Gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor 2016
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Justitie staat voor enorme uitdagingen. Zo zal in deze legislatuur de burgerlijke
rechtspleging grondig worden hervormd met als doel de burgerlijke procedures voor
de hoven en rechtbanken efficiënter, minder omslachtig en sneller te laten verlopen.
De klemtoon ligt op een kwaliteitsvolle justitie. De “potpourri”-maatregelen beogen
het aantal procedures te doen verminderen. Bovendien kunnen eenvoudige conflicten,
die minimale materiële of strafrechtelijke gevolgen ressorteren, via vrij eenvoudige
procedures in een moderne informaticaomgeving snel en efficiënt worden afgehandeld,
al dan niet binnen de rechtbank. Er worden maatregelen getroffen om alternatieve wijzen
van geschillenoplossing, zoals bemiddeling, een gelijkwaardige plaats te geven in het
gerechtelijk recht. Er wordt een proefproject rond bemiddeling opgestart bij de rechtbank
van koophandel, waarbij advocaten na een dagvaarding toch een compromis kunnen
voorleggen aan de magistraat en ten slotte werkt de regering aan een wetontwerp met
een aantal maatregelen die de bemiddeling beogen te stimuleren.
Dit schept dan ook de mogelijkheid om complexere geschillen binnen gespecialiseerde
sectoren, die vaak een interdisciplinaire aanpak vereisen, op een professionele wijze
voor de rechtbank te beslechten. Het impliceert onvermijdelijk dat er meer een beroep
zal moeten worden gedaan op deskundigen, waarbij een rol is weggelegd voor het
bedrijfsrevisoraat. Justitie bouwt immers aan een netwerk met alle (on)rechtstreeks met
de rechtbank verbonden actoren. Naast de vanzelfsprekend juridische beroepen – de
advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen – zouden ook de economische
beroepen, met name de bedrijfsrevisoren, de accountants, belastingconsulenten en de
boekhouders(-fiscalisten), op een duurzame wijze bij de werking van de burgerlijke
rechtspleging kunnen worden betrokken.
De drie instituten van de economische beroepen (IBR-IAB-BIBF) – met als watch
dog de gelijknamige Hoge Raad voor de Economische Beroepen die ik de eer en het
genoegen had in de jaren ’90 voor te zitten – tellen vandaag samen ongeveer 12.500
leden. Zij zijn actief in het economisch leven, beoefenen het vennootschapsrecht en
vormen het eerste aanspreekpunt voor meer dan 300.000 Belgische vennootschappen.
Dit brengt ons naadloos bij een andere werf van Justitie: de modernisering van het
vennootschapsrecht. Er werden door het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht
voorstellen gedaan om het vennootschapsrecht en verenigingsrecht te herzien om het
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De samenwerking tussen de rechtbanken van koophandel en het bedrijfsrevisoraat ligt
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) nauw aan het hart. Hiervan getuigen de
op 25 november 2003 door de Unie van de Rechtbanken van Koophandel, de Unie der
Rechters in Handelszaken van België en het IBR georganiseerde gezamenlijke studiedag
rond het thema “Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking” en
de op 12 oktober 2012 gehouden – eveneens gezamenlijke – studiedag “Rechtbanken,
balies en bedrijfsrevisoraat: actualiteit inzake hun samenwerking en actualiteiten
ondernemingsrecht”. De werkzaamheden van beide studiedagen werden gebundeld in
twee interessante publicaties.
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moderner, eenvoudiger en meer coherent te maken. Een grondige hervorming is nodig
om onze ondernemingen en verenigingen efficiënte juridische instrumenten te geven
en ons land aantrekkelijker te maken voor investeringen. Het is onder meer wenselijk
om de BVBA flexibeler te maken waarbij meer aandacht zal worden besteed aan de
solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming door onder meer strengere regels wat
betreft aansprakelijkheidssancties voor bestuurders, toereikend aanvangsvermogen,
financieel plan, enz. Aan de uitwerking van de solvabiliteits- en de liquiditeitstesten
kunnen de bedrijfsrevisoren en de andere economische beroepen op een doeltreffende
wijze bijdragen, omwille van hun grondige kennis van het vennootschapsrecht en hun
dagdagelijkse praktijktoepassing.
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Teneinde ondernemingen die in moeilijk vaarwater zijn gekomen, alle kansen te geven,
neem ik als Minister van Justitie het initiatief om het Belgisch insolventierecht, met name
de faillissementswet en wet continuïteit ondernemingen (WCO), te moderniseren en te
harmoniseren. In de preventieve fase van een procedure van gerechtelijke reorganisatie
bevat de WCO thans een drieledige opdracht voor de economische beroepsbeoefenaar:
een waarschuwingsprocedure, een mogelijke bevraging door de rechtbank in het kader
van een handelsonderzoek en het toezicht op de boekhoudkundige staat en de bijstand
bij de begrotingsopstelling in het kader van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie. De rechtspraak van de hoven van beroep is echter verdeeld omtrent de invulling
van laatstgenoemde opdracht in het kader van het verzoekschrift. Verder moet de
nieuwe Europese Insolventieverordening worden ingebed in de Belgische wetgeving.
Daarnaast wordt ook de informatisering van deze procedures verder uitgewerkt. Zo
zullen de kamers van handelsonderzoeken sneller kunnen ingrijpen om ondernemingen
in moeilijkheden op te sporen via een overkoepelende en efficiënte informatiedatabank.
Tot slot zal in overleg met de Minister van Economie het Wetboek van Koophandel
worden geïntegreerd in het Wetboek van Economisch Recht. Ook wordt onderzocht of
er geen uniform ondernemingsbegrip kan worden gehanteerd dat van toepassing is in
de volledige economische wetgeving en wordt tevens bekeken of het opportuun is om
over te gaan tot de oprichting van een ondernemingsrechtbank die bevoegd zou worden
voor alle ondernemingsgerelateerde geschillen.
Het ontbreekt dus geenszins aan uitdagingen in het economisch recht waarbij de input
van en de samenwerking met de bedrijfsrevisor welgekomen is!
Koen Geens
Minister van Justitie

