,.

..

Kopie
Afgeleverd aan:

~

art. 792 Ger. W.

47253

Vrij van griffierecht~ art. 280,2• W.Reg.

Uitgifte
U.llpniktaan

~kt aan

op

op

op

€

€

8UR

BUR

<

Ult&etalllt llil1

~mmmer

20U/ (;~~~
Datum wn uitspraak

24maartZ014
lolnummer

21JU/AR/2J81

[J

Nietaan ta bieden aan de
onMn:zeT

Hof van beroep
Gent

Arrest
zevende kamer
burgerlijke zaken

r--coYtR D~~DDODDOD33D2-DDD1-DDD?•Dl•Dl~~

L

UIDIIImmlllfMIII~III .J

BUR

...

..·
..

47254

HofVIJl beruepGent-2013/AII/2911-p. 2

In de zaak van:

appellante, hebbende als raadsman mr.

, advocaat te

·1

1, (ref. ;

tqen:
,; t

" met

.,

, KBO nr.

zetel te
, advocaat te

aeTntlmeerde, hebbende als raadsman mr.
'(nd./)

wijst het hof het voleend arrest:
De partiJen zijn gehoord In raadkamer en het hof heeft kennfs eenomen van hun stukken en
besluiten.

•
Genen het hoger beroep met verzoekschrift nearaefeacf op 2.6 november 2013 door

teaen het vonnis d.d.

pwezen door de rechtbank wn koophande( te

Gen~ tweede lcamer.

Het Openbaar Ministerie heeft schrfftalijk advles verteend tot het afwl)ten van het hoger beroep als
oncegrond.

Betelcenl111 van het bestreden vonnis list niet voor.
Het hopr beroep Is tijdig en fn alle oplichten rep~.
Het Is ontvankel'l,lk.

Het bestreden vonnis 1s bQ uittreksel gepubliceerd In het Belgisch Staatsblad van :

L

_.J
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47255
••

I

Met verzoekschltft neerplqd op 22 oktober ~13 last da
haar
vorderins neer om toeplaten te worden tot de procedure van serechteliJke oraanlsatle met het oog
op een callec:tlef akkDonl.

Met ver.roekschrtft neeraelegd op 4 november 2013 komt •
vrfjwllfll tussen met de vnq aan de rechtbank om het verzoek van de
af te wiJren als onontvankeliJk. mlnstens als onperond.
Met alhier bestreden vonnis van 13 november 2013 verlelaart de eerste rechter het verzoek van de
ontvanlcef1k en parond.
De prechteiiJke procedure met als doelstelllng het bekamen van een serechtelUk aftkoord wordt
ot:~en verklaard en de duur van de opsdtortfn& wordt op vier maanden sesteld, nl. om In beafnsel te
elndllen op 13 rnaart 2014.
·
Ook wordt voor recht seleld dat de :
. maandii!UJics een staat van de
•JnteR:Ompany-schukletf voer de totBie aroep ter srtffie zal neerlegen en dit voor het eerst op 13
december 2013.

Jl,

vraact de vemtettglng van het bestreden vonnis en de afwllzlne van de
oorspronkelfJII:a
onpsrond.

vonlerl~

van de

1

als onontvankelijk, mlnstens als

vraaat de afwl)ling van het hopr beroep als oncesrond.

Del

m.
vooreerst werpt de appellante op dat er aan de ontvankeiUkhaldsvefelsten van artlkel17 WCO nlet fs
voldaan. met name aan de ondercSeten s• en~.

In zoverre de appellante van oordeel Is dat er een attest zou moeten riJn van de economische
tJeroepsbeoefentaar ZOifS vermeld In artfkel17 § 2 • WCO nopens de catrouwheld en de volledllf\eJd
van de boekhoudkundip staat. weet de appellante een voorwaardetQe aan de wet.
Een formeel attest wordt door artikel 17, s• en 6) WOOniet verlanad.
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Het enige wat moet vast staan 1s diill: het met zekerheld moet biJjken dat de stukken zQn opeesteld
onder toezicht en met bUstand van een economische beraepsbeoefenaar.
Ten deze

biJlet een en ander overduldeUjk uit stuk nr. 2, tOals voorgetead door de

Waar de .appellante erop wiJst dat de kasstroomprclftOH lopendë de ·procedure Is gewQzlcd, Is het
maar al te duidelijk dat de wiJz1slng op zich pen enkele onontvankeliJkheld van de aaiMëlag tot het
openen van de procedure van gerechtelijke reorpn1satle, met zlc:h meebre,.C:. De boekhoucline en
prognoses ziJn onder toerldlt van een eeonomlstba beroepsbeoefenaar seschted.
!nellen ar nadien nos aanpassirwen tijn psc:hted. bn d!t slechts de correctheld en soede trouw van

de

'desbetreffend onderstrepen.

B.
Het Is Juist dat er 1ndNkwekkende -tntrasroeplenlnaen• zijn.
Het betreft lenlnpn die zijn verleend aan andere ledell van de
( 8,176.187,74
EUR aan de moederondemerntns ·
en voorts 3.073.882 EUR aan
respectleveJUk 322.867 EUR aan
Op lleh Is het bestaan hiervan ,een wettetUke arond om de openins van de procedure van
gerechteiUke reorpnlsatfe te verhinderen.

Er kan evenwel sprake zijn van rechtsmisbruik van het "systsem• van de prechtellijlce reorpnlsatfe,
lnpvalwu moeten wordan YUI8esteld dat de schuldenaar bewust zichzelf In de pv;renmne van de
dlscontinu'ftaft heeft seplaatst. Het ntet aanspreken van de (srote) schuldenaars van de rekenfnpncourant samen met het aanvragen van de procedure van de a•rechteiOice reorpntsatle, kan lalden
tot de conclusie dat er rechtsmisbruik Is.
Er bhjkt echter uit de stulcken. mede uft de conclusies van de

ên uit het

verslq van de pdelqeerd rechters- waarnaar ook het Openbaar Mlnlsterte verwijst- dat er een
volslasen nonnale oorzaak Is van de nkenln1en-c:outant en van de hoogte ervan. Met name Is er In
de poep ·
: een extstentlêle aills ontstaan door het faliekant verlopen van het project
Leden van decroeP ·

moesten over llqulcfltelten beschltlcen.

1>11arenb9yen lU er zeer stertc verwezen naar de expliciete

bedoefine vanwep cle

om maatnaelen te nemen tot de aanzuwerlnc ven de rekenlnaen-courant. Een en
ander Is overtsens het voorwerp van een ultdrulckeiQke besltssint van de eerste rechter waarbU aan
de schuldenaar Js oppdraaen aaworden maandelijks een ve~ag neer te lenen op de gr.tffle m.b.t.
wat er seda•n Is nopeM de rekeningen-courant.

r
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In die context kan ook al verwezen worden naar stuk nr. zzoals neerseteed door de
1 bij het herstelplan! waal'1.11t blijkt dat er verkoop ts van de aandelen In de
waaromtrent dan In het herstelplan aangeseven wordt dat er 3.4!18.889 EUR bestemd wordt voor de
afbetaHng van schulden van de moedervennootschap (1
) aan de dochtervennootschappen.
De aandacht die de·
b1J haar plan en In haar biJlagen bij haar verzoek,
besteedt aan de reken1111en-courant, spreekt volledig In het voordeel van een pnstJte benadertnc
van het verzoele tDt prec:hteiQke reGI11nflatle. De schuldenaar •1peett open lcaart".
Indien een f1l1Hssement kan lfermeden worden, zal dit een groot voordeel zijn voor de economie In
haar pheel, personeelsleden '" de schuldeisers, Inbelrepen da sewone schuldalsers waartoe de
appellante zelf behoort - zoall het Openbaar Ministilte terecht Jn het schrlfteJJk adviea
onderstreept.
Het bliJkt ook voldoende naar recht eanpt.oond dat er daadwerkeliJk ac:tlvlteiten zUn en dat de
bedoelins van continultelt YOOrop staat.

c.
Het hof volst de appellama penszins In haar alprnene bedenld,.en In wrband met de strfjdlgheld
met de wet en de openbare orde, mocht de openlnc van de serechteiUke reorpnlsatle worden
bevestigd.

BIJ schuldelsers van een ondememlnc In aeredrttdiJke reorpnlsatla Is er steeds een terecht gevoel
van frustratie zoals er biJ dezelfde schuldelsers meestal een not poter pvoel van frustratie zal ziJn
biJ een faillissement.
Er Is wel degeliJk een rechtvaardllfns mocefljk om, zoals daze - bfMen de perken van de
noodzakeliJke beoordeflAB die voortttt bU h.et becfn van de de procedure van serechteiUke
rearganf•atfe - ook wordt aanaenomen, het belang van een groep van vennootschappen (
J een wer belancrQice plaats te doen Innemen In het ftnlndeel-economlsch beleid van
e1in vennootschap binnen dierelfde sroep.
Zoals een vennootschap van de JrotiP de nadelen ervan ondetvlndt (steun a1n 1ndere, I,Jdende,
ondememlnaen van de poep), ondervindt de kwestieuze vennootschap er ook de voordelen van
(steun In de ompteerde rfc:htfns). Normalerwijze partfdpeert elke deelpnaot In wel en wee van de
groep. Er Is daarenboven In de West-Europese vrtje rnartctec:onomle vooralsnog steeds een J\llme
vriJheld om vla a&onderiOt. vennootschappen economisch actlef te ziJn als aroep.
Uiteraard maa er hierbiJ pen misbruik worden pmaalct van de vrije martct.
Ten deze kan het hof vooralsnos ceen mlsbruJic weerhouden.

Het project •

· Is een ftnanclêle ramp aeworcten voor de sroeP
vas~Sesteld Is er pen mlsbrullc vaslgesteld binnen de

L
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en zoals thans
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Met de gefntlmeerde en het Openbaar Ministerie beslult het hof tot de bevestlalng van het

bestreden vonnis.
Er Is onvoldoende srond om de geTntlmeerde de moplijkheld op de gerechteliJke reoraanlsatte te

ontnemen.

OP DEZE GROHDEN,

HET HOF.
Recht doende op tepnSpraak;

Bevestigt dat toepassing Is gemaakt van artikel 24 van de Wet van 15 jul\11935 op het taalgebruik In
prec:htsukenï

Veridaart het hoger bef'OflP ontwnkeiOk doch onsqrond;

levestlat hat vonnis • quo In zoverre het Is bestreden.

Veroordeelt de appePante Ult de serechtskosten varbonden aan onderhav~SG beroepsprocedure, die
niet nader Cijfermatig hoeven vastaesteld te wordan aan haar ziJde daar zJj defln'lttef te haren laste
biUve~

en vastsastelel aan de zijde van de plntlmeerde op 1.320,00 EUR rec:htspleglnpyei'JDedlng,
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Aldus gewezat door do mvende kamer van bet Hof wn baraep te Gent. mldende in burgerlijke 28lcen
~dmt

büptaan door
griffier en ui~ door de ~ in openbare
teredrt7JUing op m.undag vierentwlnOg maart tweedaiJJeDd veertfca.

L

_j

