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Wet continuïteit van de onderneming – Reorganisatieplan – Deelname aan de stemming
- Buitengewoon schuldeiser die een individueel akkoord sloot met de schuldenaar – Geen
deelname aan de stemming
Loi concernant la continuité des entreprises – Plan de réorganisation – Participation au
vote – Créancier extraordinaire ayant conclu un accord individuel avec le débiteur –
Participation au vote exclue
Enkel de schuldeisers in de opschorting op wier rechten het plan een weerslag heeft,
kunnen aan de stemming over het reorganisatieplan deelnemen (art. 53 WCO). Dat geldt
ook voor een buitengewoon schuldeiser in de opschorting. Ondanks de ruime
interpretatie die aan het begrip “weerslag” wordt gegeven, moet er wel sprake zijn van
een (voldoende) noemenswaardige weerslag van het reorganisatieplan op de rechten van
de schuldeiser.
Wanneer met een buitengewoon schuldeiser een individueel akkoord werd gesloten,
naast het plan, dan zal het minnelijk akkoord de rechten van de schuldeiser bepalen,
zodat het reorganisatieplan als dusdanig geen weerslag zal hebben op diens rechten.
Deze buitengewoon schuldeiser zal dan ook niet aan de stemming kunnen deelnemen.
Seuls les créanciers sursitaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote
concernant le plan de réorganisation (article 53 LCE). Ceci vaut aussi pour le créancier
sursitaire extraordinaire. En dépit de l’interprétation extensive donnée à la notion de
”répercussions”, il doit être question de répercussions (suffisamment) significatives du
plan de réorganisation sur les droits du créancier.
Si un accord individuel a été conclu avec un créancier extraordinaire, en dehors du plan,
cet accord amiable déterminera les droits du créancier, de sorte que le plan en tant que

tel n’aura aucune influence sur ses droits. Ce créancier extraordinaire ne pourra donc pas
participer au vote.

(EBVBA ESV)
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2.
Artikel 53 WCO bepaalt “dat enkel de schuldeisers in de opschorting op wier rechten het

plan een weerslag heeft, aan de stemming kunnen deelnemen”.
Ook een buitengewoon schuldeiser in de opschorting kan slechts meedoen aan de
stemming indien zijn rechten worden beperkt/aangetast door het reorganisatieplan.
Het criterium van de weerslag van het reorganisatieplan op de rechten van de
schuldeisers wordt ruim geïnterpreteerd, maar ondanks de ruime interpretatie van het
begrip “weerslag” moet er wel sprake zijn van een (voldoende) noemenswaardige
weerslag van het reorganisatieplan op de rechten van de schuldeiser.( J. DUPONT, Artikel
53 WCO: Het begrip ‘weerslag’ nader toegelicht, noot onder Gent 18 september 2012,

DAOR 2013, afl.105-106, 180).
Wanneer met een buitengewoon schuldeiser een individueel akkoord werd gesloten,
naast het plan, dan zal het minnelijk akkoord de rechten van de schuldeiser bepalen,
zodat het reorganisatieplan als dusdanig geen weerslag zal hebben op diens rechten.
Deze buitengewoon schuldeiser zal dan ook niet aan de stemming kunnen deelnemen.
In voorliggende situatie werd in het reorganisatieplan vermeld op p. 10:

“3.1.1 Buitengewone schuldeiser: CKV
CKV had het krediet opgezegd en had het opeisbaar gesteld (cfr. supra en artikel 15 van
de kredietakte). Dat kan worden verwezen naar het beslagexploot enerzijds en de
aangifte van schuldvordering anderzijds.
OP STRIKTE VOORWAARDE dat en ook daarvan afhankelijk gesteld dat het collectief
plan wordt aanvaard, goedgekeurd en gehomologeerd is ckv bereid om de aflossingen
volgens de oorspronkelijke aflossingstabel te hernemen en voor het opgebouwde
achterstal (ten bedrage van € 8319,74 te vermeerderen met de intresten en kosten) ten

bedrage van te laten afbetalen op 12 maanden vanaf 25/8/2017 in 12 maandelijkse
schijven van € 700,00 waarvan de laatste schijf zal worden uitbetaald cfr. de
eindafrekening die zou worden bezorgd door CKV met een actualisatie van de intresten
en kosten”. (sic)
In deze omstandigheden bepaalt het individueel, minnelijk en naast het plan gesloten
akkoord tussen verzoekende partij en CKV de rechten van de schuldeiser (CKV) en niet
het plan.
Bovendien worden de aflossingen volgens de oorspronkelijke aflossingstabel hervat en
wordt de achterstal in hoofdsom, intresten en kosten in maandelijkse schijven betaald,
zodat, zelfs als aangenomen wordt dat niet het individueel akkoord maar wel het plan
een “weerslag” zou kunnen hebben, deze “weerslag” eigenlijk onbestaande, dan wel te
onbeduidend of noemenswaardig is om aan te nemen dat CKV aan de stemming kon
deelnemen. CKV bekomt wat ze bij een normale uitvoering van de overeenkomst zou
bekomen hebben, terwijl de vertraging (achterstal) met inbegrip van intresten en kosten
wordt aangezuiverd.
In deze omstandigheden kan met de stem van CKV geen rekening worden gehouden.
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