
DE ONDERNEMINGSBEMIDDELAAR  

Bemiddeling voor  

ondernemingen in moeilijkheden 
 

Bij bemiddeling doen partijen die een conflict hebben, vrijwillig een beroep op een onafhankelijke en 

onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat erin om de partijen via vertrouwelijke 

gesprekken te helpen om zelf een regeling te sluiten die billijk is voor alle betrokken partijen. 

 

In deze publicatie vestigt de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel graag uw aandacht 

op de mogelijkheid voor ondernemers en ondernemingen om een bepaald type bemiddelaar - de 

ondernemingsbemiddelaar - aan te stellen. 

 

Dat is een onafhankelijke en neutrale persoon die – op gezag van de rechtbank – een onderneming 

begeleidt die financiële moeilijkheden heeft, met als doel die onderneming te helpen om een akkoord 

te bereiken met de schuldeisers. 

 

IETS VOOR MIJ OF MIJN ONDERNEMING? 

 

o U hebt een financieel conflict met een handelspartner of schuldeiser, en u wil graag een 

regeling treffen maar u weet niet hoe u best te werk gaat? Of uw schuldeiser wil niet meer 

rechtstreeks met u praten? 

o U hebt een belangrijke belastings- of sociale schuld of bankschulden en ziet het niet zitten om 

een afbetalingsplan te vragen of het werd u geweigerd? 

o U bent opgeroepen voor de Kamer voor Ondernemingen In Moeilijkheden (KOIM) van de 

ondernemingsrechtbank omwille van uw financiële moeilijkheden? 

o U ondervindt de gevolgen van de economische crisis doordat plots meerdere van uw 

schuldeisers tegelijk hun schuldvorderingen komen opeisen? 

 

Dan kan het aangewezen zijn om een ondernemingsbemiddelaar in te schakelen om het geschil met 

uw schuldeiser(s) te helpen oplossen. 

 

ONDERNEMINGSBEMIDDELAAR VIA DE RECHTBANK? 

 

Elke ondernemer/onderneming kan aan de ondernemingsrechtbank vragen om een 

ondernemingsbemiddelaar aan te stellen, ongeacht wie de schuldeisers zijn. Die mogelijkheid is 

uitdrukkelijk voorzien in artikel XX.36 van het Wetboek van Economisch Recht.  

 

Zo’n neutrale ondernemingsbemiddelaar kan onder meer een minnelijk akkoord (d.w.z. individuele 

regelingen) met minstens twee van uw schuldeisers voorbereiden en alzo een rechtszaak proberen te 

vermijden. 

 



De procedure is vertrouwelijk. Uw aanvraag en de aanstelling van de bemiddelaar worden niet publiek 

bekendgemaakt. De bemiddelaar moet de vertrouwelijkheid van de gesprekken met de schuldeisers 

respecteren. 

 

HOE AANVRAGEN? 

 

De procedure is eenvoudig. U moet eenmalig een verzoek richten aan de ondernemingsrechtbank. Dat 

kunt u zowel schriftelijk als mondeling doen. Als bijlage bij deze publicatie vindt u een voorbeeld van 

een verzoekschrift dat u kunt gebruiken om door de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 

een ondernemingsbemiddelaar te laten aanstellen om een minnelijk akkoord voor te bereiden. 

Raadpleeg uw advocaat als u een ondernemingsbemiddelaar een andere opdracht wil laten uitvoeren 

(zoals het sluiten van één collectief akkoord met al uw schuldeisers of de overdracht van uw 

onderneming aan een derde) of als u in een lopende gerechtelijke procedure een bemiddelaar wil laten 

aanstellen om dat specifieke geschil te helpen oplossen (artikel 1724 e.v. van het Gerechtelijk 

Wetboek). 

 

U kunt zelf de naam opgeven van een mogelijke ondernemingsbemiddelaar. Dat geniet zelfs de 

voorkeur van de rechtbank. Besef wel dat hoe onafhankelijker de bemiddelaar ten opzichte van de 

partijen staat, hoe groter de kans op succes is. Een ‘neutrale’ bemiddelaar heeft meer moreel gezag 

en zal gemakkelijker door alle partijen aanvaard worden. De ondernemingsbemiddelaar is vaak een 

advocaat, boekhouder, accountant of andere consultant. Gelet op de vereiste neutraliteit kunt u niet 

uw eigen advocaat, boekhouder enz. voorstellen. Bepaalde middenstandorganisaties en 

werkgeversverenigingen beschikken ook over namen van mogelijke bemiddelaars. 

 

Als u geen bepaalde ondernemingsbemiddelaar voorstelt, zal de rechtbank zelf iemand aanduiden die 

het meest geschikt lijkt om de opdracht uit te voeren. 

 

Zodra de ondernemingsbemiddelaar aangesteld is, hoeft de rechtbank niet meer tussen te komen. De 

bemiddeling verloopt uitsluitend tussen u, uw schuldeisers en de ondernemingsbemiddelaar. U kunt 

op elk ogenblik ook zelf de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar beëindigen. 

 

BEMIDDELEN VIA DE RECHTBANK IS DUUR ? 

 

Het is moeilijk om een prijs te plakken op deze vorm van bemiddeling. Het indienen van het verzoek 

op de rechtbank is gratis. Tenzij de ondernemingsbemiddelaar kosteloos werkt, zult u wel een 

vergoeding (vaak een uurloon) moeten betalen voor zijn diensten. Er zijn complexe en moeilijke 

bemiddelingen, maar er zijn ook bemiddelingen die op enkele uurtjes afgehandeld zijn. De prijs kan 

dan ook zeer uiteenlopend zijn. U maakt hier zelf de nodige afspraken over met de bemiddelaar. 

 

ANDERE BEMIDDELINGSINITIATIEVEN 

 

U bent niet verplicht om ondernemingsbemiddeling via de rechtbank te laten gebeuren. Er bestaan 

heel wat bemiddelingsinitiatieven van de overheid en van private organisaties waarvoor de 

tussenkomst van de rechtbank niet vereist is. 

 



Zowel de fiscus (vennootschapsbelasting, btw, …) als de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

hebben hun eigen bemiddelingsdiensten. Die bemiddelen kosteloos tussen u als schuldenaar en de 

betreffende instantie als schuldeiser. U kan deze diensten bereiken via: 

 

o https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/autonome_diensten/fi

scale_bemiddeling/wie_wat_wanneer_waarom_#q1  

 

o https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/obligation

s/obligations_nsso/contributionpayment_obligations_periodicity/amicable.html  

 

Als u een geschil hebt met uw bank als schuldeiser, kunt u gratis terecht bij: 

 

o https://www.ombudsfin.be/nl/ondernemingen/ombudsfin/wie-zijn-wij/ 

 

Daarnaast zijn er ook middenstandorganisaties en werkgeversverenigingen die gelijkaardige diensten 

aanbieden. 

 

 

Bijlage: model verzoekschrift aanstelling ondernemingsbemiddelaar (minnelijk akkoord) 
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VERZOEK TOT AANSTELLING VAN EEN ONDERNEMINGSBEMIDDELAAR 

 
MET HET OOG OP EEN MINNELIJK AKKOORD MET SCHULDEISERS 

 
(artikel XX.36-37 Wetboek van Economisch Recht) 

 

 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 
Voorzitter van de rechtbank of van de kamer voor 
ondernemingen in moeilijkheden 
Waterloolaan 70 
1000 Brussel 
 
 
E-mail: orb.brussel.koim@just.fgov.be 

 
Geachte voorzitter, 

 

naam onderneming ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

inschrijvingsnummer Kruispuntbank van Ondernemingen ……………………………………………………………….... 

hoofdactiviteit ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

verzoekt om een ondernemingsbemiddelaar aan te stellen, met het oog op het afsluiten van een 

minnelijk akkoord met twee of meer schuldeisers. 

 

De aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar is nodig omdat de onderneming de volgende 

moeilijkheden heeft: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

De onderneming stelt voor om de volgende persoon aan te stellen als bemiddelaar: 

naam ………………………………………………………………………………………… functie ………………………………………… 



adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon …………………………………………………………….. e-mail ………………………………………………………………… 

 

Gewenste duur van de bemiddelingsopdracht: .............. maanden. 

 

De onderneming maakt [schrappen wat niet past] niet / reeds het voorwerp uit van een onderzoek door 

de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank 

Brussel. Het dossiernummer is X/…………………………………………….. [enkel invullen indien de onderneming 

reeds het voorwerp uitmaakt van een onderzoek]. 

 

Hoogachtend, 

 

naam ondertekenaar(s)………………………………………………………………………………………………………………………. 

functie ………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………. 

datum …………………………………………………………………. 

 

handtekening(en) …………………………………………….… 

 

 


