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Voorwoord
De verwachtingen waren hooggespannen toen de nieuwe Wet betreffende de
Continuïteit van de Ondernemingen op 1 april 2009 in werking trad. Zouden de
ondernemers hun koudwatervrees kunnen overwinnen en van dit nieuwe wettelijke instrument gebruikmaken? Zouden de gespecialiseerde adviseurs hun cliënten de verschillende mogelijkheden van de wet durven voorstellen? Zou de wet
met haar gewijzigde titel kunnen breken met het negatieve imago dat hing rond
haar voorganger, de Wet op het Gerechtelijk Akkoord? Zouden rechters de nodige
goodwill hebben om de nieuwe regels toe te passen zoals zij bedoeld waren?
We zijn ondertussen één jaar later en een aantal gegevens bevestigen dat de wet
haar start niet heeft gemist, mede dankzij de soepele omschakeling die de rechtbanken van koophandel en griffies in ons land maakten. Er werden in het eerste
levensjaar tot bijna 10 keer meer verzoeken tot gerechtelijke reorganisatie ingediend dan onder de vorige wet. Kleine, middelgrote tot zelfs beursgenoteerde
ondernemingen maken gretig van de wet gebruik. En ook het nieuwe luik dat
bestaat uit de overdracht van de onderneming onder gerechtelijk gezag, is geen
dode letter gebleven. De verschillende actoren omarmen – de ene al met iets meer
overtuiging dan de andere – de nieuwe rechten en plichten die volgen uit de wet.
We mogen dus zeker spreken van een geslaagde fresh start voor deze tak van het
insolventierecht.
De wet is er alleszins ook geen dag te vroeg gekomen. In 2009 raasde de financiële
en economische crisis in volle hevigheid door ons land, en het is pas in de loop
van 2010 dat de eerste tekenen van herstel zichtbaar zijn. Ik ben ervan overtuigd
dat deze wet nu al tal van bedrijven geholpen heeft die zich in een benarde positie
bevonden en dat in de toekomst ook zal doen.
Dit boek is dan ook een welgekomen standaardwerk voor iedereen die echt vertrouwd wil raken met deze rechtstak. Het tijdstip van publicatie is zo gekozen
dat de auteurs al kunnen bogen op de recente ervaringen met de nieuwe wet en
de eerste rechtspraak. Ook omtrent de nieuwe en verbeterde instrumenten die de
wet biedt: het buitengerechtelijke minnelijk akkoord, de bedrijfsbemiddelaar of
de gerechtsmandataris, en de verschillende opties tijdens de gerechtelijke reorganisatie. Practici van alle slag kunnen dit werk dan ook als een open portaal
raadplegen en meteen op zoek gaan naar het precieze onderwerp waar men meer
over wil weten.
Intersentia
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Voorwoord

Zoals in de eerste bijdrage van het boek terecht wordt aangegeven, worden wetten
niet in het luchtledige opgesteld. Deze wet is dus niet perfect. Geen enkele wet
kan dat etiket claimen. De auteurs vervullen hun rol als rechtsgeleerden en testen,
wikken en wegen de wet. Zij wijzen hier en daar op elementen waar nog vragen
over bestaan. Sommige ervan zullen ongetwijfeld door de rechtspraak worden
verduidelijkt. Andere punten moeten nog worden uitgevoerd per KB. Ook de
gewesten spelen een belangrijke rol in het aanvullen van de wettelijke instrumenten door hun bevoegdheid van ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden
volop te benutten. Tot slot hebben de regering en de wetgever hun verantwoordelijkheid genomen door het sociaal compromis uit de wet in de tekst te regelen, in
afwachting van een cao, gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad. In
een klimaat van vertrouwen tussen werkgevers en werknemers zullen de sociale
partners binnen de NAR mogelijk wel tot een eigen invulling van de bepalingen
komen.
Justitie is veel meer dan enkel de gemediatiseerde takken van het recht zoals
strafrecht en strafuitvoering. Ook op het economische terrein is Justitie als
departement een cruciale (f)actor. Samen met rechters, griffiers, advocaten en
notarissen maar ook boekhouders, accountants, consultants en academici dragen
de minister van Justitie en de wetgever een belangrijke verantwoordelijkheid ten
aanzien van onze ondernemingen. Hou dit boek daarom dicht bij de hand.

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
16 maart 2010
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