
Het handelsonderzoek
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De wet bepaalt dat de rechtbank van koophandel 

een handelsonderzoek opstart wanneer zij 

verneemt dat uw onderneming in financiële 

moeilijkheden zou verkeren.

Deze brochure beoogt informatie en begeleiding te 

bieden bij het handelsonderzoek in verband met uw 

onderneming.
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Waarom een handelsonderzoek?

Het handelsonderzoek valt onder de wet van 31 januari 
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. 
De wet heeft tot doel ondernemingen1 in moeilijkheden 
de mogelijkheid tot herstel te geven.

Voorkomen is beter dan genezen, zodat een tijdige en 
juiste diagnose de kans op welslagen vergroot.

De wet bepaalt dat de rechtbank van koophandel een 
handelsonderzoek opstart wanneer zij verneemt dat uw 
onderneming in financiële moeilijkheden zou verkeren.

1 Onder een bedrijf verstaan we commerciële maatschappijen en handelaars,
maar ook agrarische ondernemingen en openbare instellingen met een 
commerieel karakter behoren daartoe (uitgezonderd de vrije beroepen).
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Daarop wordt een dossier geopend door de kamer voor 
handelsonderzoek van de rechtbank in het arrondis-
sement waarin uw onderneming haar hoofdinrichting of 
zetel van vennootschap heeft. Deze kamer is samenge-
steld uit een beroepsrechter (professionele rechter) en 
rechters in handelszaken (niet-professionele rechters die 
echter over een grondige kennis van de bedrijfswereld 
beschikken). 
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De griffie van de rechtbank van koophandel verzamelt 
allerlei gegevens waardoor ondernemingen in 
moeilijkheden kunnen worden opgespoord. Zij hebben 
met name betrekking op de ondernemingen die hun 
wissels niet meer betalen of sinds twee kwartalen hun 
sociale zekerheidsbijdragen, btw of beroepsvoorheffing 
verschuldigd zijn. De gegevens hebben ook betrekking 
op veroordelende verstekvonnissen of vonnissen met 
betrekking tot een niet-betwiste schuld. De kamer 
verzamelt verder de berichten over de beslagleggingen 
ten laste van de onderneming.

De kamer voor handelsonderzoek start haar onderzoek 
op basis van die gegevens (zogenaamde ‘knipperlichten’) 
indien zij deze als recent en alarmerend beschouwt.
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Het handelsonderzoek heeft een drieledig doel:  
ondernemingen in moeilijkheden opsporen;››

deze ondernemingen bewust maken van de ››

toestand;
deze ertoe aanzetten adequaat te reageren met oog ››

op hun herstel en behoud.

De kamer voor handelsonderzoek verzekert ook de 
bescherming van de rechten van de schuldeisers. 

Deze procedure in de kamer voor handelsonderzoek is 
strikt vertrouwelijk. Het dossier is enkel toegankelijk voor 
de betrokken koopman, zijn raadsman, de procureur des 
Konings en de instellingen die bijstand leveren aan 
ondernemingen in moeilijkheden. Het dossier mag dus 
niet geraadpleegd worden door schuldeisers of 
concurrenten. 
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Hoe verloopt een 
handelsonderzoek ?

In eerste instantie stelt de griffie een dossier samen. Het 
dossier bevat de ‘knipperlichten’ en verscheidene 
inlichtingen over uw onderneming (inschrijving in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen, recentelijk 
neergelegde balansen, ...) 

Indien het dossier volledig is en op moeilijkheden bij uw 
onderneming wijst, onderzoekt de kamer voor handels-
onderzoek een eerste keer uw dossier zonder u op te 
roepen.
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In deze fase kan zij het dossier seponeren indien de 
‘knipperlichten’ niet verontrustend zijn, het dossier 
tijdelijk geopend laten in het kader van een follow-up of 
inlichtingen inwinnen bij institutionele schuldeisers (btw,  
RSZ, …).

Indien de kamer voor handelsonderzoek oordeelt dat het 
dossier uw verschijning vereist, wijst zij een rechter in de 
rechtbank of een rechter in handelszaken bij de recht-
bank van koophandel als rechter-verslaggever aan. Zij 
bepaalt vervolgens een termijn waarbinnen hij zijn 
schriftelijk verslag moet indienen.

Daarna wordt u opgeroepen door de aangewezen 
rechter-verslaggever. U moet verschijnen in persoon, 
maar u kunt zich eventueel laten bijstaan door een 
persoon van uw keuze (boekhouder, advocaat, …). 

U treedt met de rechter-verslaggever in dialoog, zodat de 
moeilijkheden van uw onderneming in kaart kunnen 
gebracht en nagegaan kan worden welke passende 
maatregelen tot een oplossing leiden.

De taak van de rechter-verslaggever bestaat er niet in 
aanbevelingen te formuleren, maar samen met u de 
toestand van uw onderneming te onderzoeken en tot 
mogelijke herstelmaatregelen te komen. 
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In het kader van deze dialoog kunt u verzoeken om de 
aanwijzing van een bemiddelaar om de reorganisatie van 
uw onderneming vlotter te laten verlopen. De bemid-
delaar is een specialist die het nodige advies kan geven 
en uw positie geloofwaardig kan maken bij uw 
schuldeisers, of zelfs de dialoog met hen kan herstellen.  
U betaalt het ereloon van de bemiddelaar. 

De rechter-verslaggever kan zich begeven naar de 
hoofdinrichting of de zetel van vennootschap van uw 
onderneming als u tot tweemaal toe nalaat persoonlijk 
gevolg te geven aan de oproeping.  

Wanneer de rechter-verslaggever het onderzoek van de 
toestand beëindigd heeft, stelt hij een verslag op en 
worden zijn conclusies meegedeeld aan de kamer voor 
handelsonderzoek.
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Hoe verloopt een 
handelsonderzoek ?

Aan het eind van het onderzoek kan de kamer 
verschillende beslissingen nemen:

het onderzoek afsluiten en bijgevolg uw dossier ››

voorlopig of definitief seponeren; 
bijkomende inlichtingen vragen (bijvoorbeeld: een ››

voorlopige financiële toestand of uw volgende 
balans) om zich een oordeel te kunnen vormen; 
uw dossier doorverwijzen naar de procureur des ››

Konings met het oog op een eventuele dagvaarding 
in faillissement als zij van oordeel is dat de 
faillissementsvoorwaarden vervuld zijn, of met het 
oog op een gerechtelijke ontbinding;
u in de richting van de procedure van gerechtelijke ››

reorganisatie sturen om een opschorting van uw 
schuldeisers te bekomen.
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Tot besluit

Het handelsonderzoek kan voor u een hulp betekenen 
wanneer uw onderneming met overkomelijke problemen 
geconfronteerd wordt. 

Uw medewerking bij het onderzoek is van groot belang. 
Een constructieve dialoog met de rechter-verslaggever 
geeft uitzicht op de meest passende oplossingen. 

Indien u niet verschijnt of beslist geen gevolg te geven 
aan de mogelijkheden die het handelsonderzoek biedt, 
kan dit leiden tot een heuse gemiste kans op welslagen 
voor uw onderneming.
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