998 en son article 10 permet en outre au juge-commissaire 
de fixer la quotité des frais payés à des tiers par le curateur et qui pourraient ensuite 
être portés au compte de la masse. Il peut également décider qu’une prime spécifique 
d’assurance en responsabilité civile ou professionnelle du curateur (dans des dossiers 
complexes) peut être mise à la charge de la masse faillite.

Force est donc de constater que la charge du juge-commissaire nécessite une bonne 
connaissance de la loi et une assiduité à la tâche que l’on ne pourrait sous-estimer. Sa 
mission en est une d’ « accélération » de la procédure, mais aussi de surveillance du 
bon déroulement de la liquidation, de contrôle des opérations et comprend également 
l’éventuelle détection de fraudes opérées par le failli avant le dépôt de bilan ou la 
déclaration de faillite. ceci s’effectuera bien entendu en étroite collaboration avec 
le ou les curateurs désignés qui maintiennent, dans tous les cas, la « direction » des 
opérations. la détection de fraude n’est pas inhabituelle lors de faillites préméditées, 
ceci y compris et surtout l’abus de biens sociaux, de telle sorte que la valeur ajoutée 
d’un professionnel du chiffre nommé ès qualité de juge-commissaire, plus spécialement 
d’un réviseur d’entreprises rompu à l’analyse pointue des comptes, se basant en outre 
sur les normes établies par l’IRE, ne peut qu’y être soulignée.
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9.3.5. Juge délégué en procédure de réorganisation judicaire (PRJ)

210. il s’agit ici de la mission la plus délicate, la plus étendue, la plus prenante en temps 
et la plus autonome déférée au juge consulaire, qui nécessite de sa part non seulement une 
connaissance approfondie des lois et des notions légales ayant trait à l’insolvabilité, mais 
aussi une vision claire quant aux rouages de la vie économique et de l’interprétation des 
comptes. il aura cure, en outre, d’observer une neutralité parfaite envers tout ayant-droit 
et fera preuve d’une discrétion exemplaire en cours de procédure.

le juge délégué n’est en rien, à proprement parler, un ‘juge’ au sens restreint du terme, 
il ne juge pas, il fait rapport au tribunal qui tiendra très largement compte de ses vues 
et appréciations lorsque ce dernier est amené à statuer. Certains frissonnent à l’idée 
que le « rapport » du juge délégué contient, de par la nature de sa proximité des faits, 
des acteurs présents et de son devoir de surveillance, son « avis » sur le déroulement 
de la procédure et pourrait donc être teinté d’une certaine subjectivité. il sera donc 
fort circonspect et s’assurera, en l’exercice de sa fonction, d’objectiver au mieux les 
données dont il dispose et d’en tirer les conclusions qui s’imposent, données qu’il 
soumettra à l’appréciation du tribunal. On ne peut mieux définir sa fonction qu’en tant 
que « périscope » du tribunal.

le principe de base (ratio legis) de la loi sur la continuité des entreprises est que le 
débiteur reste maître du déroulement de la procédure et n’est pas dessaisi de son pouvoir 
de gestion (exception faite de son remplacement par un administrateur provisoire, tel 
que prévu à l’art. 28, § 2 ou, partiellement du moins, lorsque le procureur du Roi a cité 
le débiteur afin d’obtenir le transfert par voie de justice de l’ensemble ou d’une partie 
de l’entreprise ou de ses activités en vertu de l’art. 59, § 2).

en règle générale donc, le gestionnaire demeure « en possession ». le tribunal, lui-même, 
n’a qu’un pouvoir restreint et interfère peu ou prou dans la procédure : il a le pouvoir 
de prolonger ou non la période de sursis octroyée (art. 39), il peut refuser un plan de 
réorganisation uniquement lorsque les formalités n’ont pas été respectées ou qu’il y a 
atteinte à l’ordre public (art. 55, § 2). bien entendu le tribunal homologue ou autorise 
à la lumière de ce qui précède, sur rapport du juge délégué.

Nous constatons donc le « grand écart » que le juge délégué a pour mission d’enjamber, 
veillant tant que faire se peut à la continuité des activités, aux intérêts de l’entreprise 
en elle-même (et non pas des actionnaires) et en tout premier ordre des créanciers et 
du personnel employé, ceci en maintenant une observation du coin de l’œil quant à la 
légalité tout au long de la procédure.

Sa mission généraliste n’est restreinte qu’au cas où un mandataire de justice (art. 14, 
27, 28 et 60 LCE) est désigné par le tribunal qui détermine les attributions de ce dernier, 
tant en durée qu’en étendue. Le mandataire désigné collaborera à l’évidence de façon 
continue avec le juge délégué, sans pour autant lui être redevable de rapports ou être 
soumis à son autorité.
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la mission du juge délégué est décrite aux articles 18 et 19 de la lce, comme suit :

art. 18 : « Dans tous les cas, le président du tribunal désigne dès le dépôt de la 
requête, un juge délégué qui est, soit un juge au tribunal, le président excepté, soit un 
juge consulaire, pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l›affaire sur la 
recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.
Le tribunal désigne un juge délégué dans le cas visé à l’article 59, § 2, avec la mission 
que cet article précise.
Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition 
utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise 
pour apprécier sa situation. »

art. 19 : « Le juge délégué veille au respect de la présente loi et informe le tribunal de 
l›évolution de la situation du débiteur.
Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 17, 26, § 2, 44 
et 46, § 6.
Sauf application de l’article 40 du règlement 1346/2000/(CE) du Conseil du 29 mai 2000 
relatif aux procédures d’insolvabilité, il peut dispenser le débiteur de toute notification 
individuelle, et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de 
publicité est requise. ».

la description in extenso du cadre d’intervention du juge délégué dépasserait largement 
la finalité de la présente contribution. Nous renvoyons pour une description détaillée 
très amplement pourvue de réflexions et de commentaires vers l’excellent ouvrage édité 
par l’Union des Juges Consulaires de Belgique, de la plume du président du tribunal de 
commerce du hainaut, M. jean-philippe lebeau (5).

la valeur ajoutée du réviseur d’entreprises, en sa fonction de juge délégué, est particu-
lièrement mise en lumière dès le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire par le 
débiteur. En effet, l’article 17 de la LCE mentionne que, sous peine d’irrecevabilité, le 
débiteur se doit de déposer « une situation comptable qui reflète l’actif et le passif et le 
compte de résultat ne datant pas de plus de trois mis, établis sous la supervision d’un 
réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable externe, d’un comptable agréé externe ou 
d’un comptable-fiscaliste agréé externe » (lce, art. 17, § 5) et de déposer «  un budget 
contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis 
demandé, préparé avec l’assistance d’un expert-comptable externe, d’un comptable 
fiscaliste agréé externe ou d’un réviseur d’entreprises » (LCE, art. 17, § 6).

le juge délégué par ailleurs réviseur d’entreprises de profession aura donc pour mission 
spécifique et délicate de contrôler l’adéquation de ces dispositions légales (valables 
même pour les activités économiques de personnes physiques, qui n’ont pas obligation 
légale d’établir des comptes complets !) avec le travail effectué par leur confrère 
professionnel. il aura pour tâche d’étudier la conformité des documents déposés avec 

(5) Vade-mecum du Juge Consulaire, La loi relative à la Continuité des Entreprises, Tome 2 : La 
procédure en réorganisation judiciaire, j.ph. lebeau, brugge, la charte, 2014.
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la recommandation inter-instituts (6), spécifiquement en ce qui concerne les articles17, 
§ 5 et § 6 susnommés, d’en demander la correction ou les ajustements qui s’imposent 
et, en cas de non-observation, d’en informer le tribunal dans son rapport.

9.3.6. Juge chargé du suivi des liquidations de sociétés

211. Que la liquidation soit volontaire ou ordonnée par voie judiciaire, elle demeure 
sous contrôle judiciaire depuis la loi du 2 juin 2006. hormis la dissolution et la clôture 
en un seul acte, pour cause d’absence de passif ou de liquidation judiciaire pour les 
sociétés inactives (art. 182, § 3 du c. soc.), la loi précitée instaure une surveillance et 
une publicité accrue du déroulement de la liquidation.

Ainsi est-il prévu l’information périodique du tribunal à laquelle est tenu le liquidateur : 
au cours des septième et douzième mois de la première année, puis annuellement par la 
suite, le liquidateur remettra au tribunal un état détaillé de l’évolution de la liquidation, 
cet état comprenant les recettes, dépenses, répartitions et le solde à liquider. Avant la 
liquidation, le liquidateur est également tenu à soumettre un plan de répartition de l’actif 
au tribunal de commerce qui en vérifiera la validité.

En vertu de la loi du 17 mai 2012, c’est au président du tribunal de commerce qu’il 
incombe de traiter des requêtes en désignation, confirmation, homologation et rempla-
cement du liquidateur. Et c’est au siège du tribunal de commerce de statuer quant au 
plan de répartition et à la clôture de la procédure de liquidation.

Il va de soi que, tant le président du tribunal que le tribunal lui-même auront quelque 
difficulté à étudier d’une façon approfondie le dossier de liquidation qu’ils auront à 
traiter parmi d’autre tâches tout au long du cours de cette liquidation.

C’est pourquoi, en règle générale, un juge consulaire est désigné afin d’assurer le suivi 
des liquidations. Au cas où la société mise en liquidation ne connaît pas de commissaire, 
il est d’autant plus nécessaire que les éléments du dossier soient analysés et objectivés 
par un juge consulaire, par ailleurs réviseur d’entreprise, qui fera rapport.

(6) Cette recommandation, approuvée par le Conseil Supérieur des professions économiques en 
date du 16 mars 2016 ne sortira ses effets, du moins pour les réviseurs d’entreprises, qu’après 
approbation par le Ministre de l’Economie et sa publication au Moniteur belge (ce qui a eu lieu 
le 8 juin 2016). En ce qui concerne les autres professionnels du chiffre, cette approbation n’est 
pas légalement requise et la recommandation a pris effet en date du 21 mars 2016.
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9.4. deontoloGie et coMpatibilite professionnelle

212. le juge consulaire est un juge à part entière. hormis le privilège de juridiction 
qui ne lui est pas acquis (cf. code d’instruction criminelle, art. 479 à 503bis c.i.cr.) 
et qui rend le juge consulaire soumis au droit commun, toute autre obligation quant 
aux principes, valeurs et qualités à observer (7) leur est également opposable. il ne sera 
néanmoins, et pour cause, pas soumis à l’interdiction d’exercer une fonction commerciale 
comme visée par l’article 300, alinéa 2 du code judiciaire.

par contre, il lui demeure interdit d’exercer un mandat public conféré par élection (art. 
293 c.j) ou de faire de l’arbitrage rémunéré (art. 298 c. jud.) (8).

L’exercice de la fonction implique que le juge consulaire sera loyal, indépendant, 
objectif, disponible, discret et réservé (9).

le juge consulaire fera affaire d’honneur de se conformer aux recommandations 
déontologiques adaptées à sa fonction (10).

(7) Cf.: Guide pour les Magistrats édité par le conseil supérieur de la justice, d/2012/12847/2.
(8) Quoi que le texte de l’article 298 du Code judiciaire soit très explicite, cette version semble être 

controversée. sur pied de l’article 300, al. 2, 4° «… de l’exercice de la profession de réviseur 
d’entreprises et de comptable et des activités qui leur sont autorisées en cette qualité. », plusieurs 
auteurs, dont M. Guy KeutGen en son ouvrage L’arbitrage en droit belge et international,  
tome 1 (éditions Bruylant) estime qu’à l’instar des avocats qui bénéficient des dispositions de 
l’article 300, al. 1er et sur pied du principe d’égalité avec ces derniers, le réviseur juge consulaire 
serait en droit d’exercer de l’arbitrage rémunéré.

(9) art. 4, 5, 780 3°, 292-305, 331-333, 404, 407-408, 828, 830-831 c. jud. et 246, 458 c. pén.
(10) Cf. l’ouvrage édité par l’Union des Juges Consulaires de Belgique, La déontologie du Juge 

Consulaire, chr. jassoGne, brugge, la charte, 2012.
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10.1. inleidinG

213. wanneer partijen er niet in slagen hun geschil met betrekking tot de interpretatie 
of de uitvoering van een overeenkomst op minnelijke wijze te regelen, hebben zij de 
mogelijkheid het geschil te laten beslechten door middel van een arbitrage in plaats van 
een procedure voor de rechtbank te voeren.

in die context betekent arbitrage dat partijen er voor opteren hun geschil niet door een 
gewone rechtbank te laten behandelen, maar dat ze onderling akkoord zijn het geschil 
finaal te laten beoordelen door één of meerdere personen, die zij zelf benoemen of over 
wiens benoeming de partijen kunnen beslissen.

214. wanneer partijen overeenkomen het geschil aan arbitrage te onderwerpen heeft 
dit tot gevolg dat de gewone rechtbanken geen rechtsmacht meer hebben om over het 
geschil te oordelen. wanneer een geschil dat betrekking heeft op een overeenkomst 
waarin partijen overeengekomen zijn dat zij onderworpen is aan arbitrage, voor een 
gewone rechtbank wordt gebracht, dan zal deze rechtbank zich zonder rechtsmacht 
moeten verklaren en zal zij de zaak niet in behandeling kunnen nemen, tenzij de zaak 
niet voor arbitrage vatbaar was.

de voorwaarde waaronder de gewone rechtbank zich in dat geval zonder rechtsmacht 
zal moeten verklaren, is evenwel dat het arbitragebeding rechtsgeldig is. in de praktijk 
blijkt immers dat nog te veel arbitragebedingen op zo’n manier worden opgesteld dat 
ze niet rechtsgeldig zijn of in de praktijk niet kunnen worden toegepast, bv. door te 
verwijzen naar een geïnstitutionaliseerde arbitrage (1) die sinds lang niet meer bestaat 
of niet kan toegepast worden.

215. het geschil hoeft niet per se betrekking te hebben op een overeenkomst waarin een 
arbitrageclausule is opgenomen. eens het geschil is ontstaan, kunnen partijen steeds 
overeenkomen het geschil aan arbitrage te onderwerpen.

216. in het algemeen worden de voordelen van een arbitrageprocedure in vergelijking 
met en procedure voor de gewone rechtbanken, als volgt samengevat:

 – een arbitrage verloopt in het algemeen veel sneller dan een procedure voor de gewone 
rechtbanken. dit is een gevolg van het feit dat een arbitrage een éénstapsprocedure is: 
in principe is er geen beroep tegen de arbitragebeslissing mogelijk. de arbitragebeslis-
sing wordt dus gegeven “in eerste en laatste aanleg”;

 – de arbitrageprocedure en de arbitragebeslissing zijn, anders dan de procedures voor 
de gewone rechtbanken, niet openbaar. op die manier worden de zakelijke belangen 
van de betrokken partijen gevrijwaard;

 – de partijen zelf kunnen er zich van verzekeren dat de arbiter(s) beschikken over 
de nodige technische kennis en zakelijk inzicht om het geschil te beoordelen. Zij 
benoemen immers zelf de arbiter(s); en

(1) Zie hierover verder onder nrs. 218 en 278 e.v.
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 – in de praktijk zijn arbitrale beslissingen, in vergelijking met de beslissingen van de 
gewone rechtbanken, in veel meer landen uitvoerbaar, zeker wanneer het gaat om 
beslissingen die buiten de eu moeten worden uitgevoerd.

in tegenstelling daarmee worden vaak volgende nadelen van arbitrage onderstreept:

 – een arbitrageprocedure biedt niet dezelfde garanties inzake objectiviteit en onpartij-
digheid als een procedure voor de gewone rechtbanken, omdat arbiters, anders dan 
de beroepsmagistraten, door de partijen zelf worden benoemd;

 – meestal komen partijen overeen dat arbitrage een éénstapsprocedure is, en daarom 
biedt zij niet dezelfde wettelijke bescherming als de procedures voor de gewone 
rechtbanken waarin hoger beroep mogelijk is; en

 – arbitrage is duurder dan een procedure voor de gewone rechtbanken, omdat buiten 
de advocatenkosten, ook de erelonen van de arbiters(s) door de partijen moeten 
gedragen worden.

het is echter zeer moeilijk om deze stellingen te beamen of te ontkrachten. het juiste 
inzicht is meer dan waarschijnlijk dat de gegrondheid van deze stellingen zal afhangen 
van de specifieke omstandigheden van elk individueel geval zoals de moeilijkheidsgraad 
van het voorgelegde geschil, het bedrag van het geschil, de gekozen arbitrageprocedure, 
de waarschijnlijkheid van een hoger beroep indien de zaak voor een gewone rechtbank 
zou zijn gebracht enz.

217. bij arbitrage moet een onderscheid worden gemaakt tussen de geïnstitutionaliseerde 
arbitrage en de “ad hoc” arbitrage.

218. Geïnstitutionaliseerde arbitrage is een arbitrage die wordt gevoerd binnen het kader 
en volgens een procedure die is vastgelegd door een permanente arbitrage-instelling 
die vooraf haar eigen procedureregels heeft vastgelegd. daarnaast beschikken deze 
instellingen ook over de nodige structuur om de arbiters en de partijen tijdens de 
procedure te ondersteunen.

in belgië is cepani de instelling die de geïnstitutionaliseerde nationale en internationale 
arbitrage procedures in goede banen leidt. cepani is het Belgisch Centrum voor 
Arbitrage en Mediatie. opgericht in 1969, geldt het vandaag als het voornaamste 
centrum voor conflictbemiddeling in België. CEPANI helpt partijen in conflict bij al 
hun arbitrage- en bemiddelingsprocedures door het juiste wettelijke en administratieve 
kader te creëren (2).

op wereldvlak is het arbitragehof van de internationale kamer van koophandel (3)), 
met zetel te parijs de meest bekende instelling.

219. bij de “ad hoc” procedure wordt er door de partijen zelf een specifiek arbitragecol-
lege samengesteld dat volgens de procedure opgesteld door de partijen een welbepaalde 

(2) Cf. haar website: http://www.cepani.be/nl.
(3) Cf. haar website: http://www.iccwbo.org/about-icc/organization/dispute-resolution-services/icc-

international-court-of-arbitration/.
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zaak zal behandelen. in een “ad hoc” procedure kunnen de partijen het ook aan de 
arbiters overlaten om de procedureregels vast te stellen.

10.2. belGische wetGevinG over arbitraGe

10.2.1. Inleiding

220. De meeste landen, en dus ook België, hebben een specifieke wetgeving inzake 
arbitrage. Zo ook belgië: de wettelijke bepalingen over arbitrage bevinden zich in het 
Gerechtelijk wetboek onder deel vi (art. 1676-1723).

bij de herziening (4) van dit deel vi van het Gerechtelijk wetboek heeft belgië, zoals 
heel veel landen, zich laten inspireren door de uncitral-modelwet inzake de interna-
tionale handelsarbitrage. tegelijkertijd heeft de belgische wetgever, waar mogelijk, de 
omzetting in belgisch recht van de bepalingen van de eenvormige wet inzake arbitrage, 
aangehecht bij de europese overeenkomst inzake arbitrage, ondertekend te straatsburg 
op 20 januari 1966, behouden (5).

10.2.2. Arbitreerbaarheid van het geschil

221. volgens artikel 1676 van het Gerechtelijk wetboek kan ieder geschil van vermo-
gensrechtelijke aard het voorwerp van een arbitrage uitmaken. niet-vermogensrechtelijke 
geschillen die vatbaar zijn voor dading, kunnen eveneens het voorwerp van een arbitrage 
uitmaken.

dit artikel omvat dus twee criteria die bepalen of volgens belgisch recht een geschil 
rechtsgeldig aan arbitrage kan worden onderworpen.

222. het eerste criterium is dat het moet gaan om een geschil van vermogensrechtelijke 
aard. dit criterium moet ruim geïnterpreteerd worden, zoals bij voorbeeld het Zwitserse 
hooggerechtshof (“Tribunal fédéral suisse”) dat doet, voor wie de vermogensrechtelijke 
aard van een geschil alle vorderingen omvat die voor de partijen een actieve of passieve 
geldwaarde hebben, of die, anders gezegd, voor minstens een van hen een belang heeft 
dat in geld kan worden gewaardeerd.

223. het tweede criterium geldt wanneer het voorwerp van het geschil niet van vermo-
gensrechtelijke aard is. in dat geval moet het gaan om een geschil dat voor dading vatbaar 
is. een dading kan worden aangegaan met het oog op het beëindigen van een bestaand 

(4) voor commentaar bij de nieuwe arbitragewet cf. l. demeyere en h. verbist, “de nieuwe 
belgische arbitragewet van 24 juni 2013, RW 2014-15, 83.

(5) Zie de wet van 4 juli 1972, BS 8 augustus 1972. deze overeenkomst, die werd uitgewerkt in 
het kader van de raad van europa, werd merkwaardig genoeg enkel bekrachtigd door belgië, 
zodat het beoogde doel van de eenmaking van de nationale wetgevingen niet bereikt is. voor de 
praktijk heeft deze overeenkomst dan ook bijna geen waarde meer.



167

Gerechtelijke en buitenGerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor 2016

sc
h

ei
d

sr
ec

h
te

r
 e

n
 d

er
d

en
b

es
li

ss
er

geschil of het voorkomen van een toekomstig geschil (6). er wordt in het burgerlijk 
wetboek evenwel niet verder ingegaan op het mogelijke voorwerp van het geschil 
waarover het zou kunnen gaan om voor dading in aanmerking te komen. aldus is men 
verplicht om voor dit tweede criterium terug te vallen op het algemeen verbintenissen- en 
contractenrecht. overeenkomstig deze algemene regels moet de dading een bepaald of 
bepaalbaar voorwerp hebben, geoorloofd zijn en in de handel zijn. Zeer algemeen en 
ongenuanceerd zou dus kunnen worden gesteld dat een geschil waarvan het voorwerp 
de openbare orde niet raakt voor arbitrage in aanmerking zou komen. er wordt echter 
aangenomen dat het niet genoeg is dat een rechtsvraag de openbare orde raakt om de 
materie bij voorbaat niet-arbitreerbaar te maken (7).

224. Zo oordeelde het hof van cassatie in verband met een vordering tot nietigver-
klaring dat de appelrechters juist hadden geoordeeld wanneer zij nadat zij “hebben 
uiteengezet wat hun toetsingsomvang is in het kader van een vordering tot vernietiging 
van een arbitrale uitspraak, stellen zij vast dat de beoordeling door de arbiters van 
de vraag of de inmenging in de vrijheid van meningsuiting van de eisers noodzakelijk 
was in een democratische samenleving, gebeurde aan de hand van de door het EVRM 
voorgeschreven criteria, zoals verduidelijkt in de rechtspraak, en oordelen zij dat deze 
in geen geval kennelijk onredelijk is. Aldus geven de appelrechters te kennen dat, 
binnen hun beoordelingsmacht in het kader van de vordering tot vernietiging van een 
arbitrale beslissing, de uitspraak op dit punt niet strijdig is met de openbare orde en 
verantwoorden zij bijgevolg hun beslissing naar recht.” (8).

225. verder kan hier nog worden opgemerkt dat bij de beoordeling van de geldigheid 
van een arbitrageclausule deze, als die onderdeel van een contract is, wordt beschouwd 
als een overeenkomst die los staat van de andere contractuele bepalingen. aldus brengt 
de vaststelling door het scheidsgerecht dat het contract nietig is, niet van rechtswege 
de nietigheid van de arbitrageovereenkomst met zich. deze principes zullen bij de 
beoordeling van de geldigheid van een arbitrageclausule door de gewone rechter niet 
op dezelfde wijze worden gehanteerd vermits hij verder zonder rechtsmacht is wanneer 
hij oordeelt dat de arbitrageclausule geldig is.

226. het antwoord op de vraag of een arbitragebeding al of niet rechtsgeldig is aangegaan, 
wordt door de rechtbank aan wie de vraag wordt voorgelegd beantwoord op basis van 
de feitelijke elementen die voorliggen. Zo oordeelde het hof van beroep te luik (9) dat: 
« Une société ne peut soutenir qu’elle n’a pas consenti à une convention d’arbitrage 
alors qu’elle a pris le temps de mûrir sa décision, puisqu’elle a mis un mois à signer la 
convention d’accord. Sa volonté, en acceptant cette procédure, de donner à l’arbitre 
un pouvoir juridictionnel est d’autant plus certaine que le principe même du recours à 
une procédure d’arbitrage avec ce que cela implique a été discuté et arrêté lors d’une 
réunion à laquelle elle participait, et que l’essence de cette procédure lui a été rappelée 

(6) art. 2044 b.w.:“Dading is een contract, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een 
toekomstig geschil voorkomen.”.

(7) Cf. d. matray en f. moreau, « les voies de recours contre les sentences arbitrales » in  cup (ed.), 
Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits, liège, 2002, vol. 59, p. 287, nr. 23.

(8) cass. 1ste kamer, 28 november 2014, RW 2015-16, 1.
(9) cour d’appel liège, 4 mars 2010, n° 2008/rG/1350, justel f- 20100304-7.
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dans un courrier. Lorsque la convention d’arbitrage a été soumise à son approbation, 
les courriers de transmission ont encore insisté à chaque fois sur ce que cette procédure 
d’arbitrage avait pour but d’éviter une procédure judiciaire préjudiciable et coûteuse. ».

227. wanneer het arbitragebeding rechtsgeldig is, moet de gewone rechter zich zonder 
rechtsmacht verklaren. Zo oordeelde het hof van beroep te Gent (10) dat: “Op een “in 
limine litis” voorgedragen exceptie van een partij (zoals geïntimeerde deed), verklaart 
de rechter voor wie een aan arbitrage onderworpen geschil is aanhangig gemaakt, zich 
zonder rechtsmacht om daarvan kennis te nemen (art. 1679, 1° Ger.W.).”.

de rechter kan geen uitspraak doen over een overeenkomst die een arbitragebeding bevat 
zonder vooraf vast te stellen dat het arbitragebeding niet geldig is. Zo stelde het hof 
van cassatie (11) dat : « N’est pas légalement justifié l’arrêt qui prononce la nullité d’un 
compromis de vente mais ne constate pas que la convention d’arbitrage que contient 
ce compromis ne serait pas valable ou aurait pris fin, et qui considère que, dès lors que 
le différend porte sur la validité du compromis et qu’il est annulé, une partie ne peut 
se prévaloir de la clause d’arbitrage insérée dans celui-ci pour décliner le pouvoir de 
juridiction des cours et tribunaux ».

228. het hof van beroep te Gent oordeelde in zijn arrest van 19 november 2007 in een 
geval waarin een concessieovereenkomst, onderworpen aan de wet van 27 juni 1961, 
een arbitragebeding bevatte dat:

“Deze wet van 27 juli 1961 die niet de interne openbare orde of de internationaal 
privaatrechtelijke openbare orde raakt, is van dwingende aard door het bijzonder 
belang dat de Belgische wetgever wenst te beschermen – namelijk een bepaalde 
economische zekerheid voor de concessiehouder op Belgisch grondgebied.
Door het daarin voorziene beschermingsmechanisme maakt deze wet daarenboven 
een maatregel van Belgisch internationaal privaatrecht uit die, behoudens het 
geval waarin de concessiehouder van de voorziene bescherming heeft afgezien 
– wat in casu niet het geval is –zich verzet tegen het in aanmerking nemen van 
een arbitrageovereenkomst die niet in de toepassing van het Belgische recht 
voorziet (cf. conclusie van advocaat-generaal A. henKes voorafgaand aan Cass. 
16 november 2006, www.juridat.be);
De door appellante ingeroepen arbitrageovereenkomst kan dan ook niet worden 
toegepast en laat niet toe het geschil aan de rechtsmacht van de Belgische rechter 
te onttrekken”.

dit arrest werd bijgetreden door het hof van cassatie (12) in volgende bewoordingen:

“Artikel 2.1 van het bij wet van 5 juni 1975 goedgekeurde Verdrag van 10 juni 
1958 houdende erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrech-
terlijke uitspraken, opgemaakt te New York, bepaalt dat iedere Verdragsluitende 
Staat de schriftelijke overeenkomst erkent waarbij partijen zich verbinden 

(10) hof van beroep Gent, 31 mei 2010, nr. 2010-ar-0385, justel n-20100531-7.
(11) cass., 22 novembre 2013, n°. c.12.0405.f, f-20131122-5.
(12) cass., 14 januari 2010, nr. c.08.0503.n, justel n- 20100114-6.
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alle of bepaalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen 
zouden kunnen rijzen naar aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele 
rechtsbetrekking en betreffende een geschil dat vatbaar is voor arbitrage, aan 
een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen.
Artikel 2.3 van het Verdrag bepaalt dat de rechter van een Verdragsluitende Staat 
bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt ten aanzien waarvan partijen een 
overeenkomst als bedoeld in dit artikel hebben aangegaan, partijen op verzoek 
van een hunner naar arbitrage verwijst, tenzij hij constateert dat genoemde 
overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet kan worden toegepast.”.

229. de verplichting voor de rechtbank om naar arbitrage te verwijzen geldt enkel voor 
geschillen die vatbaar zijn voor arbitrage.

artikel 2 van het verdrag wijst niet uitdrukkelijk de wet aan op grond waarvan moet 
worden bepaald of het geschil vatbaar is voor arbitrage.

die verdragsbepaling laat evenwel toe dat de rechter aan wie de vraag wordt onderworpen, 
de vraag aan zijn rechtsstelsel toetst en zodoende de grenzen bepaalt waarin private 
rechtspraak over bepaalde materies bestaanbaar is met zijn interne rechtsorde. Zij belet 
niet dat de rechter de mogelijkheid van het beroep op arbitrage mede laat afhangen 
van voorwaarden die los staan van de toestand van partijen of van het voorwerp van 
het geschil en biedt ook de mogelijkheid aan de rechter de dwingende regels van zijn 
interne rechtsorde te betrekken.

230. wanneer de arbitrageovereenkomst aan een vreemde wet is onderworpen, moet 
de rechter die kennis neemt van een exceptie van rechtsmacht, de arbitrage uitsluiten 
wanneer het geschil krachtens alle relevante rechtsregels van de lex fori niet aan de 
rechtsmacht van de nationale rechter mag worden onttrokken.

231. publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen slechts een arbitrage-overeenkomst 
sluiten indien de overeenkomst de beslechting van geschillen over een overeenkomst 
tot doel heeft. de arbitrageovereenkomst valt voor haar totstandkoming onder 
dezelfde voorwaarden van gelding als voor de overeenkomst die het voorwerp van 
de arbitrage vormt. daarenboven mogen de publiekrechtelijke rechtspersonen in alle 
aangelegenheden bepaald bij wet of bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit 
arbitrageovereenkomsten sluiten. het besluit mag eveneens de voorwaarden en de regels 
bepalen  die moeten in acht genomen worden voor het sluiten van de overeenkomst, (13).

232. iedere arbitrage-overeenkomst is gesloten voor het ontstaan van een geschil, 
waarvan de arbeidsrechtbank kennis moet nemen krachtens de artikelen 578 tot 583 
van het Gerechtelijk wetboek, van rechtswege nietig, tenzij het gaat om een bij wet 
bepaalde uitzondering op dit principe (14).

233. Zelfs wanneer er een geldig arbitragebeding voorligt kan men zich met toepassing 
van de belgische bevoegdheidsregels tot de belgische rechter wenden met het oog op 

(13) art. 1676, § 3 Ger. w.
(14) art. 1676, § 3 Ger. w.
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het bekomen van voorlopige maatregelen. een arbitrale clausule verhindert niet dat een 
rechter voorlopige bewarende maatregelen mag bevelen (15).

dit wordt uitdrukkelijk bepaald in artikel 1683 Ger. w. waarin gesteld wordt dat: “Het 
instellen van een gerechtelijke vordering voor of tijdens een arbitrageprocedure, om 
voorlopige of bewarende maatregelen te bekomen en het toekennen van dergelijke 
maatregelen, vormen geen inbreuk op of geen afstand van de arbitrageovereenkomst.”

dit principe werd toegepast door het hof van beroep te luik (16): « En présence d’une 
convention d’arbitrage valable et dès lors que le tribunal arbitral est en place, le pouvoir 
judiciaire se trouve sans juridiction pour connaître de toute demande recouverte par 
ladite convention, sauf en matière de mesures provisoires et conservatoires car dans ce 
cas, il y a compétence concurrente entre le tribunal arbitral et la juridiction étatique. (G. 
de leval, « Les mesures provisoires et conservatoires et l’arbitrage ? », CUP, décembre 
2002, volume 59, Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits, p.177) ».

10.2.3. Plaats van Arbitrage

234. de partijen kunnen de plaats van de arbitrage bepalen. bij afwezigheid van overeen-
komst, bepaalt het scheidsgerecht de plaats, rekening houdend met de omstandigheden 
van de zaak, met inbegrip van wat past voor de partijen.

werd de plaats van arbitrage noch door de partijen, noch door de arbiters bepaald, dan 
is de plaats van de uitspraak de plaats van arbitrage.

tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan het scheidsgerecht zijn zittingen 
en bijeenkomsten houden op iedere plaats die het geschikt acht, na de partijen daarover 
geraadpleegd te hebben (17).

235. de partijen zijn in principe volledig vrij de plaats van arbitrage te kiezen. indien 
zij dat niet doen, komt het aan het scheidsgerecht toe de plaats vast te stellen rekening 
houdende met de omstandigheden van de zaak, daarin begrepen hetgeen passend is 
voor de partijen.

de “omstandigheden van de zaak” waarvan sprake, slaan vooreerst op praktische 
beschouwingen, zoals de mogelijkheid om gemakkelijk getuigen te kunnen horen in een 
bepaalde plaats of ook het vermijden van nutteloze verplaatsingen voor de partijen en de 
leden van het scheidsgerecht. het scheidsgerecht moet eveneens rekening houden met 
juridische factoren voor het vastleggen van de plaats van arbitrage, zoals bij voorbeeld 
de werking van het ondersteunend juridisch apparaat.

(15) M. piers en M. storme “overzicht van belgische rechtspraak arbitrage (2006-2014)”, TPR 
2014, 859 e.v. (868) en de daar geciteerde rechtspraak. Cf. ook: M. storme en M. voordecKers 
“overzicht van belgische rechtspraak arbitrage 1989-2005”, TPR 2005, 1243 e.v. (1262).

(16) cour d’appel liège, 31octobre 2013, n° 2012/rG/1299, justel f-20131031-7.
(17) art. 1701 Ger. w.



171

Gerechtelijke en buitenGerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor 2016

sc
h

ei
d

sr
ec

h
te

r
 e

n
 d

er
d

en
b

es
li

ss
er

236. de plaats van arbitrage is de aanknopingsfactor voor de toepassing van de 
bepalingen uit het Gerechtelijk wetboek betreffende de arbitrage. de plaats van de 
arbitrage verleent aldus bevoegdheid aan de belgische rechter.

art. 1676, § 6 van het Gerechtelijk wetboek bepaalt dat “de artikelen 5 tot 14 van de 
wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht zijn van 
toepassing op de arbitrages en de Belgische rechters zijn eveneens bevoegd wanneer 
de plaats van arbitrage in de zin van artikel 1701, § 1, in België ligt bij de inleiding 
van de vordering. Zolang de plaats van arbitrage nog niet is bepaald, zijn de Belgische 
rechters bevoegd om de in de artikelen 1682 en 1683 beoogde maatregelen te nemen.”.

de vermelde bepalingen van het wetboek internationaal privaatrecht (ipr) hebben 
betrekking op de bevoegdheid van de belgische rechter. paragraaf 6 van het artikel 
bevestigt dat voor aangelegenheden met een internationaal element, de regels van inter-
nationale bevoegdheid van algemene aard uit het wetboek van internationaal privaatrecht 
onverminderd gelden maar tegelijk verleent het aan de belgische rechtbanken een 
aanvullende grond van bevoegdheid. de belgische rechtbanken zijn inzake arbitrage 
ook bevoegd wanneer de plaats van arbitrage in belgië ligt.

10.2.4. Samenstelling van het scheidsgerecht.

237. de partijen kunnen het aantal arbiters, voor zover dit oneven is, overeenkomen. 
een enkele arbiter is toegelaten. het “scheidsgerecht” wordt onder artikel 1677 Ger. w. 
immers gedefinieerd als “een enkele arbiter of meerdere arbiters”. Het aantal arbiters 
moet echter steeds oneven zijn. artikel 1684 van het Gerechtelijk wetboek bepaalt 
verder dat ingeval de partijen in een even aantal arbiters hebben voorzien, wordt een 
bijkomende arbiter aangesteld. bij afwezigheid van overeenkomst tussen partijen over 
het aantal arbiters bestaat het scheidsgerecht uit drie arbiters.

238. de partijen kunnen overeenkomen over de procedure voor de aanstelling van de 
arbiter of de arbiters. tenzij de partijen anders overeenkomen, kan niemand niemand 
omwille van zijn nationaliteit verhinderd worden zijn opdracht als arbiter te vervullen (18).

deze bepaling bekrachtigt een fundamentele regel van de arbitrage, dat het aan de 
partijen toekomt om hun arbiters te kiezen. in dit verband, zijn zij vrij om de criteria 
van bevoegdheid, functie en nationaliteit te bepalen die zij vervuld willen zien. om de 
perceptie van onafhankelijkheid te versterken, kunnen zij bijvoorbeeld voorzien dat de 
voorzitter van een scheidsgerecht een andere nationaliteit moet hebben dan de partijen, 
hetgeen klassiek is in internationale arbitrage, met name bij de internationale kamer 
van koophandel van parijs.

deze tekst erkent de vrijheid van de partijen om, door verwijzing naar een bestaand 
arbitragereglement of in het kader van een ad hoc arbitrageovereenkomst, de te volgen 
procedure voor de aanstelling van de arbiters te bepalen, onder voorbehoud van rekening 

(18) art. 1685, § 1 Ger. w.
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te houden met de door partijen gestelde bijzondere vereisten en het algemene vereiste 
van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiter.

239. wanneer tijdens een door de partijen overeengekomen aanstellingsprocedure, een 
partij niet handelt volgens de voornoemde procedure of de partijen, of twee arbiters, 
niet tot een akkoord komen volgens de voormelde procedure of een derde, daarbij 
inbegrepen een instelling, een opdracht niet vervult die hem in de voornoemde procedure 
werd opgedragen, kan iedere partij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 
verzoeken om de gevorderde maatregel te nemen, tenzij de overeenkomst betreffende 
de procedure van aanstelling daarvoor in andere middelen voorziet.

240. indien partijen niet zijn overeengekomen over de procedure voor aanstelling van 
het scheidsgerecht, voorziet het Gerechtelijk Wetboek in een specifieke procedure.

in geval van een arbitrage door drie arbiters, stelt iedere partij een arbiter aan en kiezen 
de twee aangestelde arbiters de derde arbiter; indien een partij geen arbiter aanstelt binnen 
een periode van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van een vordering daartoe 
vanwege de andere partij, of indien de twee arbiters het niet eens raken over de keuze 
van de derde arbiter binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de aanstelling 
van de tweede arbiter, wordt, op verzoek van de meest gerede partij, overgegaan tot 
de aanstelling van de arbiter of arbiters door de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg.

in geval van een arbitrage door een enkele arbiter, wanneer de partijen het niet eens 
raken over de keuze van de arbiter, wordt deze, op verzoek van de meest gerede partij, 
aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

in geval van een arbitrage met meer dan drie arbiters, wanneer de partijen het niet eens 
raken over de samenstelling van het scheidsgerecht, wordt dit, op verzoek van de meest 
gerede partij, aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

241. wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in één van de voormelde 
gevallen wordt gevat, zetelt de voorzitter zoals in kortgeding.

wanneer de voorzitter van de rechtbank een arbiter aanstelt, houdt hij rekening met alle 
hoedanigheden vereist door de overeenkomst van de partijen en met alle overwegingen 
die van aard zijn om de aanstelling van een onafhankelijke en onpartijdige arbiter te 
verzekeren (19).

artikel 1686, § 2 van het Gerechtelijk wetboek voorziet immers als wrakingsgrond, 
naast een gebrek aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid, eveneens het ontbreken bij 
de arbiter van de tussen de partijen overeengekomen eigenschappen. immers, indien de 
partijen afspraken hebben gemaakt over de eigenschappen die de arbiter moet bezitten 
en indien daar geen rekening mee zou worden gehouden, dan lijkt het normaal dat zij 
een wrakingsprocedure kunnen voeren.

(19) art. 1685, § 5 Ger. w.
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10.2.5. Wraking van een arbiter

242. het vertrouwen van de partijen in hun arbiters is een basisvereiste opdat arbitrage 
een bevredigende en legitieme geschillenbeslechting zou zijn (20). wanneer een partij 
de mening is toegedaan dat een arbiter niet voldoet aan de in de arbitrageovereenkomst 
gestelde vereisten moet zij in de mogelijkheid gesteld worden deze arbiter te wraken.

overeenkomstig artikel 1686, § 2 van het Gerechtelijk wetboek kan een arbiter slechts 
gewraakt worden, wanneer er omstandigheden zijn die van aard zijn gerechtvaardigde 
twijfels te doen rijzen over zijn onafhankelijkheid of zijn onpartijdigheid, of indien deze 
niet de door de partijen overeengekomen kwalificaties bezit. Een partij kan de arbiter 
die zij aangesteld heeft of aan wiens aanstelling zij heeft deelgenomen, slechts wraken 
om een reden die haar na deze aanstelling bekend is.

243. de partijen kunnen de procedure tot wraking van een arbiter overeenkomen. de 
partijen beschikken dus over de mogelijkheid om de procedure tot wraking van een 
arbiter naar eigen inzicht te regelen. deze mogelijkheid ligt trouwens in de lijn van 
arbitrage, dat haar oorsprong vindt in een overeenkomst ook al bestaat haar doel erin 
recht te spreken. het komt inderdaad aan de partijen toe de wrakingsprocedure naar 
eigen goedvinden te regelen (21). deze mogelijkheid laat ook toe dat de partijen de 
beroep kunnen doen op een wrakingsprocedure van een arbitrage-instelling en zich 
kunnen wenden tot een orgaan dat binnen de gekozen arbitrage-instelling bevoegd is 
om uitspraak te doen over de wrakingsvordering.

244. Maar ook hier weer heeft de belgische wetgever voorzien in een procedure voor 
het geval de partijen niet zijn overeengekomen over een dergelijke procedure.

bij afwezigheid van dergelijke overeenkomst geeft de partij die een arbiter wil wraken 
schriftelijk van de gronden van de wraking kennis aan de betrokken arbiter en, desgeval-
lend, aan de andere arbiters van het scheidsgerecht, en aan de tegenpartij. op straffe 
van niet-ontvankelijkheid, gebeurt deze mededeling binnen een termijn van vijftien 
dagen te rekenen vanaf de datum waarop de wrakende partij op de hoogte was van de 
samenstelling van het scheidsgerecht of vanaf de datum waarop zij op de hoogte was 
over de bedoelde omstandigheden.

indien de gewraakte arbiter zich niet terugtrekt binnen tien dagen nadat hem mededeling 
is gedaan van de wraking, of indien de andere partij de wraking niet aanvaardt, dagvaardt 
de wrakende partij, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen de tien dagen de arbiter 
en de andere partijen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. in afwachting 
van de beslissing van de voorzitter, kan het scheidsgerecht, inbegrepen de gewraakte 
arbiter, de arbitrageprocedure voortzetten en een arbitrale uitspraak doen.

(20) M. piers en M. storme, “overzicht van belgische rechtspraak arbitrage (2006 -2014)”, TPR 
2014, 859 (873).

(21) hof van beroep brussel, 5 maart 2013.
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10.2.6. Bevoegdheid van het scheidsgerecht

245. artikel 1690 van het Gerechtelijk wetboek bepaalt dat het scheidsgerecht kan 
beslissen over zijn eigen rechtsmacht, en mede over iedere exceptie met betrekking 
tot het bestaan of de geldigheid van de arbitrageovereenkomst. daartoe wordt een 
arbitrage-overeenkomst, als die onderdeel van een contract is, beschouwd als een 
overeenkomst die los staat van de andere contractuele bepalingen. de vaststelling door 
het scheidsgerecht dat het contract nietig is, brengt niet van rechtswege de nietigheid 
van de arbitrageovereenkomst met zich.

dit wijst op het recht van het scheidsgerecht om in alle onafhankelijkheid te beslissen 
over zijn eigen rechtsmacht, inbegrepen over iedere exceptie betreffende het bestaan 
of de geldigheid van de arbitrageovereenkomst, zonder beroep te moeten doen op een 
rechtbank. het beginsel van afscheiding (separabiliteit) betekent dat een arbitragebeding 
beschouwd wordt als een overeenkomst onderscheiden van de andere contractuele 
bedingen. daaruit volgt dat de vaststelling door het scheidsgerecht van de nietigheid van 
het contract niet van rechtswege de nietigheid van het arbitragebeding met zich brengt.

246. onafhankelijk van de vraag of de arbitrageprocedure hangende is, mag de gewone 
rechter oordelen over zijn eigen bevoegdheid (22). ook blijft de beslissing van de arbiter(s) 
betreffende hun bevoegdheid onderworpen aan het toezicht van de gewone rechter.
de bevoegdheid van de arbiter(s) kan ook op basis van het principe van de wilsautonomie 
door de partijen zelf bepaald worden. het hof van beroep te luik aanvaardde dat de 
partijen eenzelfde persoon de opdracht kunnen geven om tegelijkertijd als arbiter en 
als deskundige op te treden (23). het hof oordeelde immers dat : « Enfin, ce n’est pas 
sans une certaine mauvaise foi que les appelantes arguent que la sentence arbitrale ne 
contient pas de dispositif susceptible d’être exécuté au motif que l’arbitre s’exprime dans 
une terminologie plus habituelle à la matière de l’expertise qu’à celle de l’arbitrage.
Cette observation n’est guère surprenante dès lors que les parties ont choisi de confier 
à un seul et même homme, spécialiste de l’art de construire, la mission d’expertiser et 
d’arbitrer afin de réduire les coûts. Elle n’emporte pour autant en elle-même aucune 
conséquence, l’arbitrage n’étant soumis à aucun formalisme de style. ».

10.2.7. Arbitrale gedingvoering

247. ook op het vlak van de arbitrale procedure geldt het principe van de wilsautonomie 
van de partijen : “De partijen kunnen de door het scheidsgerecht te volgen procedure 
overeenkomen.” (24). Zoals in alle andere materies geldt uiteraard ook hier dat de wils-
autonomie begrensd wordt door bepalingen van dwingend recht. Zo moeten de partijen, 
niettegenstaande elke andersluidende overeenkomst op voet van gelijkheid behandeld 
worden en moet elke partij alle mogelijkheden hebben om haar rechten, middelen en 
argumenten te doen gelden met inachtneming van het beginsel van de tegenspraak. 
het scheidsgerecht waakt over de naleving van deze verplichting alsook over het in 

(22) M. storme en M. voordecKers, “overzicht van belgische rechtspraak arbitrage 1989-2005”, 
TPR 2005, 1243 e.v. (1281).

(23) cour d’appel liège, 4 mars 2010, n° 2008/rG/1350, justel f- 20100304-7.
(24) art. 1700, § 1 Ger. w.
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acht nemen van de loyaliteit van de debatten (25). partijen kunnen dus niet bij onderling 
akkoord van die basisregel afwijken. ook het scheidsgerecht moet deze principes op 
straffe van nietigheid van de arbitrale uitspraak eerbiedigen.

aldus geformuleerd verbiedt dit artikel 1699 van het Gerechtelijk wetboek aan de 
partijen een geheel van arbitrageregels te kiezen die de gelijkheid van de partijen en 
het beginsel van de tegensprekelijkheid zouden schenden of, indien de partijen geen 
keuze hebben gemaakt, verbiedt het aan het scheidsgerecht om procedureregels toe te 
passen die de rechten van verdediging niet zouden eerbiedigen.

248. in haar arrest van 21 januari 2011 oordeelde het hof van cassatie (26) dat de vroegere 
bepalingen van artikel 1704.2, g en artikel 1704.4 van het Gerechtelijk wetboek (27) “niet 
inhouden dat miskenning van het recht van verdediging slechts kan worden aangevoerd 
voor de arbiters en niet meer voor de rechter die over een eventuele vordering tot 
vernietiging of tot uitvoerbaarverklaring moet oordelen.
Wanneer de scheidsrechters de zaak behandelen buiten de aanwezigheid van een 
partij, die niet regelmatig is opgeroepen, dan mag die partij miskenning van haar 
recht van verdediging voor het eerst aanvoeren voor de rechter die over de vordering 
tot uitvoerbaarverklaring moet oordelen.”.

249. wanneer partijen niets zijn overeengekomen over de te volgen procedureregels, kan 
het scheidsgerecht de procedureregels bepalen die van toepassing zijn op de arbitrage, die 
het gepast acht. deze procedureregels kunnen dan betrekking hebben op de toelaatbaar-
heid van bewijsmiddelen en hun bewijskracht, het stellen van onderzoeksmaatregelen, 
het verhoor van personen, de voorlegging van stukken enz.

250. de partijen kunnen ook de taal of talen overeenkomen die in de arbitrageprocedure 
gebruikt worden. bij afwezigheid van dergelijke overeenkomst beslist het scheidsgerecht 
over de in de procedure te gebruiken taal of talen. behoudens andere overeenkomst of 
beslissing, slaat deze overeenkomst of deze beslissing op elke mededeling van partijen, 
op ieder mondeling debat en op iedere uitspraak, beslissing of andere mededeling van 
het scheidsgerecht (28).

(25) art. 1699 Ger. w.
(26) cass. 21 januari 2011, nr. c.09.0625.n, justel nr. n-20110121-4; Cf. ook cass., 25 mei 2007, ar 

c.04.0281.n, a.c., 2007, nr. 272; M. piers, “de vernietiging van de arbitrale uitspraak op grond 
van een schending van de rechten van verdediging”, P&B/RDJP 2008, 97 e.v.

(27) art. 1704.2, g, Ger. w.: “Een arbitrale uitspraak kan worden vernietigd indien aan partijen niet 
de gelegenheid is gegeven om voor hun rechten op te komen en hun middelen voor te dragen 
of indien er enige andere dwingend voorgeschreven regel van het scheidsrechterlijke geding is 
miskend, voor zover deze miskenning van invloed is geweest op de arbitrale uitspraak.”.

 art. 1704.4, Ger. w. bepaalde: “De gevallen bedoeld in het tweede lid, onder c, d en f leveren 
geen grond tot vernietiging meer op, indien de partij die deze aanvoert, tijdens de loop van het 
geding voor arbiters wist dat zich een zodanig geval voordeed, doch zich er toen niet op heeft 
beroepen.”.

(28) art. 1703 Ger. w.
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251. voor het overige verloopt de procedure vrij gelijklopend met de procedure voor 
de gewone rechtbank (29). binnen de termijn en op de wijze overeengekomen door de 
partijen of vastgesteld door het scheidsgerecht, zetten de partijen hun gezamenlijke 
middelen en argumenten uiteen tot staving van hun vordering of verweer, alsook de 
feiten waarop die vordering of dat verweer steunt en eventueel kunnen aanvullende 
conclusies worden uitgewisseld onder partijen. de partijen voegen bij hun conclusies 
alle stukken die zij in de discussie willen brengen. na het uitwisselen van de conclusies 
en tenzij de partijen zijn overeengekomen dat er geen mondelinge behandeling komt, 
organiseert het scheidsgerecht een mondelinge behandeling in een geschikt stadium 
van de arbitrale gedingvoering, wanneer een partij dit vordert (30).

10.2.8. Arbitrale uitspraak en de afsluiting van de procedure

252. het scheidsgerecht beslist over het geschil volgens de rechtsregels die de partijen 
op de grond van het geschil van toepassing maken (31). de keuze van het recht van een 
bepaald land wordt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, beschouwd als een verwijzing 
naar het materiële recht van dat land en niet naar zijn conflictenregels. Indien de partijen 
een dergelijke keuze niet maken, past het scheidsgerecht de rechtsregels toe die ze het 
meest geschikt vindt. het scheidsgerecht beslist in overeenstemming met de bepalingen 
van het contract indien het geschil tussen de partijen van contractuele aard is en houdt 
het rekening met de handelsgebruiken indien het een geschil tussen handelaars betreft.

253. de bepaling volgens dewelke het geschil beslecht wordt overeenkomstig de 
rechtsregels die de partijen hebben gekozen is op twee vlakken van belang. enerzijds 
geeft zij aan de partijen de vrijheid om het toepasselijk recht te kiezen. anderzijds biedt 
het gebruik van de term “rechtsregels” veeleer dan “wet” voor de partijen een breder 
gamma aan opties om de regels aan te wijzen die van toepassing zijn op de grond van het 
geschil. Zo kunnen de partijen overeenkomen om de rechtsregels toe te passen die door 
een internationale organisatie werden uitgewerkt, maar die nog niet werden opgenomen 
in het nationale rechtssysteem. Zij kunnen ook opteren voor een instrument zoals het 
verdrag van de verenigde naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken als een geheel van materiële regels die in de arbitrage van toepassing 
zijn, zonder de nationale wet van een lidstaat van het verdrag te moeten aanwijzen. 
wanneer de partijen de toepasselijke rechtsregels niet hebben aangewezen, bepaalt het 
scheidsgerecht zelf de regels die ze het meest geschikt acht, rekening houdende onder 
meer met de mate van verwantschap of het voorwerp van de overeenkomst in ieder 
geval moet het scheidsgerecht rekening houden met regels van dwingend recht. de 
aan de partijen of aan het scheidsgerecht toegekende keuzevrijheid laat niet toe om de 
toepassing van deze regels te ontwijken.

254. indien het scheidsgerecht uit meer dan één arbiter bestaat, beslist het na beraadsla-
ging bij meerderheid van stemmen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen (32). 
de arbitrale uitspraak moet met redenen worden omkleed.

(29) art. 1704 Ger. w.
(30) art. 1705 Ger. w.
(31) art. 1710 Ger. w.
(32) art. 1711 Ger. w.
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255. de arbitrageprocedure eindigt door de ondertekening van de arbitrale uitspraak 
die de rechtsmacht van het scheidsgerecht uitput of door een arbitrale beslissing tot 
sluiting (33).

10.2.9. Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak

256. het Gerechtelijk wetboek maakt een onderscheid tussen hoger beroep en een 
vordering tot vernietiging.

257. tegen een arbitrale uitspraak kan alleen hoger beroep worden ingesteld indien 
de partijen deze mogelijkheid hebben voorzien in de arbitrageovereenkomst (34). in 
de praktijk wordt hoger beroep tegen een arbitrale beslissing door de partijen meestal 
uitgesloten omwille van proceseconomische redenen. een van de voordelen van arbitrage 
is immers dat de procedure veel sneller verloopt door de afwezigheid van de mogelijk-
heid tot hoger beroep. wanneer partijen toch zouden zijn overeengekomen dat tegen 
de arbitrale beslissing hoger beroep openstaat dan moet die overeenkomst ook de 
desbetreffende procedure regelen en zal het hoger beroep voor een nieuw (een ander) 
scheidsgerecht gebracht worden.

258. een vordering tot vernietiging wordt ingesteld voor de rechtbank en is enkel 
ontvankelijk wanneer de uitspraak niet meer voor de arbiters kan worden aangevochten. 
de arbitrale beslissing moet dus “gezag van gewijsde” hebben.

259. de rechtbank die bevoegd is de vordering tot vernietiging te beoordelen is de 
rechtbank van eerste aanleg. de territoriale bevoegdheid van deze rechtbank is bepaald 
in artikel 1680, § 6 van het Gerechtelijk wetboek: de vorderingen onder de bevoegdheid 
van de rechter wiens zetel die is van het hof van beroep met in zijn rechtsgebied de 
plaats waar de arbitrage is bepaald.

260. de arbitrale uitspraak kan slechts worden vernietigd indien (35):

a) de partij die de vordering instelt, het bewijs levert:
i. dat een partij bij de in artikel 1681 bedoelde arbitrageovereenkomst onbekwaam 

was; of dat deze overeenkomst niet geldig was volgens het recht waaraan de 
partijen haar onderworpen hebben of, indien een rechtskeuze ontbreekt, volgens 
belgisch recht; of

ii. dat haar niet behoorlijk mededeling werd gedaan van de aanstelling van een 
arbiter of van de arbitrageprocedure, of dat zij om andere redenen haar rechten 
onmogelijk kon verdedigen; in dit geval kan er evenwel geen vernietiging 
zijn indien vastgesteld wordt dat de onregelmatigheid geen invloed had op de 
arbitrale uitspraak; of

iii. dat de uitspraak betrekking heeft op een geschil dat niet beoogd werd door de 
termen van de arbitrageovereenkomst of er niet binnen valt, of dat de uitspraak 
beslissingen bevat die de termen van de arbitrageovereenkomst te buiten gaan, 

(33) art. 1714 Ger. w.
(34) art. 1716 Ger. w.
(35) art. 1717 Ger. w.
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met dien verstande evenwel dat, indien de beslissingen betreffende vragen die 
aan arbitrage zijn onderworpen, gescheiden kunnen worden van de beslissingen 
betreffende vragen die er niet aan onderworpen zijn, enkel het gedeelte met de 
beslissingen over vragen die niet aan arbitrage onderworpen zijn, kan vernietigd 
worden; of

iv. dat de uitspraak niet met redenen omkleed is; of
v. dat de samenstelling van het scheidsgerecht of de arbitrageprocedure niet in 

overeenstemming was met de overeenkomst van de partijen, voor zover de 
overeenkomst niet in strijd was met een bepaling van het zesde deel van dit 
wetboek waarvan de partijen niet kunnen afwijken, of, bij afwezigheid van 
overeenkomst daaromtrent, voor zover zij niet in overeenstemming was met 
het zesde deel van dit wetboek; deze onregelmatigheden kunnen niet leiden 
tot vernietiging van de arbitrale uitspraak, als blijkt dat zij op de uitspraak 
geen invloed hadden, behalve voor wat betreft een onregelmatigheid inzake 
de samenstelling van het scheidsgerecht; of

vi. dat het scheidsgerecht zijn bevoegdheden heeft overschreden; of

b) de rechtbank van eerste aanleg vaststelt :
i. dat het voorwerp van het geschil niet vatbaar is voor arbitrage; of
ii. dat de uitspraak in strijd is met de openbare orde; of
iii. dat de uitspraak is verkregen door bedrog.

deze bepaling van artikel 1717 van het Gerechtelijk wetboek maakt aldus een 
onderscheid maakt tussen de gronden die slechts tot een vernietiging kunnen leiden, 
indien een partij dit vordert (de gevallen onder a), en deze die ambtshalve door de 
rechtbank kunnen ingeroepen worden (de gevallen onder b) om de arbitrale uitspraak 
te vernietigen.

10.2.10. Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraken

261. wanneer een arbitragebeslissing niet spontaan wordt uitgevoerd, moet de uitvoer-
baarheid van de beslissing voor de rechtbank worden bekomen, om tot de gedwongen 
uitvoering van de beslissing te kunnen overgaan. in belgië kan de gedwongen uitvoering 
van een arbitrale uitspraak, gedaan in belgië of in het buitenland, slechts plaats 
vinden nadat zij, geheel of gedeeltelijk, is uitvoerbaar verklaard door de rechtbank 
van eerste aanleg (36). de rechtbank van eerste aanleg kan de uitvoerbaarverklaring 
slechts verlenen, indien de uitspraak niet meer voor de arbiters kan worden bestreden 
of door hen uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande hoger beroep werd verklaard. de 
rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om kennis te nemen van een vordering inzake 
erkenning en uitvoerbaarverklaring van een in belgië of in het buitenland gedane 
arbitrale uitspraak (37).

262. de vordering wordt ingesteld en behandeld op eenzijdig verzoekschrift. Met de 
mogelijkheid om de procedure op éénzijdig verzoekschrift te kunnen inleiden, vermijdt 

(36) art. 1719 Ger. w.
(37) art. 1720 Ger. w.
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men de strenge vormelijke vereisten en de tijdsduur van een internationale dagvaarding 
en de verlenging van de dagvaardingstermijnen van partijen die buiten belgië gevestigd 
zijn (er hun woonplaats of maatschappelijke zetel hebben). op deze manier volgt men 
ook de wijze van inleiding en behandeling van een procedure tot exequatur van een 
beslissing van een overheidsrechtbank uit een staat buiten de europese unie (38). tegen 
de beslissing tot uitvoerbaarverklaring, kan verzet worden aangetekend binnen de termijn 
van één maand vanaf de betekening.

263. de rechtbank kan de uitvoerbaarheid van de arbitrale uitspraak slechts in een 
beperkt aantal gevallen weigeren (39), met name.:

a) op vordering van de partij tegen wie zij werd ingeroepen, wanneer die partij het 
bewijs levert :
i. dat een partij bij de in artikel 1681 bedoelde arbitrageovereenkomst onbekwaam 

was; of dat deze overeenkomst niet geldig is krachtens de wet waaraan de 
partijen ze onderworpen hebben of, bij afwezigheid van rechtskeuze, krachtens 
het recht van het land waar de uitspraak is gedaan; of

ii. dat aan de partij tegen wie de uitspraak wordt ingeroepen geen behoorlijke 
mededeling werd gedaan van de aanstelling van een arbiter of van de arbi-
trageprocedure, of dat zij om een andere reden haar rechten onmogelijk kon 
verdedigen; in deze gevallen kan de erkenning of uitvoerbaarverklaring van de 
arbitrale uitspraak evenwel niet geweigerd worden, wanneer wordt vastgesteld 
dat de onregelmatigheid geen invloed heeft op de arbitrale uitspraak; of

iii. dat de uitspraak betrekking heeft op een geschil dat niet beoogd werd door de 
termen van de arbitrageovereenkomst of er niet onder valt, of dat de uitspraak 
beslissingen bevat die de termen van de arbitrageovereenkomst te buiten gaan, 
met dien verstande evenwel dat, indien de beslissingen betreffende vragen die 
aan arbitrage zijn onderworpen, kunnen worden gescheiden van de beslissingen 
betreffende vragen die er niet aan onderworpen zijn, enkel het gedeelte van de 
beslissingen over vragen die aan arbitrage onderworpen zijn, kan erkend en 
uitvoerbaar verklaard worden; of

iv. dat de uitspraak niet met redenen is omkleed, terwijl een dergelijke motivering 
voorgeschreven wordt door de rechtsregels die van toepassing zijn op de 
arbitrageprocedure in het kader waarvan de uitspraak gedaan is; of

v. dat de samenstelling van het scheidsgerecht of de arbitrageprocedure niet in 
overeenstemming was met de overeenkomst van de partijen, of, bij afwezigheid 
van overeenkomst daaromtrent, met het recht van het land waar de arbitrage 
heeft plaatsgevonden; deze onregelmatigheden kunnen niet leiden tot weigering 
van erkenning of uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraak, als blijkt 
dat zij op de uitspraak geen invloed hadden, behalve voor wat betreft een 
onregelmatigheid inzake de samenstelling van het scheidsgerecht; of

(38) de exequaturprocedure voor beslissingen van staatsrechtbanken binnen de europese unie 
werd afgeschaft bij europese verordening nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken; pbeu 20 december 2012, l 351 p. 1, in werking getreden op 10 januari 2015.

(39) art. 1721 Ger. w.
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vi. dat de uitspraak nog niet bindend is geworden voor de partijen of vernietigd 
of opgeschort werd door een rechtbank van het land waarin of krachtens welk 
recht zij gedaan werd

vii. dat het scheidsgerecht zijn bevoegdheden heeft overschreden; of

b) indien de rechtbank van eerste aanleg vaststelt :
i. dat het voorwerp van het geschil niet vatbaar is voor arbitrage; of
ii. dat de erkenning of uitvoerbaarverklaring van de uitspraak in strijd zou zijn 

met de openbare orde.

deze gevallen kunnen eventueel anders zijn wanneer de arbitrale beslissing niet in 
belgië gelokaliseerd is. belgië is immers partij bij een aantal bilaterale en multilaterale 
verdragen zoals het verdrag van new york inzake de erkenning en tenuitvoerlegging 
van buitenlandse arbitrale uitspraken van 10 juni 1958 en wanneer er een verdrag bestaat 
tussen belgië en het land waar de arbitrale uitspraak is gedaan, primeert het verdrag (40).

10.3. internationale aspecten van arbitraGe

10.3.1. Eénvormige wet van de Raad van Europa

264. in de schoot van de raad voor europa (41) kwam op 20 januari 1966 het “europees 
verdrag houdende de een éénvormige wet inzake arbitrage” tot stand.

de lidstaten van die raad waren ervan overtuigd dat de eenmaking van de nationale 
wetgevingen inzake arbitrage een meer effectieve oplossing van privaatrechtelijke 
geschillen zou bieden en zo de handelsbetrekkingen tussen de lidstaten van de raad van 
europa zou vergemakkelijken. de raad stelde dat het wenselijk was om in burgerlijke 
en handelszaken te dien einde een eenvormige wet inzake arbitrage te ontwerpen.

265. Met dit verdrag verbond iedere verdragsluitende partij zich ertoe om in zijn 
wetgeving, uiterlijk binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van dit 
verdrag de bepalingen van de uniforme wet opgenomen in bijlage i bij dit verdrag in 
haar nationale wetgeving op te nemen.

elke verdragsluitende partij verbond er zich eveneens toe in haar wetgeving geen 
bepaling te behouden (of in te voeren) waarbij niet-ingezetenen van de betrokken staat 
de functie van arbiter niet zouden kunnen vervullen.

266. overeenkomstig het verdrag heeft elke verdragsluitende partij het recht in haar 
wetgeving te bepalen hoe de voorlopige tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke 
uitspraken die nog steeds voor beroep vatbaar voor de arbiters, kan bekomen worden.

(40) art. 1721, § 3 Ger. w.
(41) niet te verwarren met de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie, twee organen van 

de eu.
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de bepalingen van dit verdrag doen verder geen afbreuk aan de toepassing van bilaterale 
of multilaterale overeenkomsten inzake arbitrage die werden gesloten of nog zouden 
worden gesloten.

267. het verdrag zou in werking treden drie maanden na de datum van neerlegging van 
de derde akte van bekrachtiging of aanvaarding.

dit verdrag blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

elke verdragsluitende partij kan dit verdrag opzeggen door kennisgeving aan de 
secretaris-Generaal van de raad van europa.

de opzegging wordt van kracht zes maanden na de datum van ontvangst van de kennis-
geving door de secretaris-Generaal.

268. België heeft dit Verdrag en de uniforme wet geratificeerd met de wet 4 juli 1972 
tot goedkeuring van de europese overeenkomst houdende een eenvormige wet inzake 
arbitrage ondertekend te straatsburg op 20 januari 1966, en tot invoering in het Gerech-
telijk wetboek van een zesde deel betreffende de arbitrage (42).

269. het zesde deel van het Gerechtelijk wetboek betreffende de arbitrage bevatte 
de omzetting in het belgisch recht, door de genoemde wet van 4 juli 1972, van de 
bepalingen van deze eenvormige wet inzake arbitrage (43), aangehecht bij de europese 
overeenkomst inzake arbitrage. deze overeenkomst, die werd uitgewerkt in het kader 
van de raad van europa, werd merkwaardig genoeg enkel bekrachtigd door belgië, 
zodat het beoogde doel van de eenmaking van de nationale wetgevingen niet bereikt is.

270. deze situatie bracht de belgische wetgever ertoe om, zoals een groot aantal 
landen (44) dit reeds eerder hadden gedaan, een grondige herziening van de wetgeving 
door te voeren, door in wezen zeer ruim de bepalingen van de Modelwet inzake de 
internationale handelsarbitrage van de commissie van de verenigde naties voor het 
internationaal handelsrecht (uncitral/cnudci (45)) van 21 juni 1985 over te nemen 
of er zich door te laten inspireren.

(42) BS 8 augustus 1972, p. 8717.
(43) voor een uitvoerige bespreking van deze uniforme wet en de omzetting in belgisch recht zie: a. 

boehle: “arbitrage – een analyse van de wet” in TPR 1973, 3 e.v.
(44) Cf. o.a.: s. jarvin, « la loi type de la cnudci sur l’arbitrage commercial international », Rev. 

arb. 1986, 509 e.v.
(45) uncitral is de “united nations commission on international trade law”. deze commissie 

voor internationaal handelsrecht van de verenigde naties(uncitral) die werd opgericht door 
de algemene vergadering van de verenigde naties bij resolutie 2205 (xxi) van 17 december 
1966, speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het internationaal handelsrecht op 
grond van haar mandaat om de geleidelijke harmonisatie en modernisering van het recht inzake 
de internationale handel te bevorderen door het voorbereiden en promoten van het gebruik en 
de goedkeuring van wetgevende en niet-wetgevende instrumenten in een aantal belangrijke 
gebieden van handelsrecht.
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10.3.2 UNCITRAL modelwet

271. de Modelwet van uncitral (46) is bedoeld om lidstaten te helpen bij de hervorming 
en modernisering van hun wetgeving betreffende de arbitrageprocedures om rekening te 
houden met de specifieke kenmerken en behoeften van de internationale commerciële 
arbitrage. deze Modelwet heeft betrekking op alle stadia van de arbitrageprocedure: de 
arbitrageovereenkomst, de samenstelling en de bevoegdheid van het scheidsgerecht, de 
omvang van de interventie van de staatrechtbank, de erkenning en tenuitvoerlegging van 
arbitrale uitspraken. de Modelwet is het resultaat van een wereldwijde consensus over 
fundamentele aspecten van de praktijk van internationale arbitrage die door de meeste 
staten uit alle regio’s en van de verschillende juridische of economische systemen in 
de wereld wordt geaccepteerd.

op dit ogenblik hebben 72 landen hun wetgeving inzake arbitrage op deze Modelwet 
gebaseerd 47.

272. de wet van 24 juni 2013 (48) tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk 
wetboek betreffende de arbitrage had dan ook tot doel onze wetgeving aan deze 
Modelwet aan te passen (49).

273. door deze wetswijziging sluit het belgisch recht inzake arbitrage dan ook zeer 
nauw aan bij het internationaal aanvaard arbitragerecht.

10.3.3. Uitvoerbaarheid van arbitrale beslissingen in internationale context

274. in de praktijk worden de meeste arbitrale beslissingen vrijwillig uitgevoerd. 
wanneer de in het ongelijk gestelde partij niet vrijwillig uitvoert, moet er overgegaan 
worden tot gedwongen uitvoering. Zoals hiervoor onder titel 2.9 uiteengezet moet de 
uitvoerbaarheid van de beslissing voor de nationale staatsrechtbank bekomen worden, 
om tot de gedwongen uitvoering van de beslissing te kunnen overgaan. de in deze 
materie bevoegde rechtbank is in de regel de rechtbank van de plaats waar de arbitrale 
beslissing moet uitgevoerd worden.

275. het in een bepaalde staat verlenen van deze uitvoerbaarheid aan in het buitenland 
verleende arbitrale beslissing zorgde in de internationale handel voor heel wat problemen.

om deze problemen op te lossen werd in de schoot van de economische en sociale 
raad van de verenigde naties (uncitral) het verdrag van new york van 10 juni 

(46) Cf.: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_ebook.pdf.
(47) op 31 maart 2016.
(48) Gepubliceerd in het belgisch staatsblad van 28 juni 2013, p. 41263.
(49) Cf. Parl.St. kamer 2012-13, nr. 2743/001 p. 5: “Het voorliggend wetsontwerp heeft tot doel 

om deze Modelwet, met inbegrip van de wijzigingen die op 7 juli 2006 werden goedgekeurd, 
in het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek over te nemen. Het is nodig om onze wetgeving 
af te stemmen op de meest vooruitstrevende wetgevingen inzake arbitrage. Naar het voorbeeld 
van andere landen, zullen evenwel enkele van de huidige bijzonderheden van het Belgisch recht 
behouden blijven wanneer zij beantwoorden aan een grote bezorgdheid.”.
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1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke 
uitspraken ondertekend (50).

276. het hoofddoel van het verdrag is discriminatie van buitenlandse arbitrale 
beslissingen tegenover eigen nationale beslissingen te voorkomen. het verplicht de 
verdragsluitende staten om ervoor te zorgen dat dergelijke arbitrale beslissingen worden 
erkend en in het algemeen uitvoerbaar zijn op hun grondgebied net zoals binnenlandse 
arbitrale beslissingen. een tweede doel van het verdrag is de rechterlijke instanties van 
de verdragsluitende staten ertoe te verplichten om volle uitwerking te geven aan arbi-
trageovereenkomsten door partijen, die hen in weerwil van hun arbitrageovereenkomst 
van een geschil vatten, te verwijzen naar de arbitrage.

dit doel wordt verwoord in artikel 3 van het verdrag dat stelt dat: “Iedere Verdragsluitende 
Staat zal zonder de in de volgende artikelen vervatte voorwaarden scheidsrechterlijke 
uitspraken als bindend erkennen en ze ten uitvoer leggen overeenkomstig de regelen 
van rechtsvordering, geldende in het gebied waar een beroep op de uitspraak wordt 
gedaan. De erkenning of tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken waarop 
dit Verdrag van toepassing is, zal niet worden onderworpen aan aanzienlijk drukkender 
voorwaarden of aanzienlijk hogere gerechtskosten dan die waaraan de erkenning of 
tenuitvoerlegging van de nationale scheidsrechterlijke uitspraken zijn onderworpen.”.

277. de erkenning en tenuitvoerlegging van de uitspraak zullen slechts dan, op verzoek 
van de partij tegen wie een beroep op de uitspraak wordt gedaan, worden geweigerd, 
indien die partij aan de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en tenuit-
voerlegging wordt verzocht, het bewijs levert (51):

a. dat de partijen bij de in artikel 2 bedoelde overeenkomst krachtens het op hen 
toepasselijke recht onbekwaam waren die overeenkomst aan te gaan, of dat die 
overeenkomst niet geldig is krachtens het recht waaraan partijen haar hebben 
onderworpen, of – indien elke aanwijzing hieromtrent ontbreekt – krachtens het 
recht van het land waar de uitspraak werd gewezen; of

b. dat aan de partij tegen wie een beroep op de uitspraak wordt gedaan, niet behoorlijk was 
kennis gegeven van de benoeming van de scheidsman of van de scheidsrechterlijke 

(50) het initiatief tot het verdrag van new york van, 10 juni 1958 is uitgegaan van de internationale 
kamer van koophandel die er in 1953 bij de economische en sociale raad van de verenigde naties 
had op aangedrongen het internationale handelsverkeer een doeltreffende akte te bezorgen van 
het protocol van Genève van 24 september 1923 betreffende de arbitrageclausules en het verdrag 
van Genève van 26 september 1927. verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in het buitenland 
gewezen scheidsrechterlijke uitspraken, Genève, 26-09-1927. dat protocol en dat verdrag 
gaven immers geen voldoening (cf.: a.j. van den berG « Convention pour la reconnaissance 
et l’exécution des sentences arbitrales étrangères » in united nations audiovisual library of 
international law, 201, p. 1 e.v. (www.un.org/law/avl) omwille van het vereiste van het definitief 
karakter van de arbitrale uitspraak in het land van herkomst en het vereiste dat de uitspraak 
niet strijdig mocht zijn met de openbare orde in het land van uitvoering van de beslissing. ten 
gevolge van dit initiatief werd op 20 mei 1958 door de verenigde naties een internationale 
conferentie gehouden en op 10 juni van datzelfde jaar werd het verdrag aangenomen.

(51) art. 5 van het verdrag.



184

Missions judiciaires et extrajudiciaires du reviseur d’entreprises 2016
a

r
b

it
r

e 
et

 t
ie

r
s-

d
ec

id
eu

r

procedure, of dat het hem om andere redenen onmogelijk is geweest zijn zaak te 
verdedigen; of

c. dat de uitspraak betrekking heeft op een geschil dat niet valt onder het compromis 
of dat niet valt binnen de termen van het compromissoir beding, of dat de uitspraak 
beslissingen bevat die de bepalingen van het compromis of van het compromis-
soir beding te buiten gaan, met dien verstande dat, indien de beslissingen welke 
betrekking hebben op kwesties die aan arbitrage zijn onderworpen gescheiden 
kunnen worden van de beslissingen die betrekking hebben op kwesties die niet aan 
arbitrage zijn onderworpen, dat gedeelte van de uitspraak hetwelk de eerstgenoemde 
beslissingen bevat, kan worden erkend en ten uitvoer gelegd; of

d. dat de samenstelling van het scheidsgerecht op de scheidsrechterlijke procedure niet 
in overeenstemming was met de overeenkomst der partijen, of, bij gebreke van een 
overeenkomst daaromtrent, niet in overeenstemming was met het recht van het land 
waar de arbitrage heeft plaats gevonden; of

e. dat de uitspraak nog niet bindend is geworden voor partijen of is vernietigd of haar 
tenuitvoerlegging is geschorst door een bevoegde autoriteit van het land waar of 
krachtens welk recht die uitspraak werd gewezen.

de erkenning en tenuitvoerlegging van een scheidsrechterlijke uitspraak kan eveneens 
worden geweigerd, indien de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en 
tenuitvoerlegging wordt verzocht, constateert :

a. dat het onderwerp van geschil volgens het recht van dat land niet vatbaar is voor 
beslissing door arbitrage; of

b. dat de erkenning of tenuitvoerlegging van de uitspraak in strijd zou zijn met de 
openbare orde van dat land.

belgië heeft dit verdrag goedgekeurd bij wet van 5 juni 1975 (52) (53).

(52) wet van 5 juni 1975 houdende goedkeuring van het verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging 
van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, opgemaakt te new york op 10 juni 1958, BS 15 
november 1975, p. 14410.

(53) op dit ogenblik hebben 156 landen het verdrag van new york goedgekeurd.
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10.4. institutionele arbitraGe

10.4.1. Algemeen

278. het opstellen van een arbitrageovereenkomst is, omwille van de grote contractvrij-
heid van de partijen een zeer moeilijke opgave omdat heel wat problemen inzake 
procedureregels, taalgebruik, plaats van arbitrage, op de arbitrage toepasselijk recht, 
enz. moeten worden uitgewerkt.

om de taak van de contractpartijen te verlichten hebben heel wat instellingen die actief 
zijn in het domein van de arbitrage eigen “arbitragereglementen” uitgewerkt. in de 
meeste gevallen volstaat dan ook te verwijzen naar deze geïnstitutionaliseerde organen 
en hun reglement om een volkomen geldige arbitrageprocedure in een overeenkomst 
op te nemen. het is onbegonnen werk om een (zelfs onvolledig) overzicht te maken 
van de bestaande geïnstitutionaliseerde arbitrageorganen en hun arbitragereglementen. 
in de meeste gevallen zijn deze reglementen vrij gelijklopend en verschillen zij slechts 
op een aantal punten van elkaar. in dit bestek kan het volstaan met even summier in te 
gaan op voor het belgisch bedrijfsleven twee belangrijke instellingen actief in arbitrage.

10.4.2. CEPANI

279. het belgisch centrum voor arbitrage en Mediatie (“cepani”) is een onafhanke-
lijke instelling die de arbitrageprocedures administreert overeenkomstig zijn reglement. 
het beslecht zelf geen geschillen en oefent niet de taak van arbiter uit.

280. wanneer de partijen overeenkomen een beroep te doen op de arbitrage overeen-
komstig het cepani-reglement, onderwerpen zij zich daardoor aan het reglement, met 
inbegrip van de bijlagen, dat van toepassing is op de aanvangsdatum van de arbitrage, 
tenzij zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen om zich te onderwerpen aan het reglement 
van toepassing op het tijdstip van de arbitrageovereenkomst.

281. behoudens andersluidend beding tussen de partijen, heeft de nietigheid of het niet 
bestaan van de overeenkomst niet tot gevolg dat het scheidsgerecht onbevoegd is, voor 
zover het de geldigheid van de arbitrageovereenkomst vaststelt.

282. de partij die een beroep wenst te doen op de arbitrage overeenkomstig het cepani-
reglement, dient daartoe een verzoek tot arbitrage in bij het secretariaat.

het verzoek tot arbitrage bevat onder meer de volgende gegevens:

a) naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en 
faxnummer, e-mailadres en in voorkomend geval het btw-nummer van ieder der 
partijen;

b) naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en 
faxnummer, e-mailadres van de persoon of personen die de eiser in de arbitrage 
vertegenwoordigen;



186

Missions judiciaires et extrajudiciaires du reviseur d’entreprises 2016
a

r
b

it
r

e 
et

 t
ie

r
s-

d
ec

id
eu

r

c) een bondige uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil, dat 
aan de vordering ten grondslag ligt;

d) het voorwerp van de vordering, een samenvatting van de ingeroepen middelen en, 
indien mogelijk, een raming van de gevorderde bedragen;

e) alle nodige inlichtingen om het aantal arbiters te bepalen en hun keuze mogelijk te 
maken overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en de voordracht van de arbiter 
die zij dient aan te wijzen;

f) aanwijzingen betreffende de plaats en de taal van de arbitrage en de toepasselijke 
rechtsregels.

het verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van de gesloten overeenkomsten en 
alleszins van de arbitrageovereenkomst en van alle overige nuttige stukken. het verzoek 
tot arbitrage en de bijlagen moeten ingediend worden in zoveel exemplaren als er te 
benoemen arbiters zijn,  vermeerderd met één exemplaar voor het secretariaat.

de eiser moet bij het verzoek tot arbitrage het bewijs voegen van de kennisgeving van 
het verzoek en de bijlagen aan de verweerder.

283. de arbitrage vangt aan op de dag waarop het secretariaat in het bezit is van zowel 
het verzoek tot arbitrage als de bijlagen bij het verzoek, als de betaling van de registra-
tiekosten. het secretariaat bevestigt de aanvangsdatum van de arbitrage aan de partijen.

284. belangrijk is vast te stellen dat cepani in artikel 14.1 van haar reglement bepaalt 
dat: “Uitsluitend personen die onafhankelijk zijn ten opzichte van de partijen en hun 
raadslieden en die de gedragsregels opgenomen in bijlage III (aan het reglement) 
naleven, kunnen als arbiter in een CEPANI-arbitrage optreden. Wanneer de arbiter 
wordt benoemd of bevestigd, verbindt hij zich ertoe onafhankelijk te blijven tot aan 
het einde van zijn opdracht. Hij is onpartijdig en verbindt zich eveneens ertoe dit 
te blijven en beschikbaar te blijven.” en dat “Voor zijn benoeming of bevestiging, 
ondertekent de voorgedragen arbiter een verklaring van aanvaarding, beschikbaar-
heid en onafhankelijkheid moet afgeven. Hij deelt schriftelijk aan het secretariaat 
de feiten en omstandigheden mee, die van dien aard zijn dat deze in de ogen van de 
partijen aanleiding zouden kunnen geven zijn onafhankelijkheid in twijfel te trekken. Het 
secretariaat deelt deze informatie schriftelijk mee aan de partijen en stelt een termijn 
waarbinnen zij eventuele opmerkingen kunnen indienen.” (54).

285. alvorens het onderzoek van de zaak aan te vatten, stelt het scheidsgerecht, op 
basis van de stukken of in aanwezigheid van de partijen, op basis van hun meest recente 
verklaringen, een akte op waarin het zijn opdracht omschrijft. deze opdrachtakte bevat 
onder meer de volgende gegevens betreffende de identificatie van de partijen, maar 
ook de bondige opgave van de omstandigheden van de zaak, de uiteenzetting van 
de vorderingen van de partijen met, indien mogelijk, een raming van de gevorderde 
bedragen, de bepaling van de te beslechten geschilpunten en de plaats van de arbitrage (55).

(54) art. 14.2 van het cepani-reglement
(55) art. 22.1 van het cepani-reglement.
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286. in principe doet het scheidsgerecht uitspraak binnen een termijn van zes maanden, 
te rekenen vanaf de datum van de opstelling van de opdrachtakte (56).

287. het arbitragereglement van cepani bevat naast de gedragsregels voor cepani-
procedures ook een tarieflijst voor arbitrage (57).

10.4.3. ICC

288. de International Chamber of Commerce met zetel te Parijs, heeft een specifieke 
entiteit gecreëerd die belast is met de organisatie en het toezicht op de arbitrage onder 
de regels van de icc. het arbitragehof heeft een universele strekking, wat blijkt uit 
het feit dat elk jaar een groot aantal partijen, arbiters en advocaten uit landen van alle 
economische, politieke en sociale systeem aanwezig zijn in icc-arbitrages.

289. het reglement van arbitrage en de regels voor Mediation zijn opgenomen in de 
publicatie nummer 865, die op verzoek ter beschikking staat (58).

290. de leden van het hof van arbitrage hebben uiteenlopende professionele, juridische 
en culturele achtergronden en dit weerspiegelt zich in het dagelijks werk en besluitvor-
ming van het hof.

het hof is een van de meest ervaren en gerenommeerde internationale arbitrage instel-
lingen ter wereld. de primaire rol van het hof is het beheren van icc-arbitrages en dit 
in nauwe samenwerking met het secretariaat. het voert de functies uit die haar onder 
de icc Rules of Arbitration zijn toevertrouwd en streeft er voortdurend naar partijen en 
arbiters te helpen om procedurele obstakels die zich zouden voordoen, te overwinnen.

in uitvoering van haar taken is het hof verplicht om alles in het werk te stellen om te 
bekomen dat de arbitrale uitspraken wettelijk uitvoerbaar zijn.

291. het is belangrijk op te merken dat het arbitragehof zelf geen arbiter, een rechter 
of een rechtbank is in de gerechtelijke zin van het woord. het lost zelf geen geschillen 
op en beslist niet zelf wie er arbitrage wint of wie verliest. het begroot de toe te kennen 
schadevergoeding of de kosten niet. dat zijn allemaal functies die gereserveerd zijn 
voor onafhankelijke arbitragetribunalen die in overeenstemming met het icc-reglement 
werden samengesteld.

292. De specifieke functies van het ICC-Arbitragehof in het kader van het reglement 
zijn onder meer:

 – de eventuele vaststelling van de plaats van arbitrage;
 – het beoordelen van het prima facie bestaan vaneen icc Arbitration overeenkomst;

(56) art. 29.1 van het cepani-reglement.
(57) Zie: http://www.cepani.be/nl/arbitrage/reglementen/geschillen-%e2%82%ac-25-000-0.
(58) de regels zijn ook beschikbaar op http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-

and-adr/arbitration/icc-rules-of-arbitration/ en http://www.iccwbo.org/products-and-services/
arbitration-and-adr/mediation/rules/.
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 – het nemen van bepaalde besluiten die nodig zijn in complexe multi-party of multi-
contract arbitrage;

 – bevestiging, benoeming en vervanging van arbiters;
 – beslissen over de vragen tot wraking ingediend tegen arbiters;
 – het bewaken van het arbitrale proces vanaf de indiening van het verzoek om arbitrage 

tot aan de kennisgeving van de definitieve gunning om er voor te zorgen dat de 
procedure in overeenstemming met de regels en met de vereiste toewijding aan ijver 
en efficiëntie wordt gevoerd;

 – het onderzoeken en goedkeuren van alle arbitrale uitspraken, in het belang van het 
verbeteren van de kwaliteit en uitvoerbaarheid;

 – het bepalen, beheren en, indien nodig, het aanpassen van de kosten van de arbitrage, 
met inbegrip van de icc administratieve kosten en vergoedingen en kosten van de 
arbiters; en

 – toezicht houden dringende arbitrage procedures.

293. Zeer summier gelden voor een icc-arbitrage volgende regels:

294. iedere arbiter moet onpartijdig en onafhankelijk zijn en blijven van de bij de 
arbitrage betrokken partijen.

vóór zijn aanstelling of bevestiging, moet een aangezochte arbiter een verklaring van 
aanvaarding, beschikbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid ondertekenen. 
de aangezochte arbiter zal het secretariaat van het arbitragehof schriftelijk in kennis 
stellen van feiten en omstandigheden die van zodanige aard zou kunnen zijn om in de 
ogen van de partijen de onafhankelijkheid van de arbiter in twijfel te trekken, evenals 
alle omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot een redelijke twijfel aan 
onpartijdigheid van de arbiter. het secretariaat moet deze informatie aan de partijen 
schriftelijk ter kennis brengen en hen een termijn geven om hun eventuele commentaar 
te geven.

elke arbiter zal het secretariaat van het arbitragehof en de partijen onmiddellijk schrif-
telijk informeren over feiten of omstandigheden met betrekking tot de onpartijdigheid 
of onafhankelijkheid van de arbiter, zoals hiervoor bedoeld, die zich zouden voordoen 
in de loop van de arbitrageprocedure.

295. de beslissingen van het arbitragehof inzake de benoeming, bevestiging, wraking 
of vervanging van een arbiter zijn definitief, en de redenen voor dergelijke besluiten 
worden niet meegedeeld.

door te aanvaarden om als arbiter te fungeren, verbindt men zich ertoe deze taak in 
overeenstemming met de icc arbitrageregels uit te voeren.

296. de geschillen worden beslecht door een enkele arbiter of door drie arbiters.

indien de partijen niet over het aantal arbiters zijn overeengekomen, zal het hof een 
enkele arbiter te benoemen, behalve wanneer het hof de mening is toegedaan dat het 
geschil van die aard is dat het de benoeming van drie arbiters rechtvaardigt. in een 
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dergelijk geval moet de eiser een arbiter benoemen binnen een termijn van vijftien 
dagen na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit van het hof, en dient 
de verweerder een arbiter aan te stellen binnen een termijn van vijftien dagen na de 
ontvangst van de kennisgeving van de voordracht door de eiser. indien een partij verzuimt 
een scheidsrechter te benoemen, geschiedt de benoeming door het arbitragehof.

297. indien de partijen zijn overeengekomen dat het geschil zal worden beslecht door 
een enkele arbiter, kunnen zij, in onderling overleg, de enige arbiter benoemen en zijn 
benoeming ter bevestiging aan het hof voorleggen. als de partijen er niet in slagen een 
enkele arbiter te benoemen binnen dertig dagen na de datum waarop de aanvraag van 
de eiser voor arbitrage door de andere partij is ontvangen, zal de enige arbiter door het 
arbitragehof worden benoemd.

298. indien de partijen zijn overeengekomen dat het geschil zal worden beslecht door 
drie arbiters, zal elke partij haar arbiter voor bevestiging door het arbitragehof aanwijzen 
respectievelijk in de aanvraag en het antwoord. indien een partij verzuimt een scheids-
rechter te benoemen, geschiedt de benoeming door het arbitragehof.

indien het geschil moet worden voorgelegd aan drie arbiters, zal de derde arbiter, die 
zal optreden als voorzitter van het scheidsgerecht, worden benoemd door het hof, tenzij 
de partijen een andere procedure voor een dergelijke benoeming zijn overeengekomen. 
in dat geval moet de nominatie door het arbitragehof worden bevestigd.

299. bij de bevestiging of de benoeming van arbiters zal het hof rekening houden met 
de nationaliteit, de verblijfplaats en andere elementen zoals de landen van herkomst van 
de partijen, de andere arbiters, de beschikbaarheid van de arbiters en de bekwaamheid 
van de arbiters om de arbitrage te laten verlopen volgens de icc-regels. het hof zal 
hierbij de nationale afdelingen van icc raadplegen.

300. partijen kunnen een voorgestelde arbiter wraken door binnen de dertig dagen na 
hun benoeming een schriftelijke verklaring af te geven aan het secretariaat van het hof. 
deze verklaring moet de feiten en omstandigheden die het motief voor de wraking 
vormen, bevatten. het hof zal over de vraag tot wraking uitspraak doen, nadat de 
andere partij en de arbiter hun commentaar hebben laten kennen binnen de termijn die 
door het hof wordt bepaald.

301. de procedure zal gevoerd worden volgens de regels van het icc-reglement en 
wanneer deze de voorliggende vraag niet behandelen, volgens de regels die de partijen 
zijn overeengekomen of die door het scheidsgerecht worden bepaald, al of niet door 
referentie aan een nationaal toepasselijk recht.

302. de arbitrageprocedure zal worden gevoerd in de taal die door de partijen werd 
overeengekomen of in de taal die door de arbiter(s) wordt bepaald, rekening houdend 
met de relevante omstandigheden, daarin begrepen de taal van de overeenkomst.

303. het toepasselijk recht dat ter beoordeling van de grond van de zaak zal aangewend 
worden, is het recht dat door de partijen werd gekozen, en in afwezigheid daarvan zal 
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het toepasselijk recht door het scheidsgerecht worden bepaald, mede op basis van de 
bepalingen van het contract.

304. bij de aanvang van de procedure zal het scheidsgerecht een basisdocument 
opmaken, de “Terms of Reference” genoemd, dat de volgende elementen zal bevatten:

a) de namen, beschrijving, adres en andere contactgegevens van elk van de partijen en 
van hun vertegenwoordigers in de arbitrageprocedure;

b) het adres waarnaar kennisgevingen en mededelingen in de loop van de arbitrage 
kunnen worden gestuurd;

c) een samenvatting van de aanspraken van de partijen en van het door elke partij 
gevraagde herstel, samen met de bedragen van de gekwantificeerde claims en, voor 
zover mogelijk, een schatting van het bedrag van de schuldvorderingen;

d) tenzij het scheidsgerecht het niet opportuun acht, een lijst van de geschillen die 
moeten worden beslecht;

e) de namen, adressen en andere contactgegevens van elk van de arbiters;
f) de plaats van de arbitrage; en
g) bijzonderheden in verband met de toepasselijke procedureregels en, indien dit het 

geval is, een verwijzing naar de aan het scheidsgerecht toegekende bevoegdheid 
om als “goede mannen” (“amiables compositeurs”) naar billijkheid te handelen of 
te beslissen ex aequo et bono.

deze Terms of Reference worden ondertekend door de partijen en de arbiters en wordt 
overgemaakt aan het arbitragehof.

305. het scheidsgerecht zal met alle geschikte middelen en binnen zo kort mogelijke 
termijn de feiten van de zaak vaststellen. na bestudering van de schriftelijke opmerkingen 
van de partijen en van alle ingeroepen documenten, zal het scheidsgerecht de partijen 
horen in elkaars aanwezigheid.

306. Zo spoedig mogelijk na de laatste hoorzitting of het indienen van de laatste 
toegestane argumenten zal het scheidsgerecht:

a) de zaak gesloten verklaren; en
b) het secretariaat van het arbitragehof en de partijen informeren van de datum waarop 

het denkt haar ontwerpbeslissing aan het hof ter goedkeuring te kunnen voorleggen.

307. nadat de procedure gesloten is, kunnen geen verdere opmerkingen of argumenten 
worden ingediend, of bewijzen worden voorgelegd, met betrekking tot de aange-
legenheden waarover moet worden beslist, tenzij toegelaten of gevraagd door het 
scheidsgerecht.

308. wanneer het scheidsgerecht is samengesteld uit meer dan één arbiter, wordt de 
beslissing bij meerderheid genomen. als er geen meerderheid wordt gevonden beslist 
de voorzitter van het scheidsgerecht alleen.

de uitspraak vermeldt de motieven waarop ze is gebaseerd.
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de uitspraak wordt geacht te zijn gedaan op de plaats van de arbitrage en op de daarin 
vermelde datum.

in principe moet de beslissing gegeven worden binnen de zes maand na de ondertekening 
van de Terms of Reference.

309. kenmerkend voor de arbitrageregels van de icc is de toetsing van de uitspraak door 
het arbitragehof. vóór de ondertekening van een beslissing legt het scheidsgerecht de 
ontwerpbeslissing voor aan het hof. het hof kan wijzigingen met betrekking tot de vorm 
van de beslissing voorstellen en, zonder de beslissingsvrijheid van het scheidsgerecht 
aan te tasten, kan het hof ook de aandacht vestigen op inhoudelijke punten. door het 
scheidsgerecht wordt geen uitspraak gedaan vooraleer het ontwerp door het hof naar 
zijn vorm is goedgekeurd.

10.5. BEDRIJFSREVISOR ALS ARBITER?

310. de meeste arbiters zijn advocaten omwille van hun opleiding en ervaring met 
gerechtelijke procedureregels, rechtspraak en rechtbanken. ook het feit dat advocaten 
onderworpen zijn aan een vrij strikte deontologie speelt hierbij een rol. reeds eerder 
echter werd er in verband met de aanstelling van gerechtsmandatarissen op gewezen dat 
de maatschappij grondig wijzigt en dat “la technicité qui caractérise notre société fait 
que la compétence juridique ne suffit plus à garantir un exercice paisible de sa mission 
au mandataire judiciaire” (59). hetzelfde kan gelden voor arbitrage.

311. dat een arbiter niet noodzakelijk advocaat of jurist hoeft te zijn moge blijken 
uit het reeds besproken arrest van het hof van beroep te luik (60) waarbij de expert in 
bouwzaken optrad als arbiter. op basis van de uncitral-modelwet werd eveneens 
geoordeeld dat een advocaat niet als arbiter kan worden benoemd wanneer de partijen 
zijn overeengekomen dat de arbiter een fysicus moest zijn (61).

312. bedrijfsrevisoren zijn zoals advocaten onderworpen aan deontologische regels (62). 
belangrijk in deze plichtenleer van de bedrijfsrevisoren is vast te stellen dat de bedrijfs-
revisor iedere handeling of houding moet vermijden die in strijd zou zijn, hetzij met 
de waardigheid, de rechtschapenheid of de kiesheid, hetzij met het respect dat hij aan 
zijn confraters verschuldigd is, hetzij met de onafhankelijkheid die de vrije beroepen 

(59) M-o. pâris « le dialogue délicat entre le juge et le mandataire judiciaire » in ibr-ire, obfG, 
ovb en urhb-ujcb (éd.), Tribunaux, barreaux et révisorat d’entreprises : actualité de leur 
collaboration et actualités en droit des affaires, antwerpen-apeldoorn, Maklu, 2012, p.153 nr. 
322.

(60) Cf. voetnoot nr. 23.
(61) oberlandesgericht München, 34 schh 11/09, 29 january 2010, beschikbaar op: http://www.dis-

arb.de/de/47/datenbanken/rspr/olg-münchen-az-34-schh-11-09-datum-2010-01-29-id1061.
(62) Zie kb van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren. Zie eveneens het 

voorontwerp van deontologische code revisoren voorgelegd voor openbare raadpleging op 15 
december 2011.
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kenmerkt (63). ook mag de bedrijfsrevisor geen enkele opdracht uitvoeren, wanneer hij 
zich in een positie bevindt waardoor zijn onafhankelijkheid bij de uitoefening van de 
opdracht in het gedrang zou kunnen worden gebracht (64).

ook de bepaling dat de bedrijfsrevisor slechts een revisorale opdracht mag uitvoeren en 
een verslag of een oordeel mag geven, in zoverre zijn onpartijdigheid wordt gewaarborgd 
door zijn eigen rechtschapen en objectieve houding (65) is hier van belang.

deze voorschriften leggen immers de nadruk op de onafhankelijkheid en de onpar-
tijdigheid van de bedrijfsrevisor bij de uitoefening van zijn opdracht. hierboven in 
randnummers 242 e.v. werd er reeds de nadruk op gelegd dat één van de fundamentele 
eisen om als arbiter te kunnen optreden precies die onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de aangezochte persoon is.

313. dit principe van onafhankelijkheid en onpartijdigheid komt voor in de belgische 
wetgeving waarin er op gewezen wordt dat wanneer de voorzitter van de rechtbank 
een arbiter aanstelt, hij rekening moet houden met alle hoedanigheden vereist door 
de overeenkomst van de partijen en met alle overwegingen die van aard zijn om de 
aanstelling van een onafhankelijke en onpartijdige arbiter te verzekeren (66) en dat het 
gebrek aan onafhankelijkheid als grond voor wraking van de arbiter geldt (67).

ook in het arbitragereglement van cepani vinden we terug dat: “Uitsluitend personen 
die onafhankelijk zijn ten opzichte van de partijen en hun raadslieden en die de gedrags-
regels opgenomen in bijlage III aan het CEPANIreglement naleven, kunnen als arbiter 
in een CEPANI-arbitrage optreden” (68). in artikel 11 van het icc-reglement wordt dit 
onderstreept in volgende bewoordingen: “Every arbitrator must be and remain impartial 
and independent of the parties involved in the arbitration.” En “Before appointment or 
confirmation, a prospective arbitrator shall sign a statement of acceptance, availability, 
impartiality and independence.”.

314. Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor als arbiter kan nog 
worden gewezen op een aantal gerechtelijke uitspraken waarin wordt aangenomen dat 
de arbiter niet onafhankelijk kan zijn omwille van eerder aanvaarde opdrachten.

een zakenrelatie tussen één van de partijen en een enige arbiter roept echter niet nood-
zakelijk twijfel op over de onafhankelijkheid van die arbiter, ongeacht of deze relatie 
nu bestaat uit één enkel contact of meerdere contacten (69).

(63) art. 3 kb van 10 januari 1994.
(64) art. 6 kb van 10 januari 1994.
(65) art. 8 kb van 10 januari 1994.
(66) art. 1685, § 5 Ger. w.
(67) art. 1685, § 2 Ger. w.
(68) art. 14.1 van het cepani-reglement.
(69) oberlandesgericht München, 34 schh 05/06, 5 july 2006, beschikbaar op http://www.dis-arb.de/

de/47/datenbanken/rspr/olg-münchen-az-34-schh-05-06-datum-2006-07-05-id557.



193

Gerechtelijke en buitenGerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor 2016

sc
h

ei
d

sr
ec

h
te

r
 e

n
 d

er
d

en
b

es
li

ss
er

volgens een andere beslissing van de rechtbank, en ondanks het feit dat de norm met 
betrekking tot de onpartijdigheid van arbiters op een hoog niveau werd vastgesteld, geeft 
het loutere feit dat een arbiter in een andere procedure had deelgenomen als raadsman 
van een partij die in de arbitrage is betrokken, geen grond tot wraking van die arbiter (70).

in een ander geval, waarin de rechter de wraking aanvaardde, is dat waarin de arbiter 
die door één van de partijen was voorgedragen voordien in een andere procedure 
was opgetreden als een door een rechtbank aangestelde expert met het oog op het 
verkrijgen van bewijs tussen dezelfde partijen en met betrekking tot het bouwproject 
dat aanleiding gaf tot de arbitrageprocedure (71). andere voorbeelden waarin de vraag tot 
wraking gegrond werd verklaard, omvatten een geval waarin de arbiter een artikel had 
gepubliceerd waarin hij zijn mening geeft over het geschil dat in de arbitrageprocedure 
aan de orde is (72). deze beslissing staat tegenover de beslissing van het deens hoog-
gerechtshof dat oordeelde dat rechters – met inbegrip van arbiters – niet kunnen worden 
gewraakt omwille van hun geschriften of uitspraken over juridische kwesties die zich 
hebben voorgedaan in een periode die voorafgaat aan het geval dat aan arbitrage wordt 
onderworpen. dergelijke omstandigheden doen geen enkele twijfel rijzen over de 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de arbiter, die in de betrokken arbitragezaak 
het voorwerp van wraking vormt (73).

het verschil tussen beide beslissingen ligt waarschijnlijk in de inhoud van beide 
publicaties (de eerste heeft blijkbaar betrekking op de zaak zelf en lijkt ironisch van 
aard, terwijl de tweede meer wetenschappelijk was).

(70) hanseatisches oberlandesgericht hamburg, 6 schh 03/02, 11 March 2003, beschikbaar op 
http://www.dis-arb.de/de/47/datenbanken/rspr/hanseat-olg-hamburg-az-6-schh-03-02-datum-
2003-03-11-id216.

(71) oberlandesgericht karlsruhe, 10 sch 02/06, 4 july 2006, beschikbaar op http://www.dis-arb.de/
de/47/datenbanken/rspr/olg-karlsruhe-az-10-sch-02-06-datum-2006-07-04-id1294.

(72) clout case no. 902 landgericht München ii, 2 oh 1728/01, 27 june 2002, beschikbaar op 
http://www.dis-arb.de/de/47/datenbanken/rspr/lg-münchen-ii-az-2-oh-1728-01-datum-2002-
06-27-id508. het landgericht argumenteert als volgt: “Es ist anerkannt, dass unangemessene 
Kundgaben und negative Äußerungen eines Richters über eine Partei die Besorgnis der 
Befangenheit rechtfertigen können (Zöller/Vollkommer, ZPO, 23. Aufl., Rdnr. 22 zu § 42 m. w. 
Nachweisen); dies gilt insbesondere dann, wenn die Partei diese als Herabsetzung empfinden 
kann (KG in NJW 75, 1842), oder wenn bei ihr der Eindruck entsteht, ihre Sache werde nicht mit 
dem nötigen Ernst oder in Teilen als überflüssig angesehen (vgl. OLG Hamburg in MDR 89, 71). 
Diesen Eindruck konnte der Beklagte aus einzelnen Formulierungen des Beitrags gewinnen. 
Schon die Überschrift „Streit bis zur Klorolle“ bringt eine deutliche Ironie zum Ausdruck, 
die zwar als journalistische Pointierung durchaus legitim ist, vom Betroffenen in einem 
anhängigen Verfahren aber dennoch als kränkend empfunden werden kann. Auch die 
Formulierung im Untertitel „für Unbetroffene zur Erheiterung“ kann vom Betroffenen 
so verstanden werden, als ob der Verfasser sich über den Streit mokiere. Im gleichen 
Zusammenhang ist auch die Kapitelüberschrift „Kleinkrieg vom Feinsten“ zu sehen. 
Unerheblich ist für den vom Beklagten gewonnenen Eindruck, dass der Richter den Beitrag 
weder selbst verfasst noch journalistisch aufbereitet hat. Es genügt, dass er den Artikel, wie er 
selbst angibt, gesehen und mit seiner Unterschrift zur Veröffentlichung freigegeben hat.”.

(73) case 1178: [Mal 12] deens hoog Gerechtshof, 21st chamber eastern division, no. b-1752-08, 
27 november 2008, geciteerd in united nations commission on international trade law case 
law on uncitral texts (clout), a/cn.9/ser.c/abstracts/121, 15 august 2012, 
p. 11.
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verder is er ook het geval waarin de arbiter eerder aan één van de partijen een deskundig 
advies had verstrekt dat specifiek betrekking had op een aantal problemen die het 
voorwerp vormden van de arbitrage (74). ook hier werd de vraag tot wraking aanvaard.

315. Deze uitspraken en de specifieke opdrachten van de bedrijfsrevisor leiden er toe 
te stellen dat niets de aanstelling van de bedrijfsrevisor als arbiter in de weg staat. Men 
zou zelfs kunnen stellen dat eerdere wettelijke opdrachten binnen een rechtspersoon 
geen beletsel kunnen vormen voor zijn onpartijdigheid als arbiter in een zaak waarin de 
betrokken vennootschap partij is. immers in het uitvoeren van zijn wettelijke revisorale 
taken moet hij getuigen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. de bedrijfsrevisor 
mag immers slechts een revisorale opdracht uitvoeren en een verslag of een oordeel 
geven, in zoverre zijn onpartijdigheid wordt gewaarborgd (75). het is trouwens opvallend 
dat de bedrijfsrevisoren zich meer en meer in het juridisch apparaat inschakelen als 
gerechtsexpert, consulair rechter in de rechtbank van koophandel en als mediator.

als arbiter kunnen zij inderdaad perfect optreden in betwistingen die betrekking 
hebben op vennootschapsrechtelijke problemen zoals de overdracht van aandelen (de 
waardering), boekhoudkundige betwistingen, betwistingen tussen aandeelhouders enz. 
dat bedrijfsrevisoren naast mediatie en het optreden als gerechtsdeskundige, in de 
praktijk meer en meer als arbiter optreden, moge blijken uit de getuigenissen die zijn 
opgenomen in het verslag van de rondetafel “bemiddeling: een alternatieve wijze voor 
het oplossen van conflicten waarbij de bedrijfsrevisoren een centrale rol te vervullen 
hebben !” (76).

(74) hanseatisches oberlandesgericht hamburg, 11 schh 01/04, 28 june 2004, beschikbaar op http://
www.dis-arb.de/de/47/datenbanken/rspr/hanseat-olg-hamburg-az-11-schh-01-04-datum-2004-
06-28-id284.

(75) art. 8 kb van 10 januari 1994
(76) Tax Audit & Accountancy, september 2011 pag. 16 e.v.
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10.6. bindende derdenbeslissinG

316. een van de eerste bijdragen over de bindende derdenbeslissing werd geleverd door 
prof. M. storme in zijn rapport voor de cepani-studiedag van 10 oktober 1984 (77). 
in die studie werd vastgesteld dat de tussenkomst van een derde nuttig en noodzakelijk 
kan zijn zowel binnen een contractuele verhouding (bv. om er een interpretatie of 
een aanvulling van de te geven of zelf om het contract “bij te sturen”) als buiten een 
contractuele verhouding (vb. voor de vaststelling van feiten, economische waardering 
en waardering van belangen) (78).

317. in belgisch recht wordt er niet altijd zeer duidelijk naar de bindende derdenbe-
slissing gerefereerd, maar dikwijls kan uit de bewoording van de overeenkomst wel 
worden opgemaakt dat het om een derdenbeslissing gaat. M. storme haalt volgend 
voorbeeld aan: “bij geschil in mening is de uitspraak van een door beide partijen erkende 
deskundige bindend” (79).

het hof van antwerpen oordeelde (80) in dezelfde zin in een bouwgeschil. nadat de 
bouwwerken volgens de aannemer beëindigd waren, is discussie ontstaan over de wijze 
waarop de werken werden uitgevoerd en over de afrekening.

nadat de betwisting tussen partijen een feit was, hebben de bouwheer en de aannemer 
een overeenkomst gesloten waarbij een architect als deskundige werd aangesteld met 
als opdracht technisch advies uit te brengen over de kwaliteit van de uitgevoerde werken 
en de eindafrekening op te stellen. partijen verbonden er zich toe het eindverslag van 
de deskundige te aanvaarden.

de eerste rechter had zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vordering 
gericht tegen de bouwheer en dit gelet op de overeenkomst die voorlag en die de eerste 
rechter als een arbitrageovereenkomst aanduidde.

het hof aanvaardde deze beoordeling niet en stelde dat de overeenkomst kadert binnen 
de rechtsfiguur van de bindende derdenbeslissing, d.i. “een regeling waarbij partijen zich 
ertoe verbinden om door een derde een of meerdere aspecten van hun rechtsverhouding 
een (materieelrechtelijk) bindende invulling te laten geven. In de overeenkomst die 
voorligt, diende de door de partijen aangestelde deskundige een minnelijke expertise 
uit te voeren op de wijze van een gerechtelijke expertise, waarbij partijen zich akkoord 
verklaarden het eindverslag van de deskundige als bindend te aanvaarden. De bindende 
derdenbeslissing heeft kracht van overeenkomst tussen partijen.”.

op die basis wijst het hof de vordering tot aanstelling van en deskundige af.

(77) M. storme, “de bindende derden beslissing of het bindend advies als middel ter voorkoming van 
gedingen”, TPR 1984, 1243 e.v.

(78) M. storme, “de bindende derden beslissing of het bindend advies als middel ter voorkoming van 
gedingen”, TPR 1984, 1243 e.v., nr. 3.

(79) M. storme, “de bindende derden beslissing of het bindend advies als middel ter voorkoming van 
gedingen”, TPR 1984, 1243 e.v., nr. 6.

(80) hof van beroep antwerpen, 30 mei 2011, 2009/ar/3461 3, justel nr. n-20110530-6.
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318. de derdenbeslissing vindt haar juridische grondslag in artikel 1134 b.w. (81) partijen 
zijn volledig vrij hun overeenkomst aan te gaan zoals zij het willen. wel werd er 
op gewezen dat de door partijen aangeduide derde in de overeenkomst voldoende 
objectieve criteria zal moeten terugvinden aan de hand waarvan hij zijn opdracht zal 
kunnen uitvoeren, zeker wanneer het gaat om de nadere bepaling van het voorwerp 
van de overeenkomst (82).

319. de derdenbeslissing (ook derden advies genoemd) verschilt van arbitrage op 
volgende punten (83):

 – voor een derdenbeslissing gelden er praktisch geen vormvereisten;
 – een arbitrage heeft uitsluitend tot doel een geschil op te lossen terwijl een bindende 

derdenbeslissing ook buiten elk geschil kan gegeven worden. Zo konden partijen 
rechtsgeldig overeenkomen dat ene haar onroerend goed verkocht voor een lijfrente 
van 250 000 belgische frank en de uitwerking van overeenkomst zelf over te laten 
aan een met name genoemde notaris en advocaat (84);

 – een arbitrale uitspraak is na exequatur uitvoerbaar, wat voor een derdenbeslissing 
nooit het geval kan zijn;

 – de gronden voor een vernietiging van een arbitragebeslissing zijn beperkt, terwijl 
een derdenbeslissing ook inhoudelijk kan worden aangevochten; en

 – er is mogelijkheid tot derdenbeslissing in gevallen waarin arbitrage is uitgesloten 
(bv. met overheidsinstellingen (85)).

320. de bindende derdenbeslissing heeft en aantal voordelen tegenover arbitrage (86). op 
de eerste plaats is het inwinnen van een bindende derdenbeslissing minder ingrijpend dan 
een arbitrageprocedure en zeker dan een procedure voor de rechtbank. in vergelijking met 
arbitrage is de derdenbeslissing een weinig omslachtige procedure. de derdenbeslisser 
kan meer nog dan de arbiter(s) eerder dan juridisch geschoold, een expert zijn in de 
betrokken materie.

321. Met betrekking tot het controlerecht door de rechtbank kan er op gewezen worden 
dat de rechter de bevoegdheid heeft na te gaan of de derdenbeslisser zich gehouden 
heeft aan wat partijen ten zijnen aanzien waren overeengekomen (87).

(81) art. 1134 b.w. bepaalt : “Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die 
deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse 
toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer 
gebracht.”.

(82) l. cornelis, “het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing”, TPR 2004, 69 e.v. nr. 7, 78.
(83) M. storme “de bindende derden beslissing of het bindend advies als middel ter voorkoming 

van gedingen”, TPR 1984, 1267, nr. 50; zie ook: M. storme en M.e storme “de bindende 
derdenbeslissing naar belgisch recht”, TPR 1985, 713 e.v., nr. 21, 736 e.v.

(84) rechtbank eerste aanleg brugge, 28 september 1988 (met noot van M. storme), RW 1988-89, 
1035.

(85) Cf. art. 1676, § 3 Ger. w.
(86) M. storme “de bindende derden beslissing of het bindend advies als middel ter voorkoming van 

gedingen”, TPR 1984, 1267, nr. 51.
(87) M. storme “de bindende derden beslissing of het bindend advies als middel ter voorkoming van 

gedingen”, TPR 1984, 1271, nr. 57.
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Zo oordeelde het hof van beroep te antwerpen (88) in geval de derdenbeslissers hun 
opdracht niet hebben uitgevoerd op de wijze zoals tussen de partijen was overeengekomen, 
dat aan deze derdenbeslissers niet kan worden gevraagd om hun opdracht opnieuw 
uit te voeren, aangezien zij niet meer objectief en onafhankelijk kunnen oordelen, 
en dienen de partijen andere derdenbeslissers aan te stellen. het hof beklemtoonde 
hierbij dat de rechter niet kan ingrijpen in het verloop van de procedure die moet leiden 
naar de bindende beslissing en derhalve geen opdracht kan geven aan de aangestelde 
derdenbeslissers om hun onderzoek op bepaalde punten te herdoen of hun verslag en 
motiveringen aan te vullen of te verduidelijken.

het hof oordeelde dan ook dat in uitvoering van de overeenkomst partijen ertoe 
gehouden zijn nieuwe derdenbeslissers naar hun keuze aan te stellen, anderen dan die 
welke voorheen waren aangesteld, teneinde als college de bindende beslissing te nemen 
in uitvoering van wat de contractpartijen waren overeengekomen.

322. ook moet de derdenbeslisser te goeder trouw en in redelijkheid optreden, zo 
niet bestaat de kans dat de beslissing door de rechtbank wordt terzijde geschoven. Zo 
oordeelde het hof van beroep te antwerpen dat de bindende derdenbeslissing gaat 
deel uitmaken van de overeenkomst van partijen, zodat daarop artikel 1134 van het 
burgerlijk wetboek van toepassing is. rekening houdende met de aldus gedelegeerde 
wil van partijen blijft de rechter slechts de marginale toetsing over, inzonderheid bij 
een onvolledige beslissing, materiële vergissingen en kennelijke onredelijkheid of 
onbillijkheid.

de rechtbank van koophandel te leuven (89) bevestigt van haar kant dat de rechtbank 
met betrekking tot de derdenbeslissing “slechts een marginale toetsingsbevoegdheid 
bezit en volgende punten moet onderzoeken: 1° is de materie vatbaar voor een dading? 
2° is het compromis van aanstelling geldig? 3° is de derdenbeslisser onpartijdig? 4° is 
zijn beslissing volledig? 5° heeft hij zijn bevoegdheid overschreven? 6° zijn partijen in 
hun middelen gehoord? 7° is er geen dwaling, bedrog of valsheid? 8° is zijn beslissing 
kennelijk (klaarblijkelijk) onredelijk of onbillijk?”. in zijn noot bij dit vonnis beschouwde 
M. storme dit als “een voortreffelijk model voor een keurige toepassing van de rechts-
figuur die men best als bindende derdenbeslissing zou kwalificeren.”.

323. terwijl arbitrage in belgië wettelijk is geregeld, is de bindende derdenbeslissing 
dit niet. de regeling van de bindende derdenbeslissing behoort dan ook tot de volledige 
wilsautonomie van de partijen.

324. precies omwille van deze vaststelling komt de bedrijfsrevisor zeker in aanmerking 
als derdenbeslisser (90), nog meer dan als arbiter. van deze laatste wordt immers veron-
dersteld dat hij een zekere kennis heeft van het procedurerecht en van het materiële 
recht op basis waarvan de zaak moet beoordeeld worden. van de derdenbeslisser wordt 

(88) hof van beroep antwerpen, 24 februari 2012, RW 2012-13, 1149. Cf. in dezelfde zin: hof van 
beroep antwerpen 25 april 2005, RW 2006-07, 726.

(89) rechtbank van koophandel leuven, 9 juli 1991 (met noot van M. storme), RW 1993-94, 336.
(90) in voornoemd arrest van het hof van antwerpen van 24 februari 2012 ging het precies om de 

aanstelling van een college van drie bedrijfsrevisoren dat moest optreden als derdenbeslisser.
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eerder verwacht dat hij een expert is in de aangelegenheid waarin hij moet beslissen. 
het is trouwens opmerkelijk dat een deel van de gepubliceerde rechtspraak in verband 
met de bindende derdenbeslissing betrekking heeft op bedrijfsrevisoren. dit kan mede 
verklaard worden door de oude bepaling van artikel 1854 b.w., overgenomen in het 
wetboek van vennootschappen onder artikel 31 dat bepaalt dat: “ Indien de vennoten 
zijn overeengekomen de regeling van de hoegrootheid van de aandelen over te laten 
aan een van hen of aan een derde, kan tegen die regeling slechts worden opgekomen, 
indien zij blijkbaar strijdig is met de billijkheid.

Geen bezwaar dienaangaande wordt aangenomen, indien meer dan drie maanden zijn 
verlopen sinds de partij die beweert benadeeld te zijn, van de regeling kennis heeft 
gekregen, of indien zij aan die regeling een begin van uitvoering heeft gegeven.” het 
hoeft geen betoog dat deze derde die kan belast worden met de regeling van de hoegroot-
heid van de aandelen, natuurlijkerwijze een bedrijfsrevisor zal zijn. bij uitbreiding 
zal het ook een bedrijfsrevisor zijn die als derdenbeslisser zal aangewezen worden 
wanneer het gaat om problemen in verband met aandelenportefeuilles, waarderingen 
van vennootschappen, overdracht van aandelen, waardering van het scheidingsaandeel 
bij uittreding van een vennoot, e.d.m.

325. in de praktijk worden in overeenkomsten van overdracht van aandelen trouwens 
heel wat clausules gevonden die tot doel hebben een bedrijfsrevisor als derdenbeslisser 
aan te stellen. volgende voorbeelden mogen volstaan:

“Overeenkomstig de artikelen 3.1. en 3.2. van onderhavige overeenkomst dient 
een onafhankelijke revisor (Derdenbeslisser) de prijs van de aandelen te bepalen 
op basis van het gewogen gemiddelde van drie waarderingsmethodes (substan-
tiële waarde, rendementswaarde en vrije cashflow), waarbij hij autonoom doch 
gemotiveerd een gewicht toekent aan elk van de drie methodes;”

“Overeenkomstig artikel 11 van de statuten een onafhankelijke bedrijfsrevisor 
aan te stellen als scheidsrechter om de waardering van het scheidingsaandeel 
van de uittredende vennoot in voormelde vennootschappen te bepalen op basis 
van het geherwaardeerd eigen vermogen van deze vennootschappen zoals dit 
zal blijken uit de balans van het jaar waarin hij is uitgetreden;”

bij deze clausule kan worden opgemerkt dat het gebruik van de term “bedrijfsrevisor 
aan te stellen als scheidsrechter” meer dan waarschijnlijk niet correct is, omdat het bij 
het opstellen van deze overeenkomst niet gaat om een geschil waarover uitspraak moet 
worden gedaan, maar wel een methode om de waardering van het scheidingsaandeel te 
bepalen, precies om elke betwisting daaromtrent te vermijden. het gaat hier dus veeleer 
om een aanstelling van een derdenbeslisser (91).

“Indien er tussen de deskundigen geen akkoord wordt bereikt omtrent het bedrag 
van de Koopprijs binnen voormelde termijn, zullen deze deskundigen samen, of 
bij gebrek aan een akkoord daaromtrent binnen de veertien dagen, de Voorzitter 

(91) Cf. supra, nr. 317.
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van het IBR op verzoek van de meeste gerede partij, een deskundige aanduiden 
die het bedrag van de Koopprijs op een definitieve en bindende wijze bepaalt 
binnen een termijn van veertien dagen na diens aanstelling.”

“Overeenkomstig artikel 3.5. van de Dading II een bedrijfsrevisor aan te stellen 
die bij wijze van bindende beslissing binnen de 4 maanden na de aanstelling 
een advies (92) over de waarde van de aandelen van de NV Y zal vaststellen;”

ook in het kader van voorkooprechten, waarbij diegene die ze inroept zich het recht 
heeft voorbehouden een “juiste” prijs te betalen veeleer dan de prijs die door een derde 
aan de verkoper wordt aangeboden.

10.7. besluit

326. op een ogenblik dat de gerechtelijke procedure hervormd wordt, men er naar streeft 
het aantal gerechtelijke beslissingen te beperken en alternatieve oplossingstrajecten 
te stimuleren (93) lijkt de bindende derdenbeslissing samen met arbitrage een van de 
middelen te zijn die kunnen bijdragen om deze doelstelling te bereiken. aldus zou 
de bindende derdenbeslissing inderdaad, zoals M. storme het schreef, “een ernstig 
alternatief voor de overheidsrechtspraak” kunnen zijn (94). aan de hand van de hiervoor 
vermelde rechtspraak werd voldoende duidelijk gemaakt dat de bedrijfsrevisor hierin 
ongetwijfeld een rol kan spelen als arbiter of als derdenbeslisser.

(92) de term “advies” werd in deze clausule verkeerd gebruikt omdat het wel degelijk gaat om 
een bindende derdenbeslissing, zoals in de clausule zelf aangegeven: “bij wijze van bindende 
derdenbeslissing”.

(93) Zie k. Geens: “Het Justitieplan, een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid”, p. 
36. Zie ook: de beleidsverklaring justitie 17 november 2014, Parl.St. kamer 2014-15, nr. 
0020/18 p. 6: “Er zal maximaal worden ingezet op de bevordering van alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting, zoals de bemiddeling, om de rechtbanken te ontlasten.”.

(94) M. storme, “de bindende derdenbeslissing als ernstig alternatief voor de overheidsrechtspraak” 
noot onder het vonnis van de rechtbank van koophandel leuven, 9 juli 1991, RW 1993-94, 337.
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11.1. cadre leGal de la Mediation

11.1.1. Définition

327. La médiation est un processus volontaire de règlement des conflits. Il s’agit d’une 
alternative à la procédure judiciaire, parfois très ou trop longue et souvent coûteuse.

la médiation a été, par la loi du 21 février 2005 (1) (ci-après « la loi »), consacrée comme 
outil de résolution des conflits. Cette loi l’a dotée d’un cadre juridique et l’a introduite 
dans le code judiciaire.

Il n’existe pas de définition légale de la médiation mais elle peut se définir comme suit :

« Un processus volontaire et confidentiel de gestion et de résolution des conflits 
par lequel les parties recourent à un tiers neutre, impartial et indépendant, le 
médiateur, qui les aide à trouver elles-mêmes une solution créative qui soit 
durable, dans le respect de leurs besoins respectifs et tenant compte des intérêts 
et de l’environnement de chacune d’elle. » (2).

L’article 1724 du Code judiciaire, prévoit de manière très large que « tout différend 
susceptible d’être réglé par transaction peut faire l’objet d’une médiation ».

11.1.2. Formes de médiation

328. la loi distingue la médiation volontaire de la médiation judiciaire. il y a lieu 
d’y ajouter la médiation libre qui n’entre pas dans le régime d’application de la loi : 
les parties peuvent en effet décider de faire appel à un médiateur, agréé ou non.

la médiation volontaire ou conventionnelle est prévue à l’article 1730 du code judiciaire 
selon lequel toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute 
procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d’une procédure 
judiciaire, de recourir au processus de médiation. Ceci implique une très grande liberté 
de prise d’initiative. entrer dans le processus de médiation est dès lors possible dans 
presque toutes circonstances et peut se passer de manière très simple.

la médiation judiciaire est organisée par les articles 1734 à 1737 du code judiciaire 
qui prévoit que le juge peut ordonner une médiation à la demande des parties ou de 
sa propre initiative avec leur accord et ce, à tout moment, tant que la cause n’est pas 
prise en délibéré. en outre, l’article 1725 du code judiciaire oblige également le juge 
ou l’arbitre saisi d’un différend faisant l’objet d’une clause de médiation à suspendre 
l’examen de la cause à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce 
différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L’exception doit être proposée avant 
tout autre moyen de défense. Concrètement ceci signifie que les parties se sont engagées 

(1) Loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation, M.B.,  
22 mars 2005. cette loi insère une septième partie intitulée « la médiation » dans le code 
judiciaire (art. 1724 à 1737).

(2) a. bridoux, Les écrits en médiation selon le Code judiciaire, bruxelles, larcier, 2011, p. 21.



203

Gerechtelijke en buitenGerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor 2016

b
eM

id
d

el
a

a
r

valablement par contrat qu’en cas de différend, elles veulent éviter une procédure en 
prévoyant une clause de médiation et recourir à celle-ci. le juge ou l’arbitre est obligé 
d’interrompre le traitement de l’affaire lorsqu’une des parties, dès le début, demande 
une médiation à laquelle elles se sont valablement engagées. L’examen de la cause est 
poursuivi dès que les parties ou l’une d’elles, ont notifié au greffe et aux autres parties 
que la médiation a pris fin.

Bien que l’on puisse penser que l’état du conflit et de la relation entre les parties puisse 
influencer la décision d’effectuer une médiation, il est utile de constater que le recours 
à la médiation peut être fait quelle que soit la phase (judiciaire ou non) dans laquelle se 
trouve le conflit, tant que les parties se mettent d’accord (le cas échéant, avec l’appui de 
leurs avocats) sur le recours à celle-ci. la médiation peut être entamée à tout moment, 
indépendamment de toute autre procédure.

seules la médiation judiciaire et la médiation volontaire prévues par le code judiciaire 
impliquent que les parties doivent faire appel à un médiateur agréé par la commission 
fédérale de médiation.

Lorsque les parties font appel à un médiateur agréé, l’accord dégagé, qui sera signé 
par les parties et le médiateur, pourra faire l’objet d’une homologation par le tribunal 
compétent (art. 1733 du Code judiciaire). L’homologation signifie que le juge, après avoir 
vérifié qu’il n’est pas contraire à l’ordre public ou aux intérêts des enfants mineurs, prend 
acte de l’accord de médiation des parties, qui devient authentique. Cette homologation 
est automatique, sans examen du fond par le juge. Cette homologation procure à l’accord 
la même force qu’un jugement. Il n’y a pas d’autre obligation et une homologation 
est généralement demandée (par une seule des parties, ce qui suffit) si l’autre partie 
n’exécute ou ne respecte pas ses obligations ou engagements.

11.1.3. Types de médiation

329. la loi prévoit trois types de médiation :

 – la médiation familiale : conflits concernant une séparation ou un divorce, une 
succession, une cohabitation, conflits entre générations

 – la médiation civile et commerciale : conflits entre client et fournisseur, entre action-
naires, sur le paiement d’une facture, concernant le logement ou la copropriété

 – la médiation sociale : conflits relatifs au licenciement d’un travailleur, conflits 
collectifs du travail.

la médiation peut s’exercer dans tous les domaines : partout où des personnes ou des 
groupes sont en rupture de communication, la médiation peut être une aide. la médiation 
à l’heure actuelle est utilisée en matières commerciales et sociales, particulièrement 
dans :

 – les conflits d’associés ;
 – les contrats commerciaux en général ;
 – les contrats d’entreprise de construction ;
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 – le droit de la distribution : conflits dans les contrats de concession, d’agence, de 
franchise ;

 – les contrats complexes, liant un nombre important d’intervenants ;
 – les contrats internationaux ;
 – les contrats dans des domaines technologiques à évolution rapide (ex. : Siemens) ;
 – les conflits de voisinage ;
 – les baux ;
 – le droit de la concurrence ;
 – certains contrats d’assurance; et
 – les conflits liés au contrat de travail: en cours d’exécution du contrat ou en cas de 

rupture.

C’est principalement la médiation civile et commerciale qui sera évoquée ici.

11.1.4. Confidentialité et secret professionnel

330. Tout ce qui est dit ou échangé (documents, e-mails, etc.) pour la première fois 
pendant une médiation est strictement confidentiel. Les documents et les entretiens ne 
peuvent pas être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
arbitrale et n’ont jamais valeur de preuve.

si une partie viole le secret des entretiens, elle peut être condamnée à payer des 
dommages et intérêts. Cette obligation de confidentialité ne peut être levée qu’avec 
l’accord de toutes les parties. le médiateur est soumis au secret professionnel et ne 
pourra jamais être appelé à témoigner.

Cette confidentialité trouve sa base juridique à la fois dans le texte de la loi (l’article 1728 
du Code judiciaire prévoit explicitement qu’un processus de médiation est confidentiel) 
et dans le protocole de médiation que les parties signent en début de médiation.

11.1.5. Processus volontaire

331. Le fondement de la médiation réside dans la volonté des parties en conflit de 
recourir ou non à un processus de médiation et aussi d’y mettre fin à tout moment (art. 
1729 du code judiciaire). il s’agit donc d’un processus volontaire. de là découle le 
fait que les parties peuvent choisir leur médiateur en toute liberté, même dans le cadre 
d’une médiation judiciaire.
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11.2. derouleMent d’une Mediation

11.2.1. Généralités

332. Le recours à la médiation pour gérer un conflit dépend de multiples paramètres, 
à savoir pour commencer la connaissance que les parties en conflit ont du processus 
de médiation, ainsi que celle que l’avocat, vers lequel souvent elles se dirigent dans 
un premier temps, en a. Quoi qu’il en soit, le déroulement d’une médiation comprend 
différentes étapes allant du choix du médiateur à la signature de l’accord. ces étapes 
sont décrites ci-dessous.

11.2.2. Choix d’un médiateur

333. les parties choisissent le médiateur elles-mêmes (même dans le cas de la médiation 
judiciaire : le juge peut imposer la médiation mais jamais le médiateur). comme elles 
doivent avoir une confiance absolue en lui, les parties peuvent se faire assister dans 
leur choix par des organisations privées qui regroupent et/ou forment des médiateurs.

11.2.3. Proposition de médiation

334. en cas de médiation volontaire, une partie peut transmettre la proposition de 
médiation à la partie adverse par lettre recommandée. cette proposition a valeur de mise 
en demeure : il s’agit donc d’une interpellation formelle. elle suspend la prescription 
pendant un mois, ce qui laisse aux parties assez de temps pour examiner la proposition 
en toute sérénité.

en cas de médiation judiciaire, la médiation est proposée soit par les parties, soit par le 
juge même. Toutefois, le juge ne peut ordonner une médiation que si toutes les parties 
sont d’accord (cf. infra, n° 338).

11.2.3. Premier entretien d’information

335. le médiateur informe les parties des « règles du jeu » (volonté, bonne foi, respect, 
confidentialité, honoraires et frais, le cas échéant suspension des procédures judiciaires). 
Il remet aux parties, pour signature, le protocole de médiation qui résume ces principales 
règles. le contenu de ce protocole est régi par la loi (art. 1731 du code judiciaire).

11.2.5. Collecte d’informations

336. après signature du protocole de médiation, les parties exposent chacune leur 
situation. Le médiateur prend tous les renseignements sur le litige, clarifie les points de 
vues, explique quels sont les besoins et les intérêts de chaque partie, résume les points 
d’accord et de désaccord et, en sa qualité de tiers neutre, veille à créer un climat 
de confiance pour rendre possibles les négociations.
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11.2.6. Négociations et examen des options possibles

337. Après avoir dressé l’inventaire des questions à régler, les parties recherchent et 
ébauchent avec le médiateur les meilleures solutions possibles au différend qui les 
oppose, en tenant compte des besoins et des intérêts de chacun.

11.2.7. Accord : rédaction du projet et signature

338. Lorsque les parties aboutissent à un accord avec l’aide du médiateur, après avoir 
vérifié les implications juridiques, fiscales, financières, personnelles de leurs décisions 
respectives, les termes de cet accord font l’objet d’un écrit signé par les parties et par 
le médiateur (art. 1732 C. jud.). C’est ce qu’on appelle l’accord de médiation : il fixe 
les engagements pris par chacune des parties pour mettre fin à leur différend.

Il est toujours possible que la médiation ne débouche pas sur un accord ou débouche 
uniquement sur un accord partiel. Les statistiques montrent toutefois que 80 % des 
médiations entamées aboutissent à un accord.
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11.3. coMpetences du Mediateur

11.3.1. Introduction

339. La loi belge ne définit pas le métier de médiateur. Une définition peut être trouvée 
dans la directive européenne 2008/52/ce du 21 mai 2008 sur certains aspects de la 
médiation en matière civile et commerciale: « «médiateur», tout tiers sollicité pour 
mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit 
l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que 
soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé 
de la mener » (art. 3, b) de la directive 2008/52/ce). 

Dans cette définition se retrouvent tous les éléments auxquels le médiateur doit satisfaire 
pour mener la médiation comme un tiers indépendant et impartial, avec l’entière confiance 
des parties en litige. Il intervient donc en qualité de tiers et non en tant qu’avocat, juge 
ou arbitre. en effet, à la différence du juge et de l’arbitre, le médiateur ne tranche pas 
le litige et n’apporte pas de solutions. le médiateur est tenu au secret professionnel. 
son rôle majeur est d’accompagner les parties à rétablir le dialogue entre elles, en les 
écoutant et en favorisant une communication empreinte de respect et de leur permettre 
de dégager une solution agréée par elles.

11.3.2. Qu’est-ce qui différencie un médiateur agréé par la Commission fédérale 
de médiation d’un médiateur non-agréé ?

340. le médiateur agréé doit satisfaire à un certain nombre de conditions strictes prévues 
par la loi qui sont décrites dans le point suivant (art. 1726 du C. jud.).

seul un médiateur agréé peut intervenir dans une médiation judiciaire. la loi concède 
une exception à cette règle lorsque les parties peuvent démontrer qu’aucun médiateur 
agréé ayant les compétences nécessaires n’est disponible et que le médiateur proposé 
par les parties satisfait aux conditions auxquelles doit satisfaire un médiateur agréé.

toute personne peut agir comme médiateur mais, seuls les accords conclus avec des 
médiateurs agréés peuvent être homologués tels quels par un juge.

le médiateur agréé est un professionnel formé aux outils de communication, de gestion 
des émotions et de négociation intégrative et distributive. concrètement, le médiateur :

 – n’émet aucune opinion a priori : il ne va ni juger, ni même donner son avis ;
 – suscite le dialogue, la réflexion avec et entre les parties et leurs conseils ;
 – encourage l’écoute mutuelle ;
 – aide les interlocuteurs à trouver la créativité nécessaire pour régler la crise/le 

problème/le différend qu’ils traversent ;
 – ne propose pas de solutions ; et
 – est tenu à la confidentialité et au secret professionnel et est soumis à un code de 

déontologie.
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les médiateurs sont agréés par la commission fédérale de médiation. cet agrément 
est lié au type de médiation pour lequel l’agrément est demandé (médiation civile 
et commerciale, familiale ou sociale). il y a donc des médiateurs agréés en matières 
familiales, en matières civiles et commerciales, et en matières sociales. un médiateur 
peut être agréé pour plusieurs sortes de médiation.

11.3.3. Conditions pour l’agrément

341. pour être agréé auprès de la commission fédérale de médiation, le médiateur doit 
répondre à un certain nombre de conditions strictes qui garantissent la qualité et qui 
sont décrites sur le site de la commission fédérale de médiation (www.fbc-cfm.be).

En quelques mots, la formation de base requise est celle de bachelier ou équivalente 
ou, le cas échéant, l’établissement d’un minimum de 5 ans d’expérience profession-
nelle. Afin de pouvoir devenir médiateur agréé, il convient également de suivre une 
formation auprès d’une instance de formation agréée : une formation de base comprend 
un minimum de 90 heures (c’est-à-dire au moins 60 heures de base et au moins 30 
heures de spécialisation). Selon le type de médiation pour lequel il désire l’agrément, 
c’est-à-dire les matières familiales, civiles et commerciales ou sociales, le médiateur 
devra suivre un module de spécialisation complémentaire de 30 heures. ces formations 
ne doivent pas nécessairement être suivies au cours d’une même année académique. 
néanmoins, la possession d’une attestation de réussite d’une formation de base ainsi 
que de l’une ou l’autre spécialisation est exigée afin de pouvoir introduire un dossier de 
demande d’agrément auprès de la commission fédérale de médiation via le secrétariat 
de la commission fédérale de la médiation.

Outre la formation requise, un nombre de conditions secondaires relatives au type de 
conflit sont imposées telles que la personnalité du médiateur, l’indépendance, l’engage-
ment au respect du code de bonne conduite et la couverture d’assurance en responsabilité 
professionnelle de l’activité de médiateur. les médiateurs agréés doivent également se 
soumettre à une formation permanente suffisante.

comme mentionné ci-dessus, l’obtention de l’agrément auprès de la commission 
fédérale de médiation est également une condition pour permettre que l’accord intervenu 
entre les parties puisse être reconnu par le juge, ce qui peut s’avérer un plus important 
dans l’esprit des parties. seuls les accords conclus avec un médiateur agréé par la 
commission fédérale de médiation peuvent en principe être déclarés exécutoires, c’est-
à-dire recevoir la même force qu’un jugement, sans que leur contenu ne soit remis en 
question. De plus, seul un médiateur agréé peut en principe intervenir dans le cadre 
d’une médiation judiciaire.

Le médiateur est repris dans la liste des médiateurs agréés, consultable publiquement 
sur le site de la commission fédérale de médiation (http://www.fbc-cfm.be/fr/content/
liste-mediateurs-agrees).
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11.4. reviseur d’entreprises Mediateur : conditions et valeur 
ajoutee

342. comme mentionné ci-dessus, pour devenir médiateur agréé, le réviseur 
d’entreprises qui souhaite devenir médiateur devra suivre une formation appropriée 
et ensuite une formation continue. cette activité est compatible avec la fonction de 
réviseur d’entreprises, dans le respect des conditions d’indépendance, d’impartialité et 
de compétence en fonction de la matière d’intervention.

Concernant l’assurance responsabilité civile, il convient de noter que la police collective 
d’assurance responsabilité professionnelle proposée par l’ire couvre l’activité de 
médiation qui peut être exercée par un réviseur d’entreprises. Si le réviseur d’entreprises 
a contracté une autre assurance responsabilité professionnelle, il devra vérifier avec son 
courtier ou assureur que cette activité est bien couverte par son assurance.

La valeur ajoutée du réviseur d’entreprises intervenant en qualité de médiateur :

si l’intervention d’un avocat ou d’un juge en matière de médiation paraît assez évidente, 
le rôle du réviseur d’entreprises peut sembler de prime abord moins clair.

En effet, l’avocat consulté par un client peut proposer de résoudre le conflit en cours 
en ayant recours à une médiation. il peut dans ce cadre prendre le rôle du conseiller en 
médiation. l’avocat peut également être lui-même médiateur agréé et consulté en tant 
que tel par des parties.

le réviseur d’entreprises a également un rôle important à jouer en matière de médiation. 
En effet, en tant qu’interlocuteur privilégié de l’entreprise, il est souvent une personne 
de confiance qui est la première informée des conflits à naître ou naissant au sein 
de l’entreprise, que ce soit entre actionnaires/ associés, ou avec des tiers, clients ou 
fournisseurs.

La question de l’indépendance du réviseur d’entreprises – médiateur s’il est commissaire 
ou conseil habituel d’une société dans un conflit qui l’oppose à une autre société mérite 
d’être posée. Tout comme l’avocat conseil d’une des parties en conflit pourra diffici-
lement être le médiateur impartial et neutre du conflit qui oppose ce client à une autre 
partie, le réviseur d’entreprises commissaire ou conseil habituel d’une société en conflit 
avec une autre ne sera pas la personne idéale pour être le médiateur dans le différend 
qui les oppose.

La perception de l’impartialité du médiateur par les personnes concernées par le conflit 
au sein des sociétés est ici un des points cruciaux qui influencera le choix du médiateur. 
Le réviseur d’entreprises, commissaire ou conseil habituel d’une des sociétés en conflit, 
examinera également s’il est suffisamment neutre et impartial que pour pouvoir mener 
à bien une médiation dans ce cadre. le réviseur d’entreprises fera appel à son jugement 
professionnel pour en décider.
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au sein de l’entreprise, le réviseur d’entreprises peut en tout état de cause mettre en 
avant auprès de ses clients les avantages de la médiation par rapport à une procédure 
classique  :

 – la rapidité : en général une médiation permet d’aboutir dans un délai de deux mois, 
sans commune mesure avec les délais des tribunaux. une seule séance peut parfois 
suffire.

 – la confidentialité : aucun tiers (concurrent, banquier, administration, autre client…) 
n’aura connaissance du conflit et de son traitement, ce qui n’est pas le cas au tribunal. 
La confidentialité s’applique tant aux parties qu’au médiateur (soumis à l’art. 458 
c. pén.)

 – le coût maîtrisable : les tarifs du médiateur sont connus d’avance par les parties 
et sont répartis en principe à parts égales entre les parties, sauf accord contraire de 
celles-ci. Ils sont dans tous les cas inférieurs au seul coût direct d’un « bon procès ».

 – la maîtrise du processus : ce sont les parties qui construisent avec le médiateur 
la solution à leur conflit, qui vont chercher une sortie « gagnant-gagnant ». Donc 
les parties restent toujours maître de leurs engagements, alors qu’au tribunal elles 
s’en remettent à la décision du juge, et sont exposées aux aléas judiciaires. de plus, 
personne ne peut être forcé à entamer une médiation. et si aucun accord n’est trouvé, 
elle peut être interrompue à tout moment.

 – la souplesse du processus : les parties disposent d’une grande liberté, par exemple 
celle d’élargir le périmètre de leurs débats, si cela facilite la construction d’une 
solution satisfaisante pour elles. le processus permet donc l’élaboration de solutions 
créatives qui ne sont pas limitées à des aspects juridiques ou techniques.

 – la capacité à traiter des affaires complexes : la médiation est la méthode idéale 
pour traiter des conflits complexes ou pour lesquels la justice aura plus de difficultés 
à trouver une solution. En effet, la médiation permet d’aborder l’entièreté du conflit 
aussi bien dans ses aspects économiques, relationnels, psychologiques et sociaux 
au-delà du litige strictement juridique qui bien souvent ne traduit pas la véritable 
origine du conflit.

 – la préservation de la relation : la mise au point d’un accord satisfaisant pour les 
parties et la rapidité du processus permettent de poursuivre une relation d’affaires 
entre les parties en litige, qui peut être vitale pour l’une ou l’autre des parties. En 
effet, l’objectif premier est de rétablir le dialogue et la confiance entre les parties et 
la relation à long terme, et, le cas échéant d’arriver à un accord.

L’intérêt de la médiation est de permettre aux personnes de se réapproprier leur conflit, 
d’en devenir des acteurs responsables et de permettre de nouer ou de renouer un lien 
social entre des parties en conflit tout en préservant l’avenir si elles sont amenées à 
continuer à entretenir des relations, qu’elles soient de nature commerciale, familiales, 
de voisinage, etc. le réviseur d’entreprises-médiateur a dès lors un rôle crucial à jouer 
en matière de médiation : participer à ce que de plus en plus d’entreprises prennent 
connaissance de ce mode alternatif de résolution de conflits plus rapide et moins onéreux 
et les inciter à y recourir.

par ailleurs, le réviseur d’entreprises est régulièrement désigné par les cours et tribunaux 
en qualité d’expert judiciaire dans un litige. Sa mission comporte toujours un volet 
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portant sur la conciliation des parties. Bien que la conciliation diffère de la médiation, 
la plupart des outils de la médiation peuvent se révéler très utiles pour mener à bien 
une conciliation. c’est donc un atout important pour la justice de désigner des experts 
judiciaires qui sont aussi médiateurs agréés. L’espoir de voir le litige se terminer par 
une conciliation est bien plus élevé.

si dans ces différentes facettes, le réviseur d’entreprises n’est peut-être pas encore 
systématiquement consulté en qualité de médiateur, il est cependant souvent le mieux 
placé pour permettre aux dirigeants ou aux associés de réfléchir autrement sur la gestion 
des conflits en cours et sur les types de solutions possibles à y apporter (de la négociation 
au tribunal). en ce sens, le rôle du réviseur d’entreprises est de faire connaître les 
perspectives qu’ouvrent les processus alternatifs à la procédure judiciaire.
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12.1. wettelijk kader

12.1.1. Algemeen

343. de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstel-
lingen (hierna: “bankwet”), de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen, het wetboek van economisch recht en de wet van 13 maart 
2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonder-
nemingen bevatten een aantal bijzondere crisismaatregelen voor de toezichthouders 
van kredietinstellingen, gereglementeerde vastgoedvennootschappen, kredietgevers 
en kredietbemiddelaars naar belgisch recht en (her)verzekeringsondernemingen, die in 
moeilijkheden verkeren om tot het herstel van de stabiliteit en het vertrouwen in deze 
entiteiten te leiden.

De moeilijkheden in deze entiteiten die door het financieel-economisch recht worden 
beheerst, kunnen zeer divers zijn: niet langer functioneren overeenkomstig de bepalingen 
van hun basiswet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of 
overeenkomstig de bepalingen van hun statuten, hun verbintenissen niet langer kunnen 
uitvoeren, niet voldoende waarborgen kunnen bieden betreffende hun solvabiliteit, 
liquiditeit of rendabiliteit of beleidsstructuren, een administratieve of boekhoudkundige 
organisatie of interne controle hebben die ernstige leemten vertoont of de rechten 
verbonden aan hun effecten in het gedrang dreigen te komen.

daarnaast kunnen hun toezichthouders ook saneringsmaatregelen nemen. in een krediet-
instelling worden deze maatregelen gedefinieerd als “de maatregelen die bestemd zijn 
om de financiële positie van een kredietinstelling in stand te houden of te herstellen en 
van dien aard zijn dat zij de bestaande rechten van derden kunnen aantasten”(1).

een van deze bijzondere crisismaatregelen en saneringsmaatregelen is de aanstelling 
van een speciaal of bijzonder commissaris.

12.1.2. Statuut en opdracht van een speciaal of bijzonder commissaris in de 
diverse financiële wetgevingen

A. Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
(Bankwet)

344. artikel 234, § 1 en § 2 van de bankwet bevat een opsomming van herstelmaatre-
gelen die de toezichthouder kan nemen, indien het gevaar bestaat dat een kredietinstelling 
niet goed functioneert:

“§ 1. Wanneer de toezichthouder vaststelt dat een kredietinstelling niet werkt 
overeenkomstig de bepalingen van deze wet, haar uitvoeringsbesluiten en 
-reglementen of Verordening nr. 575/2013, of over gegevens beschikt waaruit 
blijkt dat het gevaar bestaat dat deze instelling in de komende 12 maanden 

(1) art. 3, 56° bankwet. 
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niet meer zal werken overeenkomstig deze bepalingen, stelt hij de termijn vast 
waarbinnen deze toestand moet worden verholpen.
§ 2. Zolang de kredietinstelling de in paragraaf 1 bedoelde toestand niet heeft 
verholpen, kan de toezichthouder te allen tijde :
1° eigenvermogensvereisten opleggen die strenger zijn of een aanvulling vormen 
op deze waarin voorzien is door of krachtens artikel 92 van Verordening nr. 
575/2013 of van de reglementen die met toepassing van artikel 98 zijn vastgesteld;
2° de toepassing opleggen van bijzondere regels inzake waardering of waarde-
aanpassing in het kader van de eigenvermogensvereisten die opgelegd zijn door 
of krachtens artikel 92 van Verordening nr. 575/2013 of de reglementen die met 
toepassing van artikel 98 zijn vastgesteld;
3° de gehele of gedeeltelijke reservering van uitkeerbare winst opleggen;
4° alle dividenduitkeringen of betalingen, met name van interesten, aan aandeel-
houders of houders van aanvullend-tier 1-kapitaalinstrumenten, beperken of 
verbieden, voor zover de schorsing van de betalingen die daaruit zou voort-
vloeien, niet leidt tot de opening van een liquidatieprocedure met toepassing 
van de bepalingen van de faillissementswet van 8 augustus 1997;
5° eisen dat de variabele beloning beperkt wordt tot een percentage van de winst;
6° specifieke liquiditeitsnormen opleggen die dwingender zijn dan deze waarin 
voorzien is door of krachtens Verordening nr. 575/2013 of de reglementen die met 
toepassing van artikel 98 zijn vastgesteld, waaronder beperkingen ten aanzien 
van mismatches tussen activa en passiva van de instelling;
7° eisen dat de instelling het risico dat verbonden is aan bepaalde werkzaam-
heden of producten of aan haar organisatie, beperkt, in voorkomend geval door 
de integrale of gedeeltelijke overdracht op te leggen van haar bedrijf of haar net;
8° normen opleggen inzake risicoconcentratie of ter beperking van de bloot-
stellingen die dwingender zijn dan deze waarin voorzien is door of krachtens 
Verordening nr. 575/2013 of de reglementen die met toepassing van artikel 98 
zijn vastgesteld;
9° een aanvullende rapporteringsverplichting opleggen of een frequentere 
rapportering opleggen dan waarin voorzien is door of krachtens artikel 106, met 
name voor de rapportering over risico’s, eigen vermogen of liquiditeitsposities;
10° volledigere en frequentere openbaarmakingen eisen dan deze waarin voorzien 
is door of krachtens artikel 75 of Verordening nr. 575/2013.”

artikel 236, § 1, 1° van de bankwet schrijft voor dat:

“§ 1. Wanneer de toezichthouder vaststelt dat een kredietinstelling niet of niet 
langer voldoet aan de met toepassing van artikel 234, § 2 genomen maatregelen, 
of dat de toestand na het verstrijken van de met toepassing van artikel 234, § 1 
vastgestelde termijn niet is verholpen, kan de toezichthouder, onverminderd de 
andere bepalingen van deze wet,
1° een speciaal commissaris aanstellen.
In dit geval is voor alle handelingen en beslissingen van alle organen van de 
instelling, inclusief de algemene vergadering, alsook voor die van de personen 
die instaan voor het beleid, zijn schriftelijke, algemene of bijzondere toestemming 
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vereist; de toezichthouder kan de verrichtingen waarvoor toestemming is vereist, 
evenwel beperken.
De speciaal commissaris mag elk voorstel dat hij nuttig acht voorleggen aan 
alle organen van de instelling, inclusief de algemene vergadering.
De leden van de bestuurs- en de beleidsorganen en de personen die instaan voor 
het beleid, die handelingen stellen of beslissingen nemen zonder de vereiste 
toestemming van de speciaal commissaris, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 
het nadeel dat hieruit voortvloeit voor de instelling of voor derden.
Indien de toezichthouder de aanstelling van een speciaal commissaris in het 
Belgisch Staatsblad heeft bekendgemaakt, met opgave van de handelingen en 
beslissingen waarvoor zijn toestemming is vereist, zijn alle handelingen en beslis-
singen zonder deze vereiste toestemming nietig, tenzij de speciaal commissaris die 
bekrachtigt. Onder dezelfde voorwaarden zijn alle beslissingen van de algemene 
vergadering zonder de vereiste toestemming van de speciaal commissaris nietig, 
tenzij hij die bekrachtigt.
De bezoldiging van de speciaal commissaris wordt vastgesteld door de toezicht-
houder en gedragen door de instelling.
De toezichthouder kan een plaatsvervangend commissaris aanstellen;”

345. in toepassing van de artikelen 4.1. en 4.2., 6.4., tweede lid, 9.1 en 16.1. van de 
verordening (eu) nr. 1024/2013 van de raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de 
Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid 
inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen is de europese centrale bank de 
enige bevoegde overheid om over te gaan tot de aanstelling van een speciaal commissaris, 
in toepassing van artikel 236, § 1, 1° van de bankwet, in een kredietinstelling naar 
belgisch recht die beschouwd wordt als belangrijk in het licht van de criteria van artikel 
6.4., tweede lid van voormelde verordening.

346. het aanstellen van een bijzonder commissaris heeft verregaande gevolgen met 
betrekking tot het optreden in rechte door de kredietinstelling (2). wanneer beslist wordt 
een bijzonder commissaris aan te stellen, dan is voor elke handeling en voor elke 
beslissing van om het even welk orgaan diens schriftelijke toestemming vereist (3). onder 
“handeling” wordt eveneens begrepen de handelingen van de algemene vergadering 
van aandeelhouders en die van de personen die instaan voor het beleid van de bank, 
zonder dat vereist is dat zij werkelijk organen zouden zijn in vennootschapsrechtelijke 
zin (4). Zoals bij verzekeringsondernemingen kan de nationale bank van belgië als 
toezichthouder de handelingen waarvoor een schriftelijke toestemming is vereist op 
beperkende wijze omschrijven.

indien een handeling wordt gesteld of een beslissing wordt genomen zonder de 
instemming van voornoemde commissaris, zijn de leden van de bestuurs- en beleids-
organen hoofdelijk aansprakelijk voor het nadeel dat hieruit voortvloeit voor de instelling 
zelf, hetzij voor derden. deze aansprakelijkheid treft evenwel enkel de persoon (of 

(2) j. vrebos, Crisismaatregelen bij banken in moeilijkheden. De toestand van aandeel- en 
obligatiehouders, Masterproef van de opleiding “Master in de rechten”, uGent, 2012, p. 43, nr. 97.

(3) bankcommissie, Jaarverslag, 1981-82, 50.
(4) k. byttebier, Handboek financieel recht, antwerpen, kluwer, 1995, 162-163.
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de personen) die optreedt zonder de vereiste toestemming (5). wanneer de nationale 
bank van belgië de aanstelling van de speciaal commissaris heeft bekend gemaakt in 
het belgisch staatsblad, zijn alle beslissingen die genomen worden in strijd met deze 
aanstelling nietig, tenzij deze commissaris er anders over beslist.

aan de speciaal commissaris wordt daarenboven een initiatiefrecht toegekend, dat hem 
toelaat aan de betrokken organen alle voorstellen te doen, die hij nodig acht. hij dient 
zich dus in geen geval te beperken tot het louter verlenen van zijn toestemming (6).

B. Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

347. artikel 64, § 1, 2° en § 2 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglemen-
teerde vastgoedvennootschappen stelt dat:

“§ 1. Wanneer de FSMA vaststelt dat een openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap niet werkt overeenkomstig de bepalingen van deze wet 
en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of overeenkomstig 
de bepalingen van haar statuten, dat haar beheer of haar financiële positie de 
goede afloop van haar verbintenissen in het gedrang dreigt te brengen, of dat 
haar interne controle ernstige leemten vertoont, of dat de rechten verbonden 
aan de effecten van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die 
het voorwerp uitmaken of hebben uitgemaakt van een openbaar aanbod, in het 
gedrang dreigen te komen, stelt zij de termijn vast waarbinnen deze toestand 
moet worden verholpen.
Indien de toestand na afloop van deze termijn niet is verholpen, kan de FSMA:
(…)
2° een speciaal commissaris aanstellen;
(…)
§ 2. In het in § 1, tweede lid, 2° bedoelde geval is de schriftelijke, algemene 
of bijzondere toestemming van de speciaal commissaris vereist voor alle 
handelingen en beslissingen van alle organen van de openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap inclusief de algemene vergadering; de FSMA kan evenwel 
de verrichtingen waarvoor een toestemming is vereist, beperken.
De speciaal commissaris mag elk voorstel dat hij nuttig acht, ter beraadslaging 
voorleggen aan alle organen van de openbare gereglementeerde vastgoedven-
nootschap, inclusief de algemene vergadering. De bezoldiging van de speciaal 
commissaris wordt vastgesteld door de FSMA en gedragen door de openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap.
De leden van de bestuurs- en de beheerorganen en de personen die instaan voor 
het beleid, die handelingen stellen of beslissingen nemen zonder de vereiste 
toestemming van de speciaal commissaris, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het 
nadeel dat hieruit voortvloeit voor de openbare gereglementeerde vastgoedven-
nootschap of voor derden.

(5) k. byttebier, Handboek financieel recht, antwerpen, kluwer, 1995, 163.
(6) k. byttebier, Handboek financieel recht, antwerpen, kluwer, 1995, 163.
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Indien de FSMA de aanstelling van een speciaal commissaris openbaar heeft 
gemaakt in het Belgisch Staatsblad, met opgave van de handelingen en beslis-
singen waarvoor zijn toestemming vereist is, zijn alle handelingen en beslissingen 
zonder deze vereiste toestemming nietig, tenzij de speciaal commissaris die 
bekrachtigt. Onder dezelfde voorwaarden zijn alle beslissingen van de algemene 
vergadering zonder de vereiste toestemming van de speciaal commissaris nietig, 
tenzij hij die bekrachtigt.
De FSMA kan een plaatsvervangend commissaris aanstellen.
Bij ernstig gevaar voor de houders van effecten van de openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap kan de FSMA een speciaal commissaris aanstellen 
zonder dat er voorafgaandelijk een termijn zoals bedoeld in § 1, eerste lid werd 
vastgesteld.”

348. de fsMa heeft hier dezelfde bevoegdheden op het vlak van aanstelling van een 
speciaal commissaris als de nationale bank van belgië bij kredietinstellingen en (her)
verzekeringsondernemingen (cf. infra, nr. 350). in bijkomende orde kan de fMsa bij 
ernstig gevaar voor de houders van effecten van de openbare gereglementeerde vast-
goedvennootschap een speciaal commissaris aanstellen zonder dat er voorafgaandelijk 
een termijn wordt vastgesteld.

C. Wetboek van Economisch Recht

349. art. xv.67/1, § 1, 1° van het wetboek van economisch recht bepaalt, voor wat 
de tekortkomingen in het functioneren van kredietgevers betreft, dat:

“§ 1. Wanneer de FSMA vaststelt dat een kredietgever niet werkt overeenkomstig 
de bepalingen van boek VII, titel 4, hoofdstuk 4 en van de besluiten en reglementen 
genomen ter uitvoering daarvan, identificeert zij die tekortkomingen en stelt zij 
de termijn vast waarbinnen deze toestand moet worden verholpen.
Indien de toestand na deze termijn niet is verholpen, kan de FSMA:
1° een bijzonder commissaris aanstellen.
In dat geval is voor alle handelingen en beslissingen van alle organen van de 
kredietgever, inclusief de algemene vergadering, alsook voor die van de personen 
die instaan voor het beleid, zijn schriftelijke, algemene of bijzondere toestemming 
vereist; de FSMA kan evenwel de verrichtingen waarvoor toestemming vereist 
is, beperken.
De bijzonder commissaris mag elk voorstel dat hij nuttig acht ter beraadsla-
ging voorleggen aan alle organen van de kredietgever, inclusief de algemene 
vergadering. De bezoldiging van de bijzonder commissaris wordt vastgelegd 
door de FSMA en gedragen door de kredietgever.
De leden van de bestuurs- en beleidsorganen en de personen die instaan voor 
het beleid die handelingen stellen of beslissingen nemen zonder de vereiste 
toestemming van de bijzonder commissaris, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 
het nadeel dat hieruit voor de kredietgever of voor derden is voortgevloeid.
Indien de FSMA de aanstelling van de bijzonder commissaris in het Belgisch 
Staatsblad heeft bekendgemaakt, met opgave van de handelingen en beslissingen 
waarvoor zijn toestemming vereist is, zijn alle handelingen en beslissingen zonder 
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die vereiste toestemming nietig, tenzij de bijzonder commissaris ze bekrachtigt. 
Onder dezelfde voorwaarden zijn alle beslissingen van de algemene vergadering 
die werden genomen zonder de vereiste toestemming van de bijzonder commissaris 
nietig, tenzij hij ze bekrachtigt.
De FSMA kan een plaatsvervangend commissaris aanstellen;”

D. Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen (opheffing van de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsondernemingen)

350. artikel 508, § 1 en § 2 van de wet van 13 maart 2016 luidt omtrent het in gevaar 
komen van de werking van een (her)verzekeringsonderneming als volgt:

“§ 1. Wanneer de Bank vaststelt dat een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming niet werkt overeenkomstig de bepalingen van deze 
wet, haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen of de uitvoeringsmaatregelen 
van Richtlijn 2009/138/EG, of wanneer zij over gegevens beschikt waaruit blijkt 
dat het gevaar bestaat dat deze onderneming in de komende twaalf maanden 
niet meer zal werken overeenkomstig deze bepalingen, stelt zij de termijn vast 
waarbinnen deze toestand moet worden verholpen.
§ 2. Zolang de verzekerings- of herverzekeringsonderneming de in paragraaf 1 
bedoelde toestand niet heeft verholpen, kan de Bank te allen tijde:
1° de toepassing opleggen van bijzondere regels inzake waardering of waar-

deaanpassing voor de berekening van de eigenvermogensvereisten die 
opgelegd zijn door of krachtens deze wet of door de uitvoeringsmaatregelen 
van Richtlijn 2009/138/EG;

2° de verdeling van winstdelingen en restorno’s of de toekenning van verdeelde 
winstdelingen beperken of verbieden, na raadpleging van de FSMA;

3° alle dividenduitkeringen of betalingen, met name van interesten, aan aandeel-
houders of houders van kernkapitaalinstrumenten, beperken of verbieden, 
voor zover de schorsing van de betalingen die daaruit zou voortvloeien, 
niet leidt tot de opening van een liquidatieprocedure met toepassing van de 
bepalingen van de faillissementswet van 8 augustus 1997;

4° de gehele of gedeeltelijke reservering van uitkeerbare winst opleggen;
5° eisen dat de variabele component van de beloning van de personen waarop 

het beloningsbeleid van toepassing is, beperkt wordt tot een percentage van 
de winst;

6° specifieke liquiditeitsnormen opleggen, die dwingender zijn dan deze 
waarin voorzien is door reglementen die in voorkomend geval met 
toepassing van deze wet zijn vastgesteld, waaronder beperkingen ten 
aanzien van mismatches tussen activa en passiva van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming;

7° eisen dat de verzekerings- of herverzekeringsonderneming het risico dat 
verbonden is aan bepaalde activiteiten of producten of aan haar organisatie, 
beperkt, in voorkomend geval door de integrale of gedeeltelijke overdracht 
op te leggen van haar bedrijf of haar net;
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8° normen opleggen inzake risicoconcentratie of ter beperking van de blootstel-
lingen die van toepassing zijn op de activa en die dwingender zijn dan deze 
waarin voorzien is door of krachtens deze wet;

9° een aanvullende rapporteringsverplichting opleggen of een frequentere 
rapportering opleggen dan waarin voorzien is door of krachtens deze wet 
of door de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/138/EG, met name 
voor de rapportering over risico’s, eigen vermogen of liquiditeitsposities;

10° volledigere en frequentere openbaarmakingen eisen dan deze waarin 
voorzien is door of krachtens deze wet of door de uitvoeringsmaatregelen 
van Richtlijn 2009/138/EG;

artikel 517, § 1, 1° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op 
de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen bepaalt dat:

“§ 1. Wanneer de Bank [Nationale Bank van België] vaststelt dat een 
verzekerings- of herverzekeringsonderneming niet of niet langer voldoet aan de 
met toepassing van artikel 508, § 2, genomen maatregelen, of dat zij de toestand 
na het verstrijken van de met toepassing van artikel 508, § 1, vastgestelde termijn 
niet heeft verholpen, kan de Bank, onverminderd de andere bepalingen die door 
of krachtens deze wet zijn vastgesteld:
1° een speciaal commissaris aanstellen.
In dit geval is voor alle handelingen en beslissingen van alle organen van de 
onderneming, alsook voor die van de personen die instaan voor het beleid, 
zijn schriftelijke, algemene of bijzondere toestemming vereist; de Bank kan de 
verrichtingen waarvoor toestemming is vereist, evenwel beperken.
De speciaal commissaris mag elk voorstel dat hij nuttig acht, voorleggen aan 
alle organen van de onderneming, inclusief de algemene vergadering.
De leden van de bestuurs- en beleidsorganen en de personen die instaan voor 
het beleid, die handelingen stellen of beslissingen nemen zonder de vereiste 
toestemming van de speciaal commissaris, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 
het nadeel dat hieruit voortvloeit voor de onderneming of voor derden.
Indien de Bank de aanstelling van een speciaal commissaris in het Belgisch 
Staatsblad heeft bekendgemaakt, met opgave van de handelingen en beslissingen 
waarvoor zijn toestemming vereist is, zijn alle handelingen en beslissingen zonder 
deze vereiste toestemming nietig, tenzij de speciaal commissaris die bekrachtigt. 
Onder dezelfde voorwaarden zijn alle beslissingen van de algemene vergadering 
zonder de vereiste toestemming van de speciaal commissaris nietig, tenzij hij 
die bekrachtigt.
De bezoldiging van de speciaal commissaris wordt vastgesteld door de Bank en 
gedragen door de onderneming.
De Bank kan een plaatsvervangend commissaris aanstellen;”

351. in dit geval neemt de speciaal commissaris in principe – zoals een voorlopig 
bewindvoerder (7) – het bestuur over van de verzekeringsonderneming: voor alle daden 
en beslissingen van alle organen van de verzekeringsonderneming is de geschreven 

(7) Cf. supra, nrs. 94-109.
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algemene of bijzondere volmacht van deze commissaris nodig. de nationale bank 
van belgië kan als toezichthouder echter de verrichtingen die aan machtiging worden 
onderworpen, limitatief aanduiden. het bestuur van de verzekeringsonderneming 
blijft aan, maar kan in principe niet handelen zonder de goedkeuring van de speciaal 
commissaris (8).

E. Andere wetgeving

352. naast de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennoot-
schappen en het wetboek economisch recht voorzien nog artikel 104, § 1, 1° van de wet 
van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, 
artikel 36, § 1, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten, artikel 123, tweede lid, 1° van de wet van 27 oktober 
2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, artikel 
111, § 1, tweede lid, 2° van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor 
collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eG en de 
instellingen voor belegging in schuldvorderingen en artikel 360, tweede lid, 1°, a), ii) 
van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve 
belegging en hun beheerders in de mogelijke aanstelling van een speciaal commissaris 
door de fsMa in respectievelijk beleggingsondernemingen, marktondernemingen, 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, instellingen voor collectieve belegging 
en alternatieve instellingen voor collectieve belegging.

12.2. vereniGbaarheid Met de deontoloGie van de 
bedrijfsrevisor

353. op basis van het voorgaande blijkt dat de functie van speciaal of bijzonder 
commissaris inhoudt dat deze persoon kan tussenkomen in het bestuur, zoals een 
voorlopig bewindvoerder of een beheerscontroleur (9), en het aldus gaat om een contrac-
tuele opdracht.

354. op de vraag of de functie van speciaal of bijzonder commissaris verenigbaar is 
met de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, kan worden verwezen naar het 
icci-advies van 21 januari 2015 omtrent diens rol in een kredietinstelling (10). het icci 
argumenteert in het voordeel van de verenigbaarheid naar analogie van de verenigbaar-
heid volgens de raad van het instituut van de bedrijfsrevisoren van het mandaat van 
voorlopig bewindvoerder (11) met het beroep van bedrijfsrevisor:

(8) j. croes, Vennootschapsrechtelijke aspecten van prudentiële controle op verzekerings ondernemingen, 
brugge, die keure, 2007, 203, nr. 255.

(9) Bv. in een vennootschap die instaat voor de private emissie van vastgoedcertificaten.
(10) http://www.icci.be/fr/adviezen/pages/role-commissaire-special-etablissement-credit.aspx.
(11) Cf. supra, nr. 107.
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“De Raad van het Instituut werd de vraag voorgelegd (12) of het mandaat van 
voorlopig bewindvoerder aangesteld door de CBFA/CDZ verenigbaar is met het 
beroep van bedrijfsrevisor. De Juridische Commissie brengt het advies van de 
Raad van het Instituut in het Jaarverslag, 1998 (p. 48) in herinnering volgens 
hetwelk niets belet dat de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) een 
beroep zou doen op een bedrijfsrevisor om hem voor de functie van bijzonder 
commissaris te benoemen.
De vraag is of dit kan worden uitgebreid tot de functie van voorlopig bewind-
voerder aangesteld door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen (CBFA) of de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ).
Naar het oordeel van de Raad van het Instituut, op voorstel van de Juridische 
Commissie, is het mandaat van voorlopig bewindvoerder niet te assimileren met 
dat van bestuurder van een handelsvennootschap en valt het derhalve niet onder 
de verbodsbepaling van artikel 7bis, 2° van de wet van 22 juli 1953 (thans art. 
13, § 2, b) van de gecoördineerde wet van 1953) (…)
De Raad van het Instituut besluit dat er geen juridisch bezwaar tegen is dat een 
bedrijfsrevisor als voorlopig bewindvoerder door de CBFA of de CDZ wordt 
aangesteld.”

om in aanmerking te komen als voorlopig bewindvoerder dient men aan de volgende 
vier vereisten te voldoen:

1) vertrouwd zijn met het bestuur van een onderneming en met boekhouden;
2) Garanties bieden van onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
3) Gebonden zijn door een deontologische code;
4) verzekering hebben afgesloten voor zijn professionele aansprakelijkheid (13).

het spreekt voor zich dat de commissaris van de betrokken onderneming of zijn 
gewoonlijke raadgever niet in aanmerking komen, evenmin als de bedrijfsrevisor die 
in deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk belang of familiale 
banden zou hebben (14).

Zeer recentelijk heeft de nationale bank van belgië trouwens twee bedrijfsrevisoren 
als speciaal commissaris en als plaatsvervangend speciaal commissaris aangesteld om 
ter plaatse de afwikkeling van de bankactiviteiten van de optima bank op te volgen (15).

(12) Cf. ibr, Jaarverslag, 2005, 74-75. 
(13) t. lysens, “de voorlopige bewindvoering”, in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 

samenwerking? – Tribunaux de Commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, 179.

(14) j-f. cats en v. de Wulf, « Aspects pratiques de l’exercice d’un mandat d’administrateur 
provisoire par un réviseur d’entreprises » in x, Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke 
samenwerking? – Tribunaux de Commerce et réviseurs d’entreprises: quelle collaboration?, 
brussel, bruylant, 2003, 134.

(15) NBB, “Perscommuniqué van 8 juni 2016 in verband met optima bank”: https://www.nbb.
be/doc/ts/enterprise/press/2016/cp160608nl.pdf; kanaal Z, 10 juni 2016, “van overtveldt: 
“opvolging optima is puik werk van regulatoren”” , http://kanaalz.knack.be/nieuws/van-
overtveldt-opvolging-optima-is-puik-werk-van-regulatoren/video-normal-715103.html 
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355. wat de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor in zijn functie van speciaal of 
bijzonder commissaris betreft, gaat het om een aansprakelijkheid die geval per geval 
moet worden beoordeeld. aangezien het hier geen opdracht betreft die door of krachtens 
de wet wordt voorbehouden aan de bedrijfsrevisor, geldt er geen beperking van de 
aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor beoogd in artikel 17 van de wet van 22 juli 1953.

12.3. toeGevoeGde waarde van de bedrijfsrevisor

356. De bedrijfsrevisor beschikt over een bijzonder relevant profiel voor het begeleiden 
van ondernemingen waarvan de continuïteit veeleer dan de ontmanteling ervan dient 
te worden nagestreefd.

de waarschuwingsprocedure van artikel 10 van de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van 
verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen, die gebaseerd 
is op deze van de commissaris in artikel 138 van het wetboek van vennootschappen 
die sinds 1997 bestaat, beoogt de preventie en de opsporing van ondernemingen in 
moeilijkheden te verbeteren (16).

hieruit blijkt dat de bedrijfsrevisor reeds een knowhow van bijna 20 jaar heeft opgebouwd 
op het vlak van ondernemingscontinuïteit.

het is precies dat wat hij als speciaal of bijzonder commissaris ook kan bewerkstelligen.

(16) voor een diepgaande analyse van artikel 10 wco, cf. e. vanderstappen en i. vanbeveren, 
“recente aanpassingen in de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen en de rol van de economische beroepsbeoefenaar” in icci (ed.), Aspecten van 
continuïteit en revisorale tussenkomst – Aspects de la continuité et intervention révisorale, 
antwerpen-apeldoorn, Maklu, 2015, 91-96.




