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WETSONTWERP EN VOORSTELLEN 

 
1. Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de 

ondernemingen, nrs. 2692/1 en 2. 
- Wetsvoorstel (Dhr. Karel Uyttersprot en de dames Cathy Coudyser, Veerle Wouters, 

Zuhal Demir en Sophie De Wit) tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van ondernemingen met het oog op de bestrijding van het 
aantal faillissementen en het uitzuiveren van oneigenlijk gebruik van de wet,  
nrs. 2645/1 tot 4. 

- Wetsvoorstel (Mevr. Mureil Gerkens, dhr. Stefaan Van Hecke, de dames Thérèse Snoy 
et d’Oppuers en dhr. Kristof Calvo) tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, teneinde het toepassingsgebied 
ervan te verruimen tot de landbouwers die hun activiteit uitoefenen als natuurlijke 
persoon, nr. 2713/1. 

 
Dit ontwerp strekt ertoe na evaluatie van de wet van 31 januari 2009 betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen, deze door punctuele aanpassingen 
efficiënter en perfomanter te maken. 
Het ontwerp: 
- verduidelijkt bepaalde concepten; 
- breidt het toepassingsveld van de wet uit tot de landbouwers teneinde geen 
onderscheid te creëren tussen de landbouwvennootschappen en de landbouwers; 
- verduidelijkt bepaalde procedureregels; 
- verbetert de preventie en de opsporing van de ondernemingen in moeilijkheden; 
- verbetert de toegang tot het dossier door een elektronisch dossier op te stellen en 
dus te zorgen voor een betere kennisgeving van de schuldeisers; 
- versterkt de rol van de cijferspecialisten; 
- probeert een einde te maken aan de bedrieglijke en ongepaste aanvragen en 
verbetert de bescherming van de schuldeisers en inzonderheid van de 
werknemers; 
- breidt het systeem van opschorting uit tot de partner, ex-partner,... zoals voorzien 
door de faillissementswet; 
- wijzigt artikel 61 ingevolge de goedkeuring van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 102. De wijziging zorgt voor een betere leesbaarheid en 
maakt het mogelijk om tegenstrijdigheden en uiteenlopende interpretaties tussen 
de wet en de collectieve arbeidsovereenkomst te vermijden. 
 

Het wetsontwerp nr. 2692 wordt aangenomen met 69 stemmen en 48 onthoudingen 

 


