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RECHTBANKVAN KOOPHANDEL TE DENDERMONDE
Artikel 24 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
Collectief akkoord
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Rechtsvonn en benaming
Maatschappelijke zetel

I.

.'

Activiteit
Ondernemingsnurnrner

i.
!

In deze zaak in beraad genomen heeft de rechtbank navolgend vonnis
verleen4:

I. Procedure:

l;

. met maatschappelijke zetel te
met handelsactiviteit vervaardigen van
met ondernemingsnummer
vertegenwoordigd door
haar gedelegeerd bestuurder de heer
bijgestaan door
en meester
beiden advocaat te
meester
hebben op 30 september 2013
een verzoekschrift neergelegd in toepassing van artikel17 § 1 van de wet van
31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen met het oog
op het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie en met name
,.
het sluiten van een collectief akkoord.
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En
met zetel gevestigd te
met ondernemingsnummer
'

en
De heer

geboren op
wonende te

te

en
te
. zonder
Mevrouw
geboren op
beroep, wonende te
Eerste, tweede en derde vrijwillig tussenkomende partij, allen
, advocaat te
vertegenwoordigd door meester

En
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De heer
en de heer
advocaten, in
hun hoedanigheid van voorlopige bewindvoerders van
met
maatschappelijke zetel te
. met
ondernemingsnummer
daartoe aangesteld bij beschikking van
de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendennonde dd. 25
september 2013.
Vierde vrijwillig tussenkomende partiL vertegenwoordigd door meester
advocaat te
De voorzitter van de rechtbank heeft bij beschikking van 30 september 2013
rechter in handelszaken de heer
aangesteld als gedelegeerd
rechter.
De zaak is behandeld op de terechtzitting van maandag 07 oktober 2013.
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De heer
, gedelegeerd rechter, werd gehoord in zijn verslag
ter terechtzitting van 07 oktober 2013.
Paltijen werden in raadkamer gehoord.

·· ..
.

~.

De substituut procureur des Konings, mevrouw
gehoord in haar advies.

werd

Partijen werden gehoord in hun repliek.
De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 over het taalgebruik in
gerechtszaken worden in acht genomen.
U. Beoordeling:

2. :Oe vordering is niet ontvankelijk gezien niet alle stukkeQ zoals voorzien bij
artike117 § 2 W.C.O. zijn neergelegd.
3. De jaarrekening van 2012, zijnde het laatste boekjaar werd nog niet
neergelegd. Öeze jaarrekening diende volgens de statuten reeds neergelegd te
zijn. De statuten voorzien dat de jaarlijkse algemene vergadering, waarop de
jaarrekening dient goedgekeurd1 wordt gehouden op de eerste vrijdag van juni.
De schuldenaar kan enkel aanspraak maken op de beschenning indien hij zijn
verplichtingen inzake het neerleggen van de jaarrekening is nagekomen.
( T.Lysens, De gewijzigde wet conlinut'teit van ondernemingen: een eerste
commentaar, Mechelen, !<luwer, 2013,21).
Artikel 17 §2 W.C.O. voorziet weliswaa.I; dat eventueel de nog niet
neergelegde jaarrekening van het laatste boekjaar dient neergelegd. Deze
eventualiteit is echter voor het geval de jaarrekening reeds beschikbaar is maar
de algemene vergadering nog niet werd gehouden, wat zich zal voordoen
wanneer de WCO wordt aangevraagd voor de datum van de jaarlijkse
statutaire algemene vergadering. Deze hypothese is hier dus niet van
toepassing vermits de datum van de jaarlijkse statutaire vergadering reeds lang
verstreken is.
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4. De boekhoudkundige staat die bet actief en passief weergeeft en de
resultatenrekening dle maximum drie .maanden oud is werden niet opgesteld
on9er toezicht van een bedrijfsrevisor, een externe accountant, een externe
erkende boekhouder of een externe erkende boekhouder-fiscalist. De
verklaring van de heer
, bedrijfsrevisor, is terzake
onvoldoende. Deze revisor stelt wel dat hem een proef- en saldibalans per
30.06.2013 werd voorgelegd en dat hij hierover gee11 opinie kan geven. Hij
maakt wel een aantal bemerkingen bij deze staat. Deze verklaring laat niet toe
te stellen dat de boekhoudkundige staal die het actief en passief weergeeft en
de resultatenrekening onder toezicht van een bedrijfsrevisor werden opgesteld.
Everunin is bewezen dat deze staat onder toezicht van een externe accountant,
een externe erkende boekbouder of een externe erkende boeld10uder-fiscalist
werd opgesteld.
5. Ook de begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten
minste de duur van de gevraagde opschorting werd niet opgesteld met bijstand
van een externe accountant, een externe erkende boekhouder , een externe
erkende boekhouder-fiscalist of een bedrijfsrevisor.
In dat verband stelt de heer
, bedrijfsrevisor, dat de
begroting met schatting van inkomsten en uitgaven voor de duur van de
opschorting werd opgesteld door de bedrijfsleiding en dat deze zich hierbij
gesteund heeft op een document "
", zoals opgesteld door
, accountant. De begroting is dus niet opgesteld met bijstand
van bedrijfsrevisor
Er is ook geen verklaring van
. dat de begroting zoals die thans voorligt met schatting van de
inkomsten en uitgaven voor de duur van de opschorting werd opgesteld met
zijn bijstand.

6. Het volstaat niet te verwUzen naar de moeilijkheden met de vorige
accountant
. De bedrijfsleiding kon perfect onder toezicht van
een andere , erkend boek11oucler, accountant of revisor de boekhoudkundige
staat van actief en passief opmaken en een begroting yan inkomsten en
uitgaven opstellen met diens bijstand.
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7.ln feite werd de aanvraag van W.C.O. gedaan op het allerlaatste moment op
30 september 2013, dag waarop de dagvaarding in faillissement gefixeerd
stond van de voorlopige bewindvoerders aangesteld overeenkomstig artikel 8
P.W.

Q

8

~
'0
~

"l

De boekhoudkundige staat die het actief en passief weergeeft en de
resultatenrekening van maximurn drie maanden oud is zeker noodzakelijk .
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De voorlopige bewindvoerders wezen ter zitting op de afwezigheid van
liquide middelen om het personeel te betalen. Een begroting van inkomsten en
uitgaven voor de duur van de gevraagde opschorting is dus zeker noodzakelijk
om te kunnen oordelen over de gegrondheid van de aanvraag.
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De stukken zijn volgens de rechtbank onontbeerlijk om de toestand van de
vennootschap te beoordelen.
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8. Deze W.C.O. werd duidelijk overhaast gevraagd zonder de noodzakelijke
ernstige voorbereiding enkel om te ontkomen op de zitting van 30 september
2013 van de behandeling van de dagvaarding in faillissement.
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9.De rechtbank stelt vast dat de stukken zoals bedoeld in art. 17 § 2 niet
neerliggen zodat de vordering niet ontvankelijk is.

JII. Beslissing:

I

. i'
Het verzoek tot het openen van de procedure gerechtelijke reorganisatie is niet
ontvankelijk.
De heer
ontslagen.

wordt van zijn taak als gedelegeerd rechter

De kosten worden ten laste van de verzoekster gelegd.
Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad.
Het vonnis is gewezen en uitgesproken op de zitting van 07 oktober 2013
te 10 u 37 minuten van de zesde kamer van de rechtbank van koophandel te
Dendermonde ,samengesteld uit
als voorzitter en de
rechters in handelszaken
en
, in
aanwezigheid van
, afgevaardigd griffier (M.B. dd.
17.12.2012)
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NEERGEltGD TEA GAJFFJE DER 'RECHTBANK·
VAN KOOPHANDEL TE DENDERMONDE OP

~

0 SEP 2013
RIFFIER

04194/13/2908/L

VERZOEKSCHRIFT TOT GERECHTELIJKE REORGANISATIE
t;.·
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Aan de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde,
Heden, verzoekt U
, met maatschappelijke zetel te
ingeschreven in het KBO onder nr.
Hebbende a~ raadsman
met kantoor te

, vertegenwoordigd door mr.

Tot de opening van de procedure tot gerechtelijk reorganisatie conform artikel 17 van dê Wet
betreffende de continul"telt van de ondernemingen (WCO) dd. 31 januari 2009.

~·11

co;l~1.;~kkoord

Verzoekster wenst middels de procedure van gerechtelijke reorganisatie tot een
van de schuldelsers te komen, zodat de continuïteit van haar onderneming kan worden
bewerkstelligd. Zij verzoekt hiertoe om opschorting van betaling gedurende drie maanden.

I.

ONTVANKELIJKHEID

1. Aangezien verzoekster zich bevindt In de voorwaarden zoals vermeld in artikel 23 van de Wet
betreffende de continuïteit van de ondernemingen dd. 31 januari 2009 nu haar continuïteit
onmiddellijk, minstens op termijn, bedreigd is.
Als bijlage voegt verzoekster overeenkomstig artikel17 WCO:
een uiteenzetting van de gebeurtenissen waarop het verzoek is gegrond en waaruit
blijkt dat de continuïteit van de onderneming is bedreigd (geïncorporeerd In
verzoekschrift),
een aanwijzing van de doelstellingen van de procedure (ge'lncorporeerd In
verzoekschrift),
de vermelding van een elektronisch adres waarbij verzoekster zolang de procedure
duurt, kan worden bereikt en waaruit verzoekster de ontvangst kan melden van de
_ ontvangen mededelingen:~
de recentste jaarrekeningen 2011 en 2012 (stukken l.a en l.b).
een boekhoudkundige staat van actief en passief en resultatenrekening, daterend
van maximum drie maanden eerder (stukken 2.a en 2.b)
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begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven vpor ten minste de duur
van de gevraagde opschorting (stuk 3)
een volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers In de opschorting, met
vermelding van hun naam, hun adres en het bedrag van de schuldvordering (stuk 4)
maatregelen en voorstellen die hij overweegt om de rendabiliteit en de solvabiliteit
van zijn onderneming te herstellen, om een eventueel sociaal plan in te zetten en om
de schuldelsers te voldoen (ge'incorporeerd in verzoekschrift);
de aanwijzing dat de schuldenaar voldaan heeft aan de wettelijke of conventionele
verplichtingen de werknemers of hun vertegenwoordigers in te lichten of te
raadplegen (stuk 5);

11.

2.

ACHTERGROND BIJ HET BEDRIJF

De vennootschap werd opgericht in 1994 als
In 2000 werd zij overgenomen
door de bestaande aandeelhouder die de naam en het doel van de vennootschap wijzigde om
zich toe te leggen op de productie van koeken .
is sedert 1999 een

. gespecialiseerd in de productie
,
. De klanten van de vennootschap zijn

grootdistributieketens.
De vennootschap boekte jaar op jaar mooie resultaten. Het eigen vermogen groeide aan tot

617.105,30 EURopeen balanstotaal van 7.053.121,49 EUR.
De vennootschap beschikt over een aanzienlijke voorraad, in de vorm van grondstoffen,
verpakkingen, half afgewerkte producten. De vennootschap beschikt over een volle
orderportefeuille.
Delistar stelt thans 14 mensen tewerk.

3.

In de
mikt
·op de bulkproductie. Deze sector staat zwaar onder druk, gezien
de klanten van de vennootschap de concurrentiestrijd afwimpelen naar de producenten. Deze
klanten betalen ook allen erg laat en houden zich steeds minder aan de stiptheid van betaling.
Sedert 2011 richtte
zich dan ook naar de licentieproducten, waar zich hogere marges
bevinden. Dit resulteerde in het najaar 2012 en voorjaar 2013 in een hele reeks van contracten
met!
(
).

4.' · De aanvaarding van de
vennootschap,

contracten liep in nauw overleg met de hoofdbanklar van de

2

De ontwikkelingskosten van 1 nieuwe
Jopen heel erg op: ontwikkeling recept uur,
~
ontwikkeling vorm, ontwikkeling folieverpakking, ontwikkeling karton . Het assortiment voor
beloopt 9 nieuwe
:ontwikkelingen.
Er was een enorme tijdsdruk omdat

5.

de

, reeds had verkocht in de markt.

is erin geslaagd om alle
tijdig op de markt te brengen. De vennootschap is er
echter niet in geslaagd om de eenmalige ontwikkelingskosten gefinancierd te krijgen.
Aanvankelijk werd de huisbankier aangesproken. Deze stelde evenwel een aanzienlijke inbreng
Val'l' de bestaande aandeelhouder als voorwaarde. Gelet op de omvang van de vereiste
financiering was dit niet mogelijk.
De hulsbankier stelde daarop In september 2012 voor om een mandaat te geven aan de afdeling
private banklng om private equity te zoeken voor de investering, voorstel waarop de
vennootschap inging. De vennootschap had er vertrouwen In dat hiermee de nodige financlering
zou worden gevonden en deed de nodige investeringen om het contract met
te
kunnen honoreren.

.-

Vervolgens werd de account manager van de vennootschap bij de bank meermaals opgevolgd.
Wellicht ging hierdoor een deel van de kennis en interesse in het dossier verloren. In maart 2013
bleek dat de bank er immers niet in geslaagd was om de nodige private equity te vinden .
De vennootschap besloot daarom in april 2013 om zelf de markt opgegaan om een financier I
investeerder aan boord te kunnen trekken. Verschillende gesprekken zijn dienaangaande
lopende.
Ondertussen zorgt de situatie voor liquiditeitsspanningen bij
voornamelijk bestaande uit
leveranciersschu/den. Deze situatie schrikt de kandidaat-investeerder.s af. Ook de bank plaatste
de vennootschap om die reden in de afdeling Intensieve zorgen waardoor geen bijkomende
kredietverlening mogelijk is. De vennootschap dreigt zo in een negatieve spiraal verzeild te
raken.

111.

BEDREIGDE CONTINUlTElT

6. In het voorjaar van 2013 zette
)i .

op eenzijdige wijze de vennootschap onder ' intensive
care' waarbij het niet langer mogelijk is om een normale financiering te hebben.
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Dit bracht
in moeilijkheden bij haar leveranciers. Een aantal schuldeisers voeren uit, wat
de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengt. Dit zijn onder meer (stuk 6):
Bewarend · beslag onder derden dd. 11.07.2013 op verzoek van
bedrag van 87.697,88 EUR;
Betekening met bevel tot betaling dd. 25.07.2013 op verzoek var.
bedrage van 26.658,90 EUR;

voor een

ten

··.
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Vonnis dd. 13.06.2013 om aan
22.276,68 EUR;

te ._betalen het bedrag van

Vonnis dd. 10.07.2013 en melding van uitvoering van de raadsman van
voor een bedrag van 219.047,82 EUR;
Vonnis dd. 25.06.2013 en melding van uitvoering van de raadsman van
voor een bedrag van 8.175,27 EUR;
Vonnis dd. 10.07.2013 en melding van uitvoering van de raadsman van
voor een bedrag van 97.091,41 EUR.
De continuïteit van de onderneming en de gesprekken die gevoerd worden met mogelijke
investeerders, staan onder druk ten gevolge van de geplande uitvoeringsmaatregelen van
schuldeisers.
Zonder bescherming tegen haar schuldeisers is de continuïteit van de onderneming bedreigd.

IV.

7.

DOELSTELLING VAN DE PROCEDURE EN TE NEMEN MAATREGELEN EN VOORSTELLEN

De vennootschap wenst een herstelplan op te stellen waarbij d.m.v. een schuldherschikking de
verbintenissen opzichtens de schuldeisers op een geordende en haalbare wijze kunnen worden
Ingelost en tegelijk de continuïteit van de activiteiten van de onderneming gevrijwaard blijft.

8. Tegelijk wenst zij de gesprekken met kandidaat-investeerders te kunnen afronden, die uitzicht
geven op een kasinjectie.
Op die wijze kan ene oplossing worden bewerkstelligd die zowel de continuïteit van de
onderneming en de tewerkstelling als de belangen van de schuldelsers dient.

'verzoekt daarom de toegang tot de gerechte lijke reorganisatie met collectief akkoord, bij
toepassing van het zogenaamde tweede luik van de Wet Continuïteit Ondernemingen.

Zij verzoekt om een periode van opschorting van 3 maanden. Deze duurtijd wordt vooropgesteld in
~
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functie van de gangbare termijn, nodig voor de verkoop van de seizoenscollecties tegen normale
marktprijzen .

.
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OM DEZE REDENEN
BEHAGE HET DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Onderhavig verzoekschrift tot het openen van de procedure van een gerechtelijk reorganisatie
ontvankelijk en gegrond te verklaren;
Dienvolgens de procedure van gerechtelijke reorganisatie tot het verkrijgen van een collectief
akkoord open te verklaren;
Vervolgens plaats, dag en uur te bepalen waarop, behoudens verlenging van de opschorting, de
terechtzitting zal plaatsvinden waarop zal worden overgegaan tot de stemming en homologatie van
het reorganisatieplan;
De datum te bepalen waarop, behoudens verlenging van de opschorting, het reorganisatieplan ter
griffie dient te worden neergelegd;
Bijgevolg, na oproeping van alle betrokken partijen, aan verzoekster de opschorting van betaling toe
te staan overeenkomstig artikel 24 van de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
dd. 31 januarl2009 voor een periode van 3 maanden.

Antwerpen, 30 september 2013
Met de meeste eerbied,
Voor verzoekster,
Haar raadsman,

Bijlage: stukkenbundel onder inventaris
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