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FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN
REGLEMENT COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING

De Federatie der Belgische Diamantbeurzen,
overwegende:
a) Dat, in geval van staking van hun betalingen,
sommige schuldenaars van kwade trouw gebruik
maken van het gebrek aan een huishoudelijk
reglement om hun schuldeisers voorwaarden op
te dringen, die hen toelaten goederen buiten
het bereik van vervolgingen te stellen;
b) Dat, in dezelfde omstandigheden, sommige
schuldeisers zich voordelen trachten te doen
toekennen ten nadele van de andere schuldeisers;
c) Dat die handelswijzen een aanmoediging zijn tot
kwade trouw en een hinder zijn voor de goede
gang van handelszaken in de aangesloten beurzen;
d) Dat echter de ongelukkige schuldenaar de
welwillendheid en de steun verdient van alle
aangesloten groeperingen;
besluit:
Art. 1
Er wordt in de schoot van de Federatie een
bestendige commissie van Schuldvereffening gevormd.
De bestendige commissie zal bemiddelen tussen de
schuldeisers en de schuldenaars die met hun
schuldeisers een minnelijke regeling willen
afsluiten en de bespreking van een uitvoerbaar
voorstel bevorderen.

Samenstelling
Art. 2
Deze commissie bestaat uit acht leden:
- Iedere aangesloten beurs duidt één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan
- De overige vier leden worden gekozen door de
Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Federatie
der Belgische Diamantbeurzen.
De commissie kiest zelf haar Voorzitter en één
Ondervoorzitter voor een periode van 2 jaar.
Deze beide personen zijn steeds herkiesbaar.
De verkiezing zal plaatsvinden op de eerste zitting
van de commissie die gehouden wordt na de Algemene
Vergadering van de Federatie der Belgische
Diamantbeurzen.
De commissie zal zich in haar taak doen bijstaan
door een rechtsgeleerde, die de functie van
Secretaris zal bekleden.
De commissie vergadert na bijeenroeping door haar
Voorzitter of Ondervoorzitter.
Rechtspleging
Art. 3
Ieder lid van één van de aangesloten beurzen is
verplicht bij financiële moeilijkheden die zijn
solvabiliteit in gevaar brengen de commissie
daarvan onmiddellijk te verwittigen.
Hij zal bij zijn verklaringen voegen:
1. De omstandige en geraamde staat van zijn activa,
de aanduiding van het bedrag van zijn passief,
evenals de naamlijst van zijn erkende of
gebeurlijke schuldeisers, met het bedrag van hun
schuldvorderingen;
2. Tezelfdertijd zal hij overhandigen de waarden,
effecten, borderellen en koopwaren die deel
uitmaken van zijn actief;
3. De voorstellen die hij voornemens is aan de
goedkeuring van de schuldeisers en van de
Commissie te onderwerpen.

Art.4
De commissie zal mogen overgaan tot alle
navorsingen die zij nodig oordeelt om de werkelijke
toestand van de schuldenaar vast te stellen.
De commissie kan eveneens op verzoek van het
bestuur van één van de aangesloten beurzen de
toestand van een lid onderzoeken wanneer financiële
moeilijkheden vastgesteld worden.
Art. 5
De commissie roept de schuldenaar en de haar
bekende schuldeisers bijeen. Deze bijeenroeping
geschiedt per aangetekende brief die plaats, dag en
uur van de vergadering vermeldt.
Een bericht dat de voornaamste punten van deze
bijeenroeping vermeldt, wordt door de commissie
naar de aangesloten beurzen opgestuurd om te worden
bekend gemaakt.
Art. 6
De commissie mag ook de vergadering van de
schuldeisers beleggen op verzoek van een
schuldeiser of van de Raad van Bestuur van een
aangesloten beurs, nadat deze Raad van Bestuur de
schuldenaar die zijn betalingen gestaakt heeft per
aangetekende brief zal hebben ontboden.
Het besluit van de commissie om de vergadering van
de schuldeisers bijeen te roepen, sluit voor de
schuldenaar de verplichting in zich te onderwerpen
aan de bepalingen van art. 3 van huidig reglement.
Art. 7
De vergadering van de schuldeisers heeft plaats
onder leiding van de Voorzitter of zijn
plaatsvervanger in het bijzijn van minstens twee
leden van de commissie.
Voor zover dit mogelijk is, is één van de
commissieleden een afgevaardigde van de Beurs
waartoe de schuldenaar behoort.

Art. 8
Iedere schuldeiser bevestigt zijn schuldvorderingen
op de vergadering.
Een schuldeiser die geen lid is van één van de
aangesloten beurzen, mag, na toestemming van de
commissie, de vergadering van de schuldeisers
bijwonen en aan de stemming deelnemen op voorwaarde
dat hij schriftelijk verklaart zich aan al de
bepalingen van de federatieve reglementen te zullen
onderwerpen.
Alle tot de vergadering toegelaten personen dienen een
verklaring te ondertekenen waarin zij bevestigen zich te
zullen onderwerpen aan de uitspraken van de commissie.
Alle tot de vergadering toegelaten personen
behouden het recht de werkelijkheid en het bedrag
van de respectieve schuldvorderingen te betwisten.
Elke betwisting betreffende een schuldvordering zal
vooraf voorgelegd worden aan de afgevaardigden van
de commissie die hierover zullen beslissen.
Indien deze beslissing niet wordt aanvaard kunnen
de betrokkenen zich richten tot een commissie van
beroep samengesteld uit minstens drie leden van de
commissie die niet zetelen voor de behandeling van
de zaak en die in laatste instantie binnen de drie
werkdagen uitspraak zal doen.
De vergadering stemt over de voorstellen van de
Schuldenaar.

Bekrachting
Art. 9
a) Indien de commissie tijdens de vergadering
vaststelt dat de schuldenaar geen voorstel van
betaling heeft ingediend, zoals voorzien in
Art. 3.3 wordt dit in een verslag vastgelegd en
naar de betrokken beurs/beurzen gezonden die
eventueel kunnen handelen volgens art. 13
en/of 14.

b) Indien de voorstellen van de schuldenaar niet
worden aanvaard door 2/3 van de schuldeisers die
tot de stemming werden toegelaten en dIe ¾ van
de som van de verschuldigde bedragen
vertegenwoordigen, volgt er geen bekrachtiging
door de commissie. Het verslag van de
vergadering wordt door de commissie verstuurd
naar de betrokken beurs/beurzen.
c) Indien 2/3 van de schuldeisers die tot de
stemming werden toegelaten en die ¾ van de som
van de verschuldigde bedragen vertegenwoordigen,
voorstellen aanvaarden waarmee de commissie niet
akkoord kan gaan, dan zal de commissie die
overeenkomst niet bekrachtigen. Het verslag van
de vergadering wordt door de commissie gestuurd
naar de betrokken beurs/beurzen die zal/zullen
handelen volgens art. 13 en/of 14.
Een niet dor de commissie bekrachtigde
overeenkomst is slechts bindend voor de partijen
die het voorstel aanvaard hebben.
d) Indien 2/3 van de schuldeisers die tot de
stemming werden toegelaten en die ¾ van de som
van de verschuldigde bedragen vertegenwoordigen
voorstellen aanvaarden waarmee de commissie wel
akkoord kan gaan dan zal de commissie die
overeenkomst bekrachtigen.
De beslissing wordt door de commissie naar de
betrokken beurs/beurzen gestuurd, die eventueel
kan/kunnen handelen volgens art. 13 en/of 14.
Art. 10
De beslissing betreffende de bekrachtiging in naam
van de commissie uitgesproken, is definitief en
wordt per aangetekende brief ter kennis van de
schuldeisers en van de schuldenaar gebracht.
Art. 11
De door de commissie bekrachtigde voorstellen zijn
bindend voor al de leden van de bij de Federatie
aangesloten beurzen en voor diegenen die volgens
art. 8 par. 2 verklaard hebben zich te zullen
onderwerpen aan al de bepalingen van de federatieve
reglementen.

Art. 12
De verdeling van de uitkeringen zal gebeuren pro
rata het bedrag waarvoor de schuldeiser werd
toegelaten to de stemming op de vergadering van de
schuldeisers.
De commissie beslist over de datum en het globaal
bedrag van eventuele pro rata tussentijdse
uitkeringen indien zij oordeelt dat hiertoe
aanleiding bestaat.
Straffen
Art. 13
De commissie zal een verslag indienen bij de
beurs/beurzen waarvan de schuldenaar lid is in ingeval
deze:
1° niet voldoet aan de vereisten van art. 3 binnen
de door de commissie bepaalde termijnen.
2° zich zal verzetten tegen het nazicht van zijn
boeken of van zijn geldelijke toestand door de
afgevaardigden van de commissie.
3° zijn schuldeisers zal bijeen geroepen hebben of
met hen of met één of meer van hen, zonder het
akkoord van de commissie en de andere erkende
schuldeisers een minnelijke schikking zou
getroffen hebben buiten de procedure hiervoor
voorgeschreven door huidig reglement.
De betrokken beurs/beurzen zal/zullen de gepaste
maatregelen treffen in toepassing van het
Gelijkluidend Reglement voor de Antwerpse
Diamantbeurzen dd. 1 oktober 1996.
Art. 14
De commissie zal een verslag indienen bij de
beurs/beurzen waarvan de schuldeiser lid is indien
deze:
1° met opzet een valse verklaring van
schuldvorderingen zal hebben ingediend.

2° zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, andere
voordelen zal hebben doen toekennen of gepoogd
heeft andere voordelen te doen toekennen dan die
voortvloeiend uit de bekrachtigde voorstellen
door de schuldenaar ingediend.
3° zich niet onderwerpt aan de door de vergadering
gestemde en door de commissie goedgekeurde en
bekrachtigde voorstellen.
4° nadat de bijeenroeping van de schuldeisers
bevolen werd of door aanplakking bekend gemaakt
werd door de commissie, vervolging zal
ingespannen hebben of klacht zal hebben ingediend
tegen de schuldenaar, tenzij voor zuiver
bewarende maatregelen.
De betrokken beurs/beurzen zal/zullen de gepaste
maatregelen treffen in toepassing van het
gelijkluidend Reglement voor de Antwerpse
Diamantbeurzen dd. 1 oktober 1996.
Adres
Art. 15
Alle bijeenroepingen voorzien door voorgaande
artikels zullen gebeuren per aangetekende brief aan
de laatst bekende adressen.
Kosten en Uitgaven
Art. 16
De kosten en uitgaven veroorzaakt door de werking
van de commissie zijn bij voorrecht inbaar op de
schuldvorderingen van de schuldeisers.
Beheer en Toezicht
Art. 17
De raad van Beheer van de Federatie zal één van haar
beheerders aanwijzen om toe te zien op de goede
uitvoering van deze reglementen.
Besloten tijdens de zitting van de Raad van Beheer
van de Federatie der Belgische Diamantbeurzen op
30 oktober 2001.

