
 

 

  

VRAGEN ANTWOORDEN OPMERKINGEN 

Welke ondernemingen genieten van  

het Moratorium? 

Alle ondernemingen wiens continuïteit wordt bedreigd ingevolge de COVID-19 

uitbraak en de gevolgen daarvan, en die niet de facto in staking van betaling waren 

op 18 maart 2020. 

Het Moratorium heeft tot doel om levensvatbare 

ondernemingen te beschermen. Ondernemingen wier 

continuïteit reeds was aangetast vóór de COVID-19 uitbraak, 

komen niet in aanmerking voor het Moratorium, wat uiteraard 

niet wegneemt dat zij nog steeds beroep kunnen doen op de 

procedure van gerechtelijke reorganisatie. 

Het Moratorium beschermt enkel de schuldenaar zelf, en dus 

niet gelieerde derden (zoals echtgenoten of 

zekerheidsstellers). Laatstgenoemden zullen echter 

beschermd zijn indien zij  ondernemingen zijn die in 

aanmerking komen voor het Moratorium. 

Hoe lang zal het Moratorium gelden? Het Moratorium zal gelden van 24 april 2020 t.e.m. 17 mei 2020. Deze periode kan 

verlengd worden door de Regering. 

Het Moratorium kent geen retroactieve werking. Het heeft 

geen impact op de geldigheid van reeds vóór de 

inwerkingtreding gelegde beslagen, noch op faillissementen 

die werden uitgesproken vóór 24 april 2020. 

Is het mogelijk om uitzonderingen op 

het Moratorium te vragen? 

Het uitgangspunt is dat ondernemingen automatisch van het Moratorium genieten. 

Een belanghebbende partij (bv. een schuldeiser of een concurrent) kan evenwel de 

toepassing van het Moratorium betwisten, indien deze van oordeel is dat de 

onderneming niet in aanmerking komt voor het Moratorium (bv. indien de 

onderneming reeds in staat van faillissement verkeerde op 18 maart 2020 of niet 

wordt getroffen door de COVID-19 pandemie).  

Een partij die de toepasselijkheid van het Moratorium wenst te betwisten, moet 

daartoe de schuldenaar dagvaarden voor de Voorzitter van de bevoegde 

Ondernemingsrechtbank. De Voorzitter kan dan oordelen dat de onderneming niet 

binnen het toepassingsgebied van het Moratorium valt, of, omwille van andere 

redenen, beslissen het Moratorium op te heffen (geheel dan wel ten dele). Een 

schuldeiser kan dus niet eenzijdig bepalen dat het Moratorium niet van toepassing 

is. 

Bij het beoordelen van zulk verzoek om de bescherming van 

het Moratorium op te heffen, zal de Voorzitter van de 

Ondernemingsrechtbank o.a. volgende elementen in 

overweging nemen: 

 of de COVID-19 pandemie een impact heeft op de 

omzet of activiteit van de schuldenaar; 

 of de schuldenaar beroep heeft gedaan op de 

regeling omtrent economische werkloosheid; 

 of de overheid bevel heeft gegeven tot sluiting van de 

onderneming van de schuldenaar; 

 de impact van het Moratorium op de verzoeker. 



 

 

Beschermt het Moratorium tegen 

faillissement en gerechtelijke 

ontbinding? 

Gedurende het Moratorium kunnen ondernemingen niet failliet worden verklaard op 

dagvaarding, noch gerechtelijk worden ontbonden. Evenmin kan een overdracht 

onder gerechtelijk gezag worden bevolen. Daarnaast wordt ook de verplichting 

voor een onderneming om aangifte te doen van faillissement opgeschort voor de 

duur van het Moratorium, indien het vervuld zijn van de faillissementsvoorwaarden 

het gevolg is van de COVID-19 pandemie. 

Een onderneming kan nog steeds op eigen initiatief aangifte 

doen van faillissement. Het Openbaar Ministerie en een 

voorlopig bewindvoerder kunnen wel nog dagvaarden in 

faillissement. 

Beschermt het Moratorium tegen 

beslag? 

Gedurende het Moratorium kan er geen bewarend of uitvoerend beslag worden 

gelegd en kan geen enkele middel van tenuitvoerlegging worden aangewend of 

voortgezet. Deze bescherming tegen beslag heeft betrekking op volgende 

schulden: 

 schulden ontstaan vóór het Moratorium; 

 schulden ontstaan tijdens het Moratorium; 

 schulden onder bestaande reorganisatieplannen. 

Het Moratorium verbiedt geen bewarende en uitvoerende 

beslagen op onroerende goederen. Evenmin verhindert het 

Moratorium bewarend beslag op zeeschepen en 

binnenschepen. 

Het Moratorium heeft geen impact op de geldigheid van 

beslagen die reeds werden gelegd vóór de inwerkingtreding 

van het Moratorium. Een lopende uitwinning kan echter niet 

worden voortgezet.  

Strekt het Moratorium zich ook uit 

tot betalingstermijnen die werden 

opgenomen in een reeds bestaand 

reorganisatieplan? 

Betalingstermijnen die zijn opgenomen in een reorganisatieplan dat werd 

gehomologeerd vóór of tijdens het Moratorium, worden verlengd voor de duur van 

het Moratorium. 

 

Beschermt het Moratorium tegen het 

ontbinden van overeenkomsten? 

Overeenkomsten die werden afgesloten vóór de inwerkingtreding van het 

Moratorium kunnen niet worden ontbonden wegens wanbetaling. Dit geldt evenwel 

niét voor arbeidsovereenkomsten. 

 

Betekent het Moratorium dat 

opeisbare schulden niet moeten 

worden betaald? 

Neen. Het Moratorium doet geen afbreuk aan het principe dat opeisbare schulden 

betaald moeten worden. Ondernemingen worden aangemoedigd om hun schulden 

te betalen zodat cash flow wordt gefaciliteerd. 

De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank kan de 

terugbetalingsmogelijkheden van de schuldenaar mee in 

overweging nemen wanneer hij of zij een verzoek om het 

Moratorium op te heffen beoordeelt. 

Beschermt het Moratorium tegen 

gemeenrechtelijke contractuele 

sancties? 

Afgezien van ontbinding, heeft het Moratorium geen impact op de contractuele 

sancties. Sancties zoals de exceptie van niet-uitvoering, schuldvergelijking en het 

retentierecht blijven ook tijdens het Moratorium mogelijk. 

 

  



 

 

Wat is de impact van het Moratorium 

op nieuwe kredietlijnen? 

Nieuw krediet, verstrekt tijdens het Moratorium, geniet (beperkte) bijzondere 

bescherming in het geval van een navolgend faillissement. 

 

Kredietverstrekkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld enkel en alleen 

omdat de nieuwe kredieten de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de 

activa of activiteiten van de schuldenaar niet daadwerkelijk mogelijk hebben 

gemaakt. 

 

Heeft het Moratorium een impact op 

de toepassing van de Wet 

betreffende Financiële Zekerheden 

van 15 december 2004? 

Het moratorium laat de toepassing van de Wet betreffende Financiële Zekerheden 

van 15 december 2004 onverlet. 

 

 

 


