Opnieuw insolventie moratorium tot 31 januari 2021
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Op 24 december 2020 is een nieuw automatisch moratorium in werking getreden. Dit moratorium
beschermt Belgische ondernemingen die kampen met betalingsmoeilijkheden ingevolge de
corona-maatregelen.
Bij wet van 20 december 2020 heeft de Belgische wetgever verschillende tijdelijke, maar ook
structurele maatregelen genomen inzake Justitie. Naast een tijdelijk insolventie moratorium werd
zo ook bijvoorbeeld de regeling inzake notariële volmachten voor de notaris verlengd tot 31
maart 2021 en werden er zelfs aanpassingen aan het Wetboek van vennootschappen beslist.
Een insolventie moratorium werd reeds eerder afgekondigd naar aanleiding van de eerste
lockdown in het voorjaar van 2020, maar die bescherming kwam ten einde in juni 2020 (zie
hierover onze e-zine van 28 april 2020 en e-flash van 15 mei 2020). De nieuwe “lockdown light”
maatregelen die bij M.B. van 28 oktober 2020 (gewijzigd door het M.B. van 1 november 2020)
werden genomen, hebben de Belgische wetgever ertoe gebracht om opnieuw in een
bescherming te voorzien voor de economische activiteit van de geaffecteerde sectoren.
De draagwijdte van dit nieuwe staakt-het-vuren is grotendeels gelijk aan de vroegere regeling,
m.n.:
Schuldeisers kunnen geen vordering tot faillietverklaring, gerechtelijke ontbinding en/of
gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag instellen tegen de
geaffecteerde ondernemingen. Ook wordt de verplichting tot aangifte van faillissement, die
rust op het bestuur van een onderneming, opgeschort;
Schuldeisers kunnen geen bewarend of uitvoerend roerend beslag leggen (onroerend
beslag en scheepsbeslag blijven wel mogelijk);
De betalingstermijnen van een reorganisatieplan worden opgeschort gedurende de hele
periode van het moratorium;
Overeenkomsten (uitgezonderd arbeidsovereenkomsten) kunnen niet éénzijdig worden
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ontbonden wegens wanbetaling.
Een belangrijk onderscheid met het oude insolventie moratorium is wel dat ditmaal enkel de
ondernemingen die rechtstreeks geraakt worden door de nieuwe maatregelen afgekondigd bij
M.B. van 28 oktober 2020 (gewijzigd door het M.B. van 1 november 2020) kunnen genieten van
het moratorium. Concreet betekent dit dat enkel de ondernemingen die verplicht dienden te
sluiten binnen het toepassingsgebied vallen.
De financiële moeilijkheden moeten – net zoals onder de oude regeling – wel het gevolg zijn van
de corona-maatregelen, aldus mag de onderneming nog niet in staking van betaling hebben
verkeerd op 18 maart 2020. Ook voorziet dit nieuwe moratorium opnieuw in de mogelijkheid voor
de rechtbank om de automatische bescherming op te heffen, bijv. op vordering van een
schuldeiser.
Tot slot geldt er een bijkomende bescherming voor particulieren (o.a. verbod tot loonoverdracht
en uitvoerend onroerend beslag op de woonst).
Het nieuwe insolventie moratorium geldt tot 31 januari 2021, maar kan worden verlengd.
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