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Indien een schuldenaar wordt toegelaten tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie in het
kader van de Wet betreffende de Continuïteit van de onderneming (WCO), kan een schuldeiser vaak
enkel gebonden toekijken en afwachten.
Tijdens de beschermingsperiode die door de Rechtbank wordt toegekend, worden de uitoefening
van alle middelen van gedwongen tenuitvoerlegging immers opgeschort.
Verbintenisrechtelijke clausules en excepties blijven echter wel overeind en kunnen ingeroepen
worden tijdens de periode van opschorting.
De WCO bepaalt immers dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie geen einde maakt aan de
lopende overeenkomsten en evenmin afbreuk doet aan de modaliteiten van hun uitvoering.
Het retentierecht omvat het recht van de schuldeiser om een goed dat hij onder zicht heeft niet af te
geven aan zijn schuldenaar zolang deze in gebreke blijft.
Voor de toepassing van het retentierecht is het vereist dat het handelt om een zeker en opeisbare
schuldvordering in hoofde van de schuldeiser. De schuldeiser moet de feitelijke macht over de zaak
hebben en er dient een nauwe band te bestaan tussen de schuldvordering enerzijds en de
teruggehouden zaak anderzijds. Ook dient de schuldeiser het retentierecht ter goede trouw uit te
oefenen.
Aangezien het retentierecht niet van dwingend recht of openbare orde is, kan het contractueel
worden beperkt, uitgesloten of zelfs uitgebreid worden. Deze bepalingen of clausules zijn veeleer
terug te vinden in de overeenkomst tussen partijen of de algemene voorwaarden van de schuldeiser,
voor zover deze uiteraard tegenstelbaar zijn.
Tussen partijen kan zelfs een retentierecht bedongen worden waarbij er geen nauwe band dient te
bestaan tussen de schuldvordering en de zaak: het zgn. conventioneel retentierecht.
Tijdens de opschortingsperiode in het kader van de WCO is de schuldeiser aldus gerechtigd om zijn
retentierecht uit te oefenen.
De grenzen voor de uitoefening van het retentierecht ten aanzien van een schuldenaar in WCO
worden bepaald door het rechtsmisbruik.

Het proportionaliteitscriterium wordt immers geschonden als er een te grote discrepantie bestaat
tussen het bedrag van de schuldvordering en de waarde van de goederen waarop het retentierecht
wordt uitgeoefend.
Het Hof van Antwerpen oordeelde ook dat het uitoefenen van een retentierecht nadat de
schuldeiser kennis had gekregen van de aanvang van de procedure van gerechtelijke reorganisatie
rechtsmisbruik omvat.
Het is dus aangewezen voor de schuldeiser om tijdig zijn retentierecht in te roepen en niet te
wachten totdat de schuldenaar reeds bescherming heeft aangevraagd.
Ook dient ook gewezen te worden op de ratio legis van de WCO zelf. De WCO beoogt de continuïteit
van de onderneming van de schuldenaar. De schuldeiser kan dan ook zijn rechten niet op dergelijke
wijze uitoefenen dat elke normale bedrijfsuitoefening door de schuldenaar onmogelijk wordt
gemaakt door het terughouden van een essentiële zaak.
De schuldeiser met een retentierecht is geen buitengewone schuldeiser in de opschorting noch een
schuldeiser-eigenaar in de zin van art. 2 WCO en zal zodoende gebonden zijn door het goedgekeurde
reorganisatieplan.
Indien de schuldvordering van de schuldeiser in het reorganisatieplan wordt beperkt, kan hij ook
slechts het retentierecht in die verhouding kunnen uitvoeren.
Tenslotte bestaat er de moeilijkheid en nuance tussen het verlengd retentierecht en het
conventioneel retentierecht enerzijds en het pandrecht anderzijds.
Enerzijds heeft het pandrecht slechts de nodige waarde en slagkracht indien effectief kan overgegaan
worden tot executie op de goederen, hetgeen nu net door de WCO wordt verboden.
Anderzijds wordt de tegenwerpelijkheid van een conventioneel of verlengd retentierecht ten aanzien
van derden niet aanvaard. Een dergelijk retentierecht vloeit immers louter en alleen voort uit de
wilsovereenstemming tussen partijen.
Wenst u als schuldeiser uw rechten optimaal te vrijwaren of wordt u geconfronteerd met een
schuldenaar die toegelaten werd tot de gerechtelijke reorganisatie in het kader van de WCO, aarzel
dan niet om onze specialisten te contacteren voor advies, bijstand of de redactie van de
noodzakelijke overeenkomsten.
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