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Symposium 22/11/16 
Het lot van ondernemers na faling 
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Dyzo-symposium  
met de steun van 
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Moderator 

Johny Vansevenant 

VRT - journalist 
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Programma 

• Verwelkoming door Dyzo 

• Inleiding door Minister Philippe Muyters 

• Toelichting academische onderzoeksresultaten 
– Prof. Dr. Johan Lambrecht 

– Dhr. Wouter Broekaert 

• Panelgesprek en debat 

• Slotwoord door Ivo Marechal 

• Conclusies en beleidsaanbevelingen door Dyzo 
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Welkom 

Olivier Delaere  

Directeur Dyzo 
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Inleiding 

Philippe Muyters 

Vlaamse Minister van Economie en Werk 
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Het lot van de ondernemer na faling 

Johan Lambrecht en Wouter Broekaert 
 

SVO Odisee – KU Leuven 
 

22 november 2016 

Overzicht 

Vier vragen: 
 
1. Waarom dit onderzoek? 
2. Wat zijn de problemen na het faillissement? 
3. Hoe gaat de ondernemer na het faillissement professioneel verder? 
4. Hoe is de situatie van herstartende ondernemers?  
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1. Waarom dit onderzoek? 

 België: ruim 10.000 faillissementen in 2015, waarvan 13% bedrijven van 
minstens 25 jaar oud  

 (Graydon, 2016)  
 

 Focus doorgaans op het lot van de gefailleerde onderneming, niet op het 
lot van de ondernemer 

 Focus:  
“Hoe zet een gefailleerde ondernemer zijn professionele leven verder 
na een faillissement?” 

 
 Methode: 

 
1. Bevindingen uit bestaand internationaal onderzoek  

 
2. Eigen onderzoek:  

• Antwoorden van 170 Vlaamse (ex)-ondernemers die, in de 
periode van 2006 tot 2016, hun eigen zaak als zelfstandige in 
hoofdberoep in faling hadden zien gaan 

• Gesprekken met 5 Vlaamse (ex)-ondernemers  

1. Waarom dit onderzoek? 
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2. Wat zijn de problemen na het 
faillissement? 

 Belangrijkste initiële problemen veroorzaakt door het faillissement (eigen 
onderzoek, vragenlijsten): 
 
1. Financiële problemen  
2. Juridische problemen  
3. Inkrimping van het sociaal netwerk van de gefailleerde 
4. Psychische problemen  
5. Negatieve reacties van de buitenwereld  

 
 Belangrijkste initieel probleem veroorzaakt door het faillissement (eigen 

onderzoek, gesprekken): 
 

 Psychologische schok, verlies van zelfvertrouwen  

 Belangrijkste aanslepende problemen na het faillissement (eigen 
onderzoek, vragenlijsten): 

2. Wat zijn de problemen na het 
faillissement? 
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 Belangrijkste bron van steun na het faillissement (eigen onderzoek, 
vragenlijsten): 

2. Wat zijn de problemen na het 
faillissement? 

Faillissementstigma: in top-vijf van belangrijkste aanslepende problemen 
 
 Verschil in perceptie van ondernemers (positiever) en niet-ondernemers 

(negatiever)  
 

 Risicobereidheid van ondernemers geprezen als vooruitdenkend en 
geëngageerd zolang alles goed gaat, maar veroordeeld als roekeloosheid of 
onverantwoordelijkheid bij faillissement 

2. Wat zijn de problemen na het 
faillissement? 
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3. Hoe gaat de ondernemer na het 
faillissement professioneel verder? 

 
 

 Naar werkloosheid / arbeidsongeschiktheid: 
 
1. Geen gehoor vinden bij vakbond of Hulpkas 

 
2. Eigen psychologische weerstand tegen afhankelijk worden van 

overheidssteun 
 

3. Onbekende procedures om een ziekte-uitkering te kunnen 
verkrijgen 

3. Hoe gaat de ondernemer na het 
faillissement professioneel verder? 
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 Naar werknemer / ambtenaar: 
 
1. Nog niet verschoonbaar verklaard 

 
2. Nog onderworpen aan loonbeslag   

3. Hoe gaat de ondernemer na het 
faillissement professioneel verder? 

 
 

 Naar OCMW: 
 
1. Psychologische drempel, schaamte 

3. Hoe gaat de ondernemer na het 
faillissement professioneel verder? 
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 Naar herstart als zelfstandige: 
 
1. Stigma van het faillissement (“zwarte lijst”) 

 
2. Financiële beperkingen (eigen terughoudendheid tegenover 

externe financiering en kritischer houding door financiële 
instellingen) 
 

3. Onduidelijkheid over schulden uit het verleden  

3. Hoe gaat de ondernemer na het 
faillissement professioneel verder? 

4. Hoe is de situatie van herstartende 
ondernemers? 

 
Professionele ervaring als persoonsgebonden verklarende factor: 
 

 Ex-ondernemers met meer ervaring als werknemer → minder geneigd 
om te herstarten 
 

 Ex-ondernemers met meer ervaring als manager → minder geneigd om 
te herstarten 
 

 Langere ervaring als eigenaar → meer geneigd om te herstarten 
 

 Reeds succesvolle bedrijven vóór faillissement → meer geneigd om te 
herstarten 
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Leeftijd van de ondernemer als persoonsgebonden verklarende factor: 
 
 Jongeren herstarten sneller dan ex-ondernemers op middelbare leeftijd  

=> door groter optimisme, hogere weerbaarheid 
 

 Ouderen herstarten sneller dan ex-ondernemers op middelbare leeftijd  
=> doordat ze minder alternatieven hebben op de arbeidsmarkt en doordat ze emotioneel 
weerbaarder zijn 

 
 Gefailleerden op middelbare leeftijd zijn minst geneigd tot herstart  

=> doordat ze het meeste te verliezen hebben en veel professionele alternatieven zien 
 
Bij vrouwen minder verschil tussen de leeftijdsfasen 

 

4. Hoe is de situatie van herstartende 
ondernemers? 

Faillissementsprocedure als verklarende factor: 

 

 Degelijk juridisch kader moet zowel schuldeisers als gefailleerde ondernemers beschermen 

 

 Snelle afhandeling van faillissement stimuleert herstart 

 

 Eenvoudige faillissementsprocedure beperkt de kosten en stimuleert herstart 

 

 Eigen onderzoek, vragenlijsten: 

 

 Gemiddelde duur faillissementsprocedure: 2,5 jaar 

 Voor de helft van de respondenten nam de volledige procedure minstens 2 jaar in beslag 

 

4. Hoe is de situatie van herstartende 
ondernemers? 
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4. Hoe is de situatie van herstartende 
ondernemers? 

Leren ondernemers uit faling (Schots onderzoek, subjectieve beoordeling): 

 

 Serie-ondernemers (die reeds voordien een andere eigen zaak leidden)  verzamelen 
informatie bij en werken samen met een veel bredere groep van contacten dan nieuwe 
ondernemers 

 

 Serie-ondernemers innoveren vaker  

 

 Serie-ondernemers hebben meer zelfvertrouwen 

 

 

• Versus … 

 

4. Hoe is de situatie van herstartende 
ondernemers? 
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Leren ondernemers uit faling (Brits onderzoek, objectieve beoordeling): 

 

De beperkte relevante leereffecten van een faillissement: 

 

 De bedrijfswereld verandert dermate dat veel ervaringen uit het verleden 
irrelevant worden 

 

 Nuttige vaardigheden in een jong bedrijf zijn niet noodzakelijk dezelfde als die 
in een ouder bedrijf 

 

 Geen verschil in overlevingskans tussen nieuwe starters en serie-ondernemers  

 

 

4. Hoe is de situatie van herstartende 
ondernemers? 

Leren ondernemers uit faling (eigen onderzoek): 

 
 Herstarters schatten het succes van hun nieuwe zaak positief in: mogelijk 

positief leereffect? 

 

 Faillissement maakt duidelijk waar de grenzen van de eigen kennis en expertise 
liggen => vooral complexiteit van financiële en administratieve kant van het 
ondernemen werd sterk onderschat 

 

=> Leereffecten: betere opvolging van de eigen zaak + actiever en sneller op zoek 
naar begeleiding of partners met complementaire kennis 

 

4. Hoe is de situatie van herstartende 
ondernemers? 
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• FALING NIET STIGMATISEREN, MAAR FALING OOK NIET 
BAGATELLISEREN 

 

• FALING MAG MAAR MOET NIET! 

 

• “Wie iets groots probeert, is bewondering waard, ook als hij 
mislukt” (Seneca) 

 

Debat over faillissementen en herstarten in 
Vlaanderen 

Panelleden : 

•  Agentschap Innoveren en Ondernemen,  

Bart Candaele 

•  Erevoorzitter Rechtbank van Koophandel Tongeren, Toon 
Lysens 

•  Gedelegeerd bestuurder UNIZO, Karel Van Eetvelt 

•  Ervaringsdeskundige, Bart Hendrickx 
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Slotwoord 

Ivo Marechal 

Gewezen zaakvoerder Altro Steel (1992-1997) 

Turnarounds bij Portal en OVP 

Gewezen CEO groep Essers (2001-2013) 

Investeringsfonds Down2Earth 
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Conclusie en beleidsaanbevelingen 

Flor Joosen 

Dyzo - ondervoorzitter 
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Aanbevelingen deel I 
werknemer worden  

De werkgever van een gefailleerde  

mag maar aansprakelijk zijn  

voor het uitvoeren van loonbeslag  

Nà de kennisgeving van loonbeslag. 
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Aanbevelingen deel II 
Overleven zonder werk 

• Een vervangingsinkomen binnen de maand. 

• Zoniet, keuzevrijheid voor de gefailleerde. 

• Ziekte-uitkering via vrijstelling deblokkeren binnen de 3 
maand. 

• Herstel van terugbetaling gezondheidszorgen door betere 
informatie & samenwerking. 
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Aanbevelingen deel III 
Herstarten 

• Gefailleerde betrekken bij realisatie activa. 

• Verschoonbaarheid na maximum 1 jaar. 

• Centraal register voor borgstellingen. 

• Coaching na faling bevorderen. 
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Aanbevelingen deel IV 
Sensibilisering 

• Maatschappelijk debat 

• Mediacampagnes volhouden 

• Bona fide gefailleerde  aan het woord & in beeld 
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Aanbevelingen deel V 
Monitoring 

• Jaarlijks onderzoek 

– Armoede 

– Lot gefailleerden 

– Oorzaken faillissementen 

– Voorkomen faillissementen “best practices” 

• Registreren van contacten tussen overheid en gefailleerden 
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