
Gerechtsmandataris art. 
XX,30 WER

Doel Behoud van de 
continuïteit van de 
rechtspersoon (incl. VZW)

Behoud van de 
continuïteit van de 
schuldenaar (incl. VZW)

Behoud van de 
continuïteit van de 
schuldenaar (incl. VZW)

Discontinuïteit van de 
schuldenaar (incl. VZW) 
staat centraal

Een door de rechtbank 
tijdelijk aangestelde 
persoon bij bedreiging 
van de continuïteit 

van een onderneming, 
gericht op het behoud 
en/of
herstel ervan (voorheen 
gerechtsmandataris cf. 
art. 14 WCO)

Niet-functioneren van de 
bestuursorganen 

Wanbeheer en ernstige 
onregelmatigheden (zie 
voorbeelden links 
hiernaast).

Inrichten van onvermogen 
of faillissement uitstellen, 
boekhoudkundige chaos 
en onduidelijkheid, 

•       wegens afwezigheid 
(bv. overlijden) 

oplopende fiscale 
schulden

•       of onenigheid (bv. 
over de geldige 
samenstelling)
Miskenning van het 
belang van de 
rechtspersoon:
•       misbruik van 
meerderheid, minderheid 
of gelijkheid bv. met 
schending van de 
evenwichten in de 
aandeelhoudersovereenk
omst 
Wanbeheer en ernstige 
onregelmatigheden:

Voorlopige 
bewindvoerder naar 
gemeenrecht

Voorlopige 
bewindvoerder art. 
XX.31 WER

Voorlopige 
bewindvoerder art. 
XX.32 WER

Wat Een door de rechtbank 
tijdelijk aangestelde 
persoon met het oog op 
de bewaring van de 
belangen van de 
rechtspersoon, de 
aandeelhouders/leden, de 
bestuurders en de 
schuldeisers van de 
rechtspersoon, in plaats 
van een of meer organen 
van de rechtspersoon

Een door de rechtbank 
tijdelijk aangestelde 
persoon bij alarmerende 
signalen over een 
onderneming tijdens de 
procedure gerechtelijke 
reorganisatie 
(gedeeltelijke herneming 
art. 28 WCO, vervangt de 
voorlopig bestuurder cf. 
art. 28 §2 WCO)

Een door de rechtbank 
tijdelijk aangestelde 
persoon bij alarmerende 
signalen over een 
onderneming in 
moeilijkheden (voorheen 
art. 8 Faill.W.)

Bij uiterste nood ter 
vrijwaring van het belang 
van de rechtspersoon als 
geen andere, minder 
verregaande oplossing 
mogelijk of toereikend is 
(bv. sekwester)

Bij gebeurtenissen die 
leiden tot de 
onbestuurbaarheid van 
de onderneming of 
wanneer kennelijke 
tekortkomingen van de 
schuldenaar of van een 
van zijn organen de 
continuïteit van de 
onderneming of van haar 
economische activiteiten 
in gevaar brengen 
(tijdelijke omschrijving van 
de voorwaarden in het 
met de wet van 21 maart 
2021 gewijzigd art. XX.30 
WER die gelden tot de 
buitenwerkingstelling 
ervan op – voorlopig – 16 
juli 2022)

Kennelijk grove fout van 
de schuldenaar of zijn 
organen die het nodig 
maakt dat het bezit, 
geheel of gedeeltelijk, aan 
de schuldenaar wordt 
ontnomen

Aanwijzingen van staat 
van faillissement die 
vrijwaring van het 
vermogen van de 
schuldenaar nodig maken

Wanneer Los van enige 
insolventieprocedure

Los van enige 
insolventieprocedure 
maar vereiste (?) dreiging 
van continuïteit

Bij een gerechtelijke 
reorganisatie en voor de 
duur van de opschorting

Los van enige 
insolventieprocedure 
maar vereiste dreiging 
van continuïteit

Voorbeelden Manifest wanbeheer, niet-
naleving van fiscale 
verplichtingen over 
meerdere jaren, het 
verstrekken van foutieve 
informatie aan de 
schuldeisers of de 
rechtbank

Niet-beheer, onafgezien 
van fout, n.a.v. overlijden 

van een bestuurder, 
onenigheid binnen of 
verlamming van het 

•       boekhoudkundige 
chaos
•       ondoorzichtige 
verwevenheid met 
gelieerde ondernemingen

•       wegmaken van activa

Opdracht is steeds 
beperkt in de tijd

Opdracht is steeds 
beperkt in de tijd

Opdracht is steeds 
beperkt in de tijd

Opdracht is steeds 
beperkt in de tijd

(cf. voorlopige maatregel) 
maar verlengbaar

(cf. voorlopige maatregel) 
maar verlengbaar

(cf. voorlopige maatregel) 
maar verlengbaar

(cf. voorlopige maatregel) 
maar verlengbaar

Juridische grondslag Geen specifieke wettelijke 
grondslag

Art. XX.30 WER (met 
voorlopige tijdelijk 
geldende regeling tot 16 
juli 2022)

Art. XX.31 WER Art. XX.32 WER

Publiciteit in het Belgisch 
Staatsblad conform het 
WER (en de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad 
cf. WVV?)

  
   

  
   

   
   

   

Opdracht Komt in vervanging van 
het bestuur en oefent het 
volledige bestuur uit of 
krijgt beperkte(re) 
opdrachten volgens de 
inhoud en duur van de 
beschikking (bv. het 
bijeenroepen van een 
algemene vergadering, 
het uitoefenen van een 
controlebevoegdheid of 
een vetorecht)

Beperkte(re) opdrachten 
volgens de inhoud en 
duur van de beschikking 
(bv. het inwinnen van 
informatie over de 
financiële situatie van de 
onderneming, het 
opvolgen van een 
gerechtelijke procedure). 
In principe geen 
vervanging van het 
bestuur

Komt in vervanging van 
het bestuur volgens de 
inhoud van het vonnis

Voor korte duur het 
(geheel of deels) 
ontnemen van het 
bestuur van (het geheel 
of een deel van) de activa 
of activiteiten van de 
onderneming. In 
vervanging van bestuur 
volgens de inhoud van 
het vonnis. 
De vooorlopige 
bewindvoerder moet een 
beslissing nemen binnen 
een korte termijn van 21 
dagen: (i) dagvaarden in 
faillissement als de 
faillissementsvoor-
waarden vervuld zijn, (ii) 
vordering tot gerechtelijke 
ontbinding instellen, of (iii) 
gerechtelijke 
reorganisatie initiëren.   

Publiciteit in het Belgisch 
Staatsblad conform het 
WER (en de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad 
cf. WVV?)

Wie beslist Voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank 
(kortgeding of eenzijdig 
verzoekschrift) of de 
ondernemingsrechtbank

Voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank 
(kortgeding of eenzijdig 
verzoekschrift) of de 
ondernemingsrechtbank

De 
ondernemingsrechtbank 
waar de 
insolventieprocedure 
aanhangig is

Voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank 
(eenzijdig verzoekschrift 
of ambtshalve, bv. n.a.v. 
knipperlichten KOIM)

Op wiens verzoek Elke belanghebbende 
(organen van de 
rechtspersoon, individuele 
bestuurders of 
aandeelhouders/leden, 
commissaris, schuldeiser 
(omstreden maar 
doorgaans aanvaard), 
vakbonden/werknemer, 
OM …

Elke belanghebbende, 
OM en (voortaan maar 
voorlopig tijdelijk) de 
schuldenaar/onderneming 
zelf

OM en elke 
belanghebbende

Elke belanghebbende en 
de rechtbank ambtshalve

Einde maatregel

Ruchtbaarheid Publiciteit in de bijlagen 
van het Belgisch 
Staatsblad conform het 
WVV (onduidelijk voor 
VZW’s)

Publiciteit in het Belgisch 
Staatsblad conform het 
WER (en de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad 
cf. WVV?)


