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Frauduleuze faillissementen:  
dringend nood aan dwingende wetgeving 

  

 

Het is intussen meer dan 3 jaar geleden dat Pano een ophefmakende reportage uitzond over 
frauduleuze faillissementen in de bouwsector. Vandaag blijkt dat de situatie niet verbeterd is. 
Sterker nog, de wanpraktijken zijn alleen maar erger geworden. ACV bouw - industrie & energie 
(ACVBIE) doet nog maar eens een oproep om dit soort wantoestanden dringend aan te pakken.  
 
“Het is duidelijk dat er een grote lacune in de wetgeving schuilt”, begint ACVBIE-voorzitter Patrick 
Vandenberghe. “De overheid stimuleert ondernemerschap, wat een goede zaak is, maar de rotte 
appels moeten ertussenuit. Het kan niet zijn dat men keer op keer frauduleus failliet kan gaan om 
vervolgens terug opnieuw te beginnen alsof er niets gebeurd is.” 
 
Naar aanleiding van de eerste reportage deed de overheid beloftes om dit probleem aan te pakken, 
maar jammer genoeg is hier nog maar weinig van in huis gekomen. “Er is nog steeds geen sluitende 
wetgeving, er zijn onvoldoende controles en onderzoek door justitie naar dergelijke wanpraktijken 
sleept jaren aan wegens een gebrek aan middelen en mankracht”, zegt Vandenberghe. “Bovendien 
bestaat er tot op vandaag geen publiek toegankelijk platform waarop mensen kunnen nagaan of een 
aannemer al dan niet meermaals frauduleus failliet is gegaan.” 
 
“Een mogelijke oplossing zou de herinstallatie van de registratiecommissie kunnen zijn. Een aannemer 
moet bij de registratie verplicht kunnen bewijzen solvabel en een effectieve onderneming te zijn. Dit 
zou deze verhalen van opeenvolgende faillissementen en postbusbedrijven gevoelig verminderen.” 
 
De boodschap voor de overheid is dan ook duidelijk: “Het is niet 5 voor 12, maar kwart over 12. De 
overheid moet dringend op de proppen komen met een concreet actieplan en wetgeving om komaf te 
maken hiermee”, besluit Patrick Vandenberghe. 
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