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CORONA – ALGEMENE OPSCHORTING ONDERNEMINGEN IN 

MOEILIJKHEDEN 
 
Het KB van 24 april 2020 nummer 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van 
ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-
19-crisis, voorziet in een algemene opschorting voor aan ondernemingen die getroffen zijn 
door de corona-crisis. 
 
De algemene opschorting geldt voor elke onderneming waarvan de continuïteit bedreigd is 
door de corona-crisis en haar gevolgen.  
 
De opschorting houdt in dat er geen bewarend of uitvoerend beslag gelegd kan worden en 
dat er geen enkel middel van tenuitvoerlegging kan worden aangewend of voortgezet op de 
goederen van de onderneming. Dit voor alle schulden van de onderneming ongeacht de datum 
van het ontstaan of de opeisbaarheid van de schuld. Er is een uitzondering waardoor 
bewarende of uitvoerende beslagen op onroerende goederen mogelijk blijft. 
 
Daarnaast is er een bescherming tegen gedwongen faillissement gedwongen overdracht 
onder gerechtelijk gezag en gerechtelijke ontbinding.  
Een onderneming kan dus niet failliet gaan door dagvaarding. De uitzondering hierop is een 
vordering door het openbaar ministerie, de voorlopig bewindvoerder of wanneer de 
onderneming instemt met het faillissement. 
Verder is er op dit moment ook geen verplichting om zelf aangifte te doen van faillissement 
wanneer de voorwaarden zijn vervuld. Dit voor de duur van het KB. De onderneming kan 
echter nog steeds beslissen om het wel te doen. 
 
Wanneer nieuwe kredieten worden afgesloten in de periode van de werking van het KB, zullen 
deze kredieten niet beschermd worden tegen een eventueel later faillissement. Dit geldt ook 
voor kredieten die verstrekt worden door leveranciers. 
 
Ondernemingen die in een gerechtelijke reorganisatie zitten en reeds een gehomologeerd 
reorganisatieplan hebben, zullen een verlenging genieten van de duur van hun 
reorganisatieplan met de duur van de opschorting door dit KB. Dit maakt dat de maximale 
termijn van 5 jaar kan worden overschreden. 
 
Overeenkomsten die werden gesloten vóór de inwerkingtreding van het KB kunnen niet 
eenzijdige of gerechtelijke worden ontbonden wegens wanbetaling van een opeisbare 
geldschuld tijdens de opschorting. Deze regel geldt echter niet voor arbeidsovereenkomsten. 
 
Dit is echter geen vrijgeleiden om de contractuele verplichtingen niet na te komen! Andere 
contractuele mogelijkheden blijven in werken (bv. retentie, schuldvergelijking, niet-uitvoering 
exceptie, etc.). 
 
Om misbruiken te voorkomen van deze uitzonderlijke opschorting, is er steeds de mogelijkheid 
voor belanghebbende om via dagvaarding de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te 
vorderen de opschorting op te heffen. Deze zal de zaak dan in het licht van de situatie van de 
onderneming beoordelen. 
 
De duur van het KB strekt van 24 april tot 17 mei 2020. Deze periode kan eventueel nog 
verlengd worden. 
 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de juridische dienst: jur@febetra.be. 
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