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F AILLISSEMENT
lNLEIDING

,La faillite est la fermeture plus ou moins hermetique d'une maison,
oiL le pillage a laisse quelques sacs d' argent" (Balzac).
EENHEID,

ONDEELBAARHEID EN ALGEMEENHEID VAN HET FAILLISSEMENT

1. Een handelaar kan voor dezelfde schulden geen tweemaal failliet verklaard worden. De schuldeisers die gebonden zijn door een faillissementsakkoord kunnen enkel de ontbinding van dit akkoord vorderen (art. 525
F.W.) maar geen faillissement, indien de schuldenaar zich niet hield aan de
verplichtingen die uit het akkoord voortvloeien (Hrb. Luik, 23 november
1967, B.R.H. 1969, II, 313; vergelijk voor het gerechtelijk akkoord: Hrb.
Antwerpen, 12 april 1973, R. W., 1973-1974, 1664)
De onbetaalde schuldeisers van een eerste door vereffening afgesloten
faillissemerit, worden op gelijke voet met de nieuwe schuldeisers tot het
passief van het nieuwe faillissement toegelaten (Fredericq, VII, 308 ;-Nov.,
T. W. Faillite, 1889 en 2o6o;- Van Rijn en Heenen, IV, 2864 in noot)
terwijl de ontbinding of de nietigverklaring van het faillissementsakkoord
het eerste faillissement doet herleven, waarin de nieuwe schuldeisers zich
komen voegen (Fredericq, VII, 304).
Een belangrijk gevolg van de eenheid en de ondeelbaarheid van een faillissement is het verlenen aan een enkele rechtbank, de rechtbank van koophandel, van de bevoegdheid om aile geschiilen die tijdens de vereffening ontstaan te beslechten (Fredericq, VII, nr. 8 biz. so). Evenwel ten gevolge van
het bestaan van de bepalingen van de vroegere artikelen 492, 502, 504 en
505 van de faillissementswet (thans gewijzigd of opgeheven door de wet van
10 oktober 1967) behielden de burgerlijke rechtbank en de andere bevoegde
rechtbanken hun respectieve bevoegdheid, zelfs in faillissementsgeschiilen,
zodat de geschillen die niet behoorden tot de normale bevoegdheid ratione
materiae van de rechtbank van koophandel, door deze naar de bevoegde
rechter dienden verwezen te worden. In de rechtspraak en in de rechtsleer
werd als criterium voor deze bevoegdheidsregeling het onderscheid gemaakt tussen de geschillen die wortelden in het faillissement, en die zonder
dit nooit zouden ontstaan zijn en de geschillen voor dewelke het faiilissement aileen maar de aanleiding was om ze te beslechten. De rechtbank van
koophandel was bij uitsluiting bevoegd voor de eerste, niet voor de tweede
soort voor dewelke de gewone bevoegdheidsregelen bleven gelden. De
dualiteit van wetgeving was aldus oorzaak dat het ideaal van de ene bevoegde rechtbank voor aile faiilissementsgeschillen niet kon bereikt worden.
Door de wijzigings- en opheffingsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de
wet 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk wetboek zou deze dualiteit
van wetgeving opgeheven zijn en in artikel 574, 2e en 631, lid 2 vervangen
zijn door de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.
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In deze opvatting komt de eenheid van rechtsmacht aldus de eenheid en
ondeelbaarheid van het faillissement versterken, zodat het hierboven genoemd traditionele onderscheid tussen de faillissementsgeschillen in dit opzicht geen nut meer zou hebben (Cass., 3 mei 1973, ]. T., 1973, 406 met noot
Fettweis; - ]. T. T., 1973, 186 met noot de Wilde;- Cass., 29 nov. 1973,
]. T., I974, 42, zie verder nr. 63 e. v.).
Deze nieuwe visie op de faillissementswetgeving zal dus moeten in achtgenomen worden bij het raadplegen van de tot op heden gepubliceerde
rechtspraak.
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

2. Krachtens de belgisch-franse overeenkomst van 8 juli 1899, bekrachtigd
door de wet van 3 I maart I 900, betreffende de bevoegdheid, het gezag en de
uitvoering van rechterlijke beslissingen, de scheidsrechterlijke uitspraken
en de authentieke akten, artikel8, is de rechtbank van de woonplaats van de
schuldenaar bevoegd om het faillissement van een handelaar uit te spreken.
Hiervan werd toepassing gemaakt in een geval waarin de gefailleerde reeds
in Frankrijk het voorwerp was van een reglement judiciaire. Het vonnis stelt
vast dat de woonplaats van de gefailleerde in Belgie gevestigd was en de
vestiging van zijn hoofdkantoor in Belgie bewezen werd werd door zijn inschrijving in het handelsregister (Hrb. Doornik, I2 december I968, Pas.,
1969, III, 69; B.R.H., I969, IV, 255, met noot M. Weser). Terecht werd
dus· geenrekening gehouden -met-het -franse-vonnis, dat-trouwens geen exequatur zou kunnen bekomen hebben (art. II, 5° van de belgisch-franse
overeenkomst).
De gewijzigde bevoegdheids- en exequaturregels door het Verdrag, gesloten
tussen de Staten-leden van de Europese economische Gemeenschap en
ondertekend te Brussel op 27 september 1968 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken
van koophandel, goedgekeurd bij wetgevende akte van 13 januari I971
(Staatsblad, 3I maart I97I) en in werking getreden op I februari 1973, zijn
niet van toepassing op het faillissement, het gerechtelijk akkoord en andere
soortgelijke procedures (art. I van het Verdrag). Hierv'oor blijven gelden
zowel de belgisch-franse overeenkomst van 8 juli I899 als het principe van
de rechtstreekse uitwerking van vreemde vonnissen die een faillissement
uitspreken (Rigaux, F., Droit international prive, 1968, nr. 54 en 340).
Het voor-ontwerp van Verdrag tussen de Staten-leden van de E. E.G. inzake
faillissement en andere soortgelijke procedures bepaalt in artikel 3 dat de
rechter van de Staat op het grondgebied waarvan het zakencentrum van de
schuldenaar zich bevindt, bij uitsluiting bevoegd is om het faillissement
uit te spreken. Indien, zoals in het hoven vermelde voorbeeld, een franse
rechtbank in strijd met artikel 3 van het ontwerp EEG verdrag een reglement judicia ire zou uitgesproken hebben, dan zou, volgens artikel 51 van dit
verdrag moeten nagegaan worden welke nationale rechter volgens het verdrag een bevoegdheid van hogere rang had. Aileen de uitspraak van de

792

---- --::---==--=--:-_-_;l____[_-::---o-

rechter wiens bevoegdheid voorrang geniet heeft rechtsgevolg, zelfs in de
Staten waar een andere beslissing zou uitgesproken zijn. Deze voorrang
gaat in de eerste plaats naar de rechter van de Staat op wiens grondgebied
het zakencentrum van de schuldenaar gevestigd is (art. 3). Vervolgens
komen, bij gebrek aan zakencentrum, de rechter van de Staat waar zich een
vestiging van de schuldenaar bevindt en, bij gebreke ook hiervan, de rechter
waarvan de wetgeving toelaat het faillissement uit te spreken (art. s).
Hebben de rechters een gelijke bevoegdheid, dan heeft de eerste gedane
uitspraak voorrang. Krachtens artikel 54 is er geen exequatur meer vereist.
Het faillissementsvonnis uitgesproken door een op grand van het verdrag
onbevoegd rechter heeft geen rechtsgevolgen meer, tenzij het vonnis van de
bevoegde rechter hervormd of verbroken wordt ; in dit geval herwint het
andere vonnis van rechtswege rechtskracht (Bellinfante, W.G., Europees
faillissementsverdrag, met als bijlage de tekst van het ontwerp-verdrag,
W.P.N.R., 1971, biz. 265, nr. 5133;- Ganshof, L.F., L'elaboration d'un
droit europeen de la faillite dans le cadre de la C.E.E., Cahiers de droit europeen, 1971, biz. 146, met de franse tekst van het ontwerp-verdrag;Coppens, P., Apercu de I' avant projet de convention europeenne sur lafaillite,
in Idees nouvelles dans le droit de lafaillite, Brussel, 1966, biz. 171;- Noel,
]., en Lemontey, J., Aper~us sur le projet de convention europeenne relative
alafaillite, aux concordats et aux procedures analogues, Rev. trim. dr. europ.,
1968, 703;- Verslag over het verdrag inzake faillissement, akkoord en
andere soortgelijke procedures, Doc. E.E.G., nr. 16775/XIV/7o-N;- zie
verder nog de bibliographie in Overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1969,
biz. 425, nr. 2:- Men leze ook: Trochu, M., Confl.its de lois en confiits de
juridictions en matiere defaillite, Parijs, Sirey, 1967 en R. Houin, La Faillite,
in Noveles, Droit de communautes europeennes, blz. 1017; - zie ook het
wetsontwerp houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen Belgie
en Oostenrijk inzake faillissement, gerechtelijk akkoord en uitstel van
betaling, ondertekend te B russel op I 6 juli I 969 en het aanvullend protocol
ondertekend op I3 juni I973 (Pari. Besch., kamer, buit. zitting, I974,
nr. 2I3-2).
HERVORMING VAN DE

FAILLISSEMENTSWETGEVING

3· De doctrine blijft zich bezighouden met de noodzakelijke hervorming
van de verouderde wet van I 8 april I 85 I (Linon, H., La loi sur les faillites
et !'evolution qu'elle merite, B. R.H., I968, II, 542;- Marchant, S., La loi
sur lesfaillites en Belgique date de I85I, Rev. Banque, I970, biz. I49; -id.,
La legislation beige en matiere de faillite est la plus archa'ique du Marche
Commun, Soc. Et. et exp., I969, biz. 889;- Eechout, ]., En marge d'un
concordat, f. T., I97I, 48;- Berrewaerts, Encore le Concordat, f. T., I97I,
I20;- Ledou, R., A propos de faillite, f. T. I971, I 55; - Werkgroep
faillissementen, rapport : een kritische benadering van rechtstheorie en
praktijk, Iura Falconis, I972-I973, biz. 7-18;- VanDer Gucht, ]., Voorkoming van fai!Ussementen, R. W., I972-I973, u8s)
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Men verwijst doorgaans als voorbeeld naar de in Frankrijk bij wet van 14
juli 1967 ingevoerde nieuwe faillissementswetgeving (men leze hierover
o.m. Bard, J., Reglement judiciaire et liquidation des biens, Parijs, 1969;
- Solal, Les nouveaux concepts introduits dans le droit des faillites par la loi
du 13 juillet 1967, R. Trim. Dr. c., 1969, blz. 719;- Rodiere, R., Faillite
Reglement judiciaire, Banqueroute, Liquidation, Dalloz; - Jozeau-Marigne,
L., La reforme de la faillite, Rev. pol. des idees et des institutions, 1967, 357;
Hurbide, R., Histoire critique de lafaillite, Parijs, 1972). Onder de recentste
wijzigingen of parlementaire voorstellen tot wijziging van de faillissementswetgeving kunnen vermeld worden, evenwel zonder dat aanspraak op
volledigheid wordt gemaakt :- Het voorstel van wet ,tot wijziging van
artikel 492 van het wetboek van koophandel" (Parl. besch., Senaat, zitting
1971-1972, nr. 197). Dit voorstel strekte ertoe het tweede en derde lid van
artikel 492 F.W., zoals het werd vervangen door artikel 3/38 van de wet
van ro oktober 1967, eenvoudig te doen vervallen : er is geen reden om
geen vertrouwen te hebben in de rechter-commissaris, die .de curator
mag machtigen een dading aan te gaan in geschillen waarbij de massa
betrokken is en die onroerende vorderingen en rechten betreffen en het
lijkt een nutteloze vertraging de machtiging van de rechter-commissaris te laten homologeren door de rechtbank (Fredericq, VII, nr. 211);
- Het voorstel van wet , tot invoering van een bevoorrechte schuldvordering
ten voordele van de makelaars en tot wijziging van artikel545 van het wethoek van koophandel" (Parl. Besch., kamer, zitting r969-197o, nr. 687, I 0
na de kamerontbinding opnieuw ingediend in de Senaat, Parl. Doc., Senaat
1971-1972, nr. 358). Er wordt voorgesteld een artikel 545 bis in de F.W.
in te voegen dat als volgt luidt: ,Het aan makelaars verschuldigde commissieloon voor de reeds uitgevoerde contracten en voor de contracten die
worden afgesloten binnen dertig dagen voorafgaand aan de faillietverklaring
wordt tot de bevoorrechte schuldvorderingen toegelaten in dezelfde rang
als het bij artikel 545 bedoelde voorrecht voor het loon van de dienstboden";- Het voorstel van wet ,tot wijziging van artikel442 van Boek III
van het wetboek van koophandel betreffende het faillissement, de bankbreuk
en het uitstel van betaling" (Parl. Besch., Senaat, zitting 1971-19 ;2, nr. 281),
volgens hetwelk in artikel 442 F. W. naast de er in voorziene uitzondering
gesteld door artikel 613 - uitbreiding van de verdachte periode tot op de
datum van het verzoek om uitstel van betaling ~ ook als uitzondering zou
opgenomen worden de bepaling van artikel 24 van de gecoordineerde wetten
op het gerechtelijk akkoord (uitbreiding van de verdachte periode tot 6
maanden voor het indien van het verzoekschrift);- De wet van 18 juli 1973
,tot invoeging van een artikel2 bis in titel I van boek I vanhet wetboek van
koophandel" (Parl. Besch., Senaat, zitting 1970-1971, nr. 717, Memorie van
toelichting en het afwijkend advies van de Raad van State; zitting 1972-1973,
nr. 489, 1°). Deze wet strekt er toe het burgerlijk karakter te erkennen van
het beroep van apotheker voor zover het uitsluitend uitgeoefend wordt in
het raam van de geneeskunst zonder enige andere bedoeling die hieraan
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vreemd is. Zij zal niet tot gevolg hebben de hoedanigheid van handelaar
algemeen af te schaffen voor de apotekers;- De wet ,betreffende de eedformule in het wetboek van koophandel" Parl. Besch., kamer, zitting
I97I-72, nr. 297. l 0 Staatsblad, 6 juli I974 dat de woorden ,Zo helpe mij
God" doetverdwijnen onderaan de aangifte van schuldvordering (art. 498
F.W.),. en vetvangt door ,Ik verklaar in eer en geweten dat deze schuldvordering waar en oprecht is" ; - Er valt ten slotte te wijzen op een door
kamerontbinding vervailen wetsvoorstel dat omvangrijker wijzigingen aan
de faillissementswet betrachtte, nL het wetsvoorstel ,tot herziening van
hoek III van het wetboek van koophandel betreffende het Faillissement, de
bankbreuk en het uitstel van betaling" (Parl. Besch., kamer, zitting I968I969, nr. 229-I 0 nr. 78);- Tenslotte dienen de wetsvoorsteilen Deurinck en
Major vermeld te worden ,tot wijziging van de artikelen 574 en 63 I van het
gerechtelijk wetboek" dat, volgens de toelichting, bedoeld is ,om de rechtszekerheid te hersteilen en aile twijfel weg te nemen" ontstaan ingevolge het
cassatiearrest ~an 3 mei I973 betreffende de bevoegdheid van de rechtbank
in faillissementszaken (Parl. Besch., kamer, zitting 1973-I974, nr. 674-I
van 9 oktober I973: nr. 695-I van 30 oktober I973) en hernomen door resp.
Coens en Cools (Parl. Besch., kamer bijz. zitting I974, en 68-I en nr. I 14-I;
verslag, nr. 68-3)
.
BEDR1JFSTAKKEN B1JZONDER GEVOEL1G VOOR FA1LLISSEMENTEN

4· Uit een antwoord op een parlementaire vraag van senator Hougardy
blijkt dat faiilissementen zich in 1972 hoofdzakelijk hebben voorgedaan in de
volgende bedrijfstakken (vraag nr. 33 van 7 maart 1973, Vragen en antwoorden, senaat, IS januari 19'74, blz. 543) : hof van beroep te Gent :
bouw; hotels, drank- en eetgelegenheden; textiel en confectie; radio en
elektriciteit;- hofvan beroep teBrussel : ~ woningbureaus en bouwbedrijven (een aanzienlijk aantal faillissementen treft nevenbedrijven van de bouw,
als verwarmings-, elektriciteitsbedrijven, enz); in sommige arrondissementen komt een tamelijk groot aantal faillissementen voor in de sector textiel en
confectie; - hof van beroep te Luik : bouw; vervoer; textiel en confectie;
hotels, drank- en dansgelegenheden.

HooFDSTUKl

OPENVALLEN VAN HET FAILLISSEMENT
Afdeling I

GRONDVOORWAARDEN
HANDELAAR Z1Ji-l

5· Aileen de handelaar kan failliet verklaard worden. Zijn statuut is dan
duidelijk t.o.v. zijn schuldeisers. Van de niet-handelaar kan men aileen
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zeggen dat hij op een bepaald moment kennelijk onvermogend is. Veel
hebben zijn schuldeisers er niet aan; daarom werd er herhaaldelijk doch
vruchteloos naar gestreefd om op dit stuk tot meer eenvormigheid te komen
(zie o.m. studiecentrum voor de hervorming van de staat, La reforme de Ia
procedure, II, 1939, blz. 117 e.v. ; -Laurent, F., Avant-projet, 1884, blz 39S
e.v.;- Fredericq, S., De eenmaking van het burgerlijk recht en het handelsrecht, 19S7. blz. 321 e.v.) :er zijn voorstanders van een aan het faillissement
analoge organisatie van het kennelijk onvermogen en er zijn voorstanders
om, naar Nederlands en Duits voorbeeld, een enkel regime voor handelaars
en niet-handelaars in te voeren.
Hei probleem heeft er ook toe bijgedragen dat tot op heden het totstandkomi:m van een eenvormige wet op het faillissement in de Europese Gemeenschap afgeremd wordt.
Om handelaar te zijn moet men daden van koophandel als beroep of als aanvullend beroep stellen. De daden van koophandel - althans de objectieve - zijn in de wet limitatief opgesomd. Hun gemeenschappelijk kenmerk is dat de wet vermoedt dat deze handelingen met winstoogmerk gesteld worden (Fredericq, I, blz. SS, 62 en 72). Het bewijs van het tegendeel
is evenwel mogelijk, zodat geen handelaar is, hij die geregeld objectieve
daden van koophandel stelt doch zonder winstoogmerk (Cass., 19 januari
1973, Pas., 1973, I, 492 met noot W.G.; Arr. Cass., 1973, SIS met zelfde
noot W.G. : een pastoor baatte een zwembad uit- ondernerning van openhare schouwspelen - doch uitsluitend in een geest van parochiaal dienstbetoon). Ee~ per~ool1.-d1eeen--martel'foKlieJ:'ij hiela, met de bedoeling de
dieren of hun pelsen te verkopen kocht hiertoe al het nodige voedsel maar
geraakte in staking van betaling en zonder krediet vooraleer hij ook maar een
dier of pels verkocht had. Hij werd als handelaar aanzien op de overweging
dat het zijn beroep was te kopen om te verkopen (Hrb. Mons, 20 januari
1968, B.R.H., 1969, II, 7SO). Het is inderdaad de bedoeling die voorligt bij
de aankoop die bepalend is voor de kwalificatie van deze objectieve handelsdaad, niet het daadwerkelijke verkopen.
Door het verenigen van al de aandelen van een vennootschap in een hand
wordt de vennootschap ontbonden. Dit heeft niet noodzakelijk voor gevolg
dat de enige aandeelhouder handelaar wordt. Dit zal slechts het geval zijn
wanneer hij de handel voor eigen rekening zou voortgezet hebben (Brussel,
12 juni 1968, B.R.H., 1969, II, 611; R.P.S., 1970, nr. SSS4)
HANDELDRIJVENDE EcHTGENOTEN

6. Het vermoeden van artikel ro W.Kh. volgens hetwelk de activiteit van
de gehuwde vrouw slechts als een hulp in de handel van haar man moet
beschouwd worden, kan door feitelijke gegevens weerlegd worden. Zodra
blijkt dat de echtgenote aan derden de indruk gelaten heeft dat zij zich
persoonlijk verbonden heeft naar aanleiding van bij de wet genoemde daden
van koophandel, waarvan zij haar gewoon beroep maakte, moet zij als han-

,.
delaar beschouwd worden; zonder belang is het dan of deze handelsactiviteit aldan niet onderscheiden is van die van haar echtgenoot (Cass., 25 mei
I965, Pas., I965, I, I084;- zie vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R.,
I969, blz. 427, nr. 5; -Coppens, P., Examen de Jurisprudence, I965-68,
R.].C.B., I969, biz. 367, nr. 2;- Fredericq, I, 95;- Van Rijn-Heenen, I,
I26;- Nov., Faillite, I2o;- Hrb. Brussel, 23 maart I970, B.R.H., I970,
6o8).
Werd als handelaar failliet verklaard, samen met haar echtgenoot, de
vrouw die weliswaar beweerde slechts aangestelde te zijn met zeer ruime
volmachten, doch die zich in een overeenkomst betitelde als de medeuitbaatster met haar man en zich met hem ondeelbaar en hoofdelijk verbonden had ; die in een handelshuurovereenkomst over de handelszaak
sprak als de zaak van haar man en van haar zelf; die een bediendecontract
van een personeelslid ondertekende onder de vermelding ,Monsieur et
Madame... faisant le commerce sous la denomination ... " (Hrb. Brussel,
20 januari I972, R.P.S., I972, nr. 5689;- op feitelijke overwegingen hervormd voor1 Brussel, IS december I972, R.P.S., I973, nr. 573I;- Hrb.
Dendermoride, 20 januari I97I, B.R.H., I972, 357).
Het volstaat niet, opdat de echtgenote als handelaar zou aangemerkt worden,
dat de vrouw bij gelegenheid, d.i. terwijl haar man afwezig is, haar echtgenoot vervangt bij handelsbesprekingen en het afsluiten van overeenkomsten, zoals ook niet doorslaggevend is het feit dat de echtgenote zekerheid stelt met haar persoonlijke goederen, wat in haar hoofde geen commerciele verbintenis is : de schuldeisers beseften dat de vrouw zich bij die
bewerkingen niet persoonlijk verbond doch op last en voor rekening van
haar man optrad (Gent, 28 juni I967 en Rb. Dendermonde, 2 november
I966, B.R.H., I969, II, 2o8).
Wanneer twee echtgenoten samen een handel uitbaten en gebruik maken
van een gemeenschappelijke benaming, zoals hun beider namen samengevoegd, terwijl enkel de vrouw in het handelsregister is ingeschreven en
bovendien blijkt dat de man de Ieiding van de zaak heeft, dan mogen de
derden zich beroepen op het bestaan tussen deze echtgenoten van een
vennootschap, die geacht wordt van een V.O.F. te zijn (Hrb. Brussel,
28 november I969, B.R.H., I97I, I, 62) : beide zijn ze dan hoofdelijk
· gehouden tot betaling van de schulden (Luik, 22 november I97I, J. Liege,
I97I-I972, 97).
Twee echtgenoten gehuwd onder het regime van de gemeenschap van goederen en elk afzonderlijk failliet verklaard zonder dat de massa's werden
verenigd, werden solidair aansprakelijk voor elkaars schulden zodat de
schuldeiser van beide zijn totale schuldvordering mocht indienen in elk van
massa's. Artikel I409, 2e B.W. bepaalt dat de schulden door de man aangegaan gedurende de gemeenschap of door de vrouw met toestemming van
de man lasten van de gemeenschap zijn. De schulden van de ene echtgenoot
zijn dus tegenstelbaar aan de andere. Wanneer nu bovendien blijkt dat de
beide handeldrijvende echtgenoten een vereniging in deelneming uitmaak-
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ten (art. I75 Venn. W.) dan zijn zij solidair gehouden voor elkaars schulden
(Luik, 2 januari I974, f. Liege, I973-I974, 194).
fuNDELSVENNOOTSCHAPPEN

(*)

7· De algemene rechtsregelen die deze materie beheersen zijn voldoende
gekend. Samengevat komt het erop neer dat handelsvennootschappen
failliet verklaard kunnen worden zolang geen zes maanden verlopen zijn
sedert de sluiting van hun vereffening (art. I en I78 Venn. w. en 437 F.W.;
-Van Rijn-Heenen, IV, nr. 264I;- Fn!dericq, L., Handboek, II, nr. I975
e.v., Nov., Faillite, nr. I30). Dit is zelfs zo wanneer er gedurende meer dan
zes maanden geen enkele handeling verricht werd door de vereffenaars
(Cass., 5 mei I9II, Pas., I911, I, 233, met concl. Adv. gen. Terlinden).
Op dit punt is derhalve de handelsvennootschappen een ander lot beschoren
dan de fysieke persoon-handelaar, dewelke niet meer kan failliet verklaard
wanneer hij gedurende zes voile maanden geen handelsdaden meer heeft
verricht. Deze regeling vindt haar juridische grondslag in het feit dat naar
Belgisch recht de vorm waaronder een vennootschap opgericht werd irrelevant is. Of een vennootschap al dan niet een handelsvennootschap is, wordt
uitsluitend bepaald door haar statutair doel (art. I en 2I2 Venn. W.,- Cass.,
IS april I943, Pas., I943, I, 142,- Hrb. Brussel, 3 maart I969, R.P.S., I970,
nr. ss6s).
Is dit statutair doel van commerciele aard dan is de vennootschap een handelsvennootschap en ze behoudt dit karakter tijdens de ganse duur van haar
bestaan, ook al worden geen rechtshandelingen meer gesteld met het oog op
de realisatie van dit statutair doel (Cass., 5 mei I9II, gecit, voor kritiek op
deze ,leer van het statutair doel" raadplege men Ronse, J., Overzicht van
rechtspraak, Vennootschappen, T.P.R., I964, blz. 76 nr. I3 en I967, blz. 642,
nr. 23). In een geval kan eim handelsvennootschap nog failliet verklaard
worden wanneer meer dan zes maanden verstreken zijn sedert haar vereffening, nl. wanneer deze vereffening op initiatief van een of meer schuldeisers nietig verklaard worden omdat zij tot stand was gekomen met bedrieglijke benadeling van hun rechten (Hrb. Brussel, 2 december I967,
B.R.H., I969, ll, 310; R.P.S., I970, nr 5536;- Coppens, Examen de jurisprudence, Les faillites et les concordats, R.C.].B., I969, blz. 372, nr. 4).
Het in het vorig overzicht aangehaald vonnis van de rechtbank van koophandel van Brussel van 23 februari I965 (Pas., I965, Ill, 8o; f. T., I965,
644; B.R.H., I965, I 57; R.P.S., I966, nr. 5300) volgens hetwelk na het
sluiten van de vereffening een vennootschap niet meer failliet kon verklaard
worden omdat alleen maar de vorderingen bedoeld in artikel I94, par. 4
Venn W. alsdan nog zouden kunnen vervolgd worden, vond dus- terecht
- geen navolging.

(*) opgesteld door A. LusT, Advocaat te Brugge (nr. 7-10)
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Er werd reeds gezegd dat aileen het statutair doel van een vennootschap van .)( 1f
belang is om uit te maken of het al dan niet om een handelsvennootschap
gaat. Dat dit tot eindeloze discussies aanleiding kan geven ligt voor de hand
wanneer dit doel deels een commerciele bedrijvigheid en deels een burgerlijke bedrijvigheid omvat. Het heet alsdan dat de vennootschap een handelsvennootschap is zelfs wanneer de commerciele bedrijvigheid slechts van
aanvullende aard is, terwijl zij echter als burgerlijke vennootschap zal blijven
doorgaan wanneer de commerciele bedrijvigheid slechts ondergeschikt is aan
de burgerlijke activiteit (zie daaromtrent Ronse, J,, o.c., T.P.R., 1967,
blz. 643, nr. 25). Onnodig eraan toe te voegen dat het een quaestio facti is,
die derhalve behoort tot de soevereine appreciatie van de feitenrechten uit te
maken wanneer een bepaalde activiteit aanvullend, dan wel slechts ondergeschikt, van commerciele aard is.
In de besproken periode diende de rechtbank van koophandel van Brussel
zich te buigen over dit venijnig onderscheid naar aanleiding van een vordering tot faillietverklaring van een tandartsenkabinet (Hrb. Brussel, 3 maart
1969, R.P.S., 1970; nr. 5565). De rechtbanl' nam aan dat de fabrikatie en
verkoop van tandprothesen slechts van ondergeschikt belang was in het
geheel van de uitbating van een kliniek voor tandheelkunde, waardoor
aan deze laatste activiteit geen commercieel karakter werd gegeven.
Waar de rechtbank aldus vaststelde dat de vennootschap slechts van
burgerrechtelijke aard was, wees zij de vordering tot faillietverklaring
als ongegrond af. In een andere zin, met betrekking tot een medischheelkundige kliniek (Brussel, 6 december 1967,]. T., 1968, 474 met noot
J. Kirkpatrick.).
Een ander probleem rijst in verband met de zgn. onregelmatige vennootschappen. Bedoeld worden de ,feitelijke vennootschappen", bestaande
tussen twee of meer personen die openlijk en duurzaam samen handel
drijven doch die hun statuten niet publiceerden of er zelfs helemaal geen
lieten opmaken. Het is hier niet de plaats om uit te wijden over de rechtspersoonlijkheid van deze onregelmatig opgerichte vennootschappen of over
hun vermogen om in rechte op te treden, noch over de keuzemogelijkheid
voor derden om te vorderen tegen de vennootschap dan wel tegen de
vennoten ut singuli (Cass., 17 mei 1968, R.W., 1968-1969, 412,- Cass.,
Verenigde Kamers, 28 juni 1968, R. W., 1968-1969, 299 met de conclusie
van Prokureur-generaal Ganshofvan der Meersch,- Cass., 17 maart 1972,
R. W., 1971-72, 1925;- Hrb. Oostende, 24 juni 1972, R.W., 1969-1970,
533, Brussel, 20 juni 1972, R. W., 1972-1973, 1770). Van belang is het wel
vast te stellen dat men het erover eens is dat dergelijke vennootschappen,
voor zover er niet voorafgaandelijk een vordering tot nietigverklaring werd
tegen ingeleid, kunnen failliet verklaard, zowel van ambtswege als op '
vordering van de schuldeisers die voor het bestaan van de vennootschap :
hebben geopteerd (Janssens, R., A.P.R., Tw. Vennootschappen, feitelijke
vennootschappen en schijnvennootschappen, nr. 157 e.v.- Fredericq, L.,
Handboek, nr. 1978, - Fredericq, VIII, nr. 557- Nov., Fallite, nr. rors e.v.).
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Uit het onderzoek der feiten zal doorgaans blijken dat de ~amenliik,
duurzaamenopenlijk handeldrijvende personenzich in werkelijkheid
~;'"'~G'"~;e'finoten'"vaneei!·'t:~iitl"60t8Cl'ia:p~;;_d'er gemeenschappelijke
naam (art. IS Venn. Wet) zodat zowel de tussen hen bestaande rechtspersonen als zijzelf failliet kunnen verklaard worden. Het zou nochtans
overdreven zijn voor te houden dat het in feite vastgestelde samenwerkingsverband in rechte steeds en in ieder geval beantwootdt aan de wettelijke
verschijning van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam. Het zou
ook kunnen blijken dat men in werkelijkheid te doen heeft o.m. met een
vennootschap bij wijze van enk.ele geldschieting, zodat in dat geval de
vennoten bij wijze van geldschieting, voor zover zij zich althans niet met het
werkelijk beleid v,an de vennootschap hebben ingelaten, aan een faillietverklaring kunnen ontsnappen. Aldus kwalifi.ceerde de rechtbank van
Aarlen (I4 september I967, ]. Liege, I967-I968, 43) het samenwerkingsverband tussen vier onverdeelde erfgenamen, waarvan er zich slechts twee
daadwerkelijk met het beleid van de zaak inlieten, als beantwoordende aan
de commanditaire vennootschap en weigerde zij de faillietverklaring van de
twee vennoten-geldschieters (Coppens, o.c., R.C.].B., I969, blz. 373, nr. 6
- Ronse, J,, o.c., T.P.R., I967, blz. 667, nr. 73). Men mag zich nochtans
afvragen of dit wel de enige mogelijkheid was voor de rechtbank om de twee
onverdeelde erfgenamen een faillietverklaring te besparen. Zo er ongetwijfeld uit de onverdeeldheid tussen de verschillende erfgenamen een vennootschap kan ontstaan, toch is dit niet ipso facto en zonder meer altijd het geval.
Ook hier zal-steeds in feite het bewijs-moeten aangebracht-worden dat_de
deelhebbers hun rechten in een gemeenschap hebben ingebracht met het oog
om samen en duurzaam handel te drijven, hetgeen o.m. zou kunnen afgeleid
worden uit de lange duur tijdens dewelke de onderneming voor gemene
rekening verder werd gedreven, doch wat dan weer niet zou aanwezig zijn
zo in feite blijkt dat de erfgenamen de onverdeeldheid tussen hen slechts
hebben laten bestaan met het oog op een gunstige vereffeningsgelegenheid.
Hetgeen - moet het gezegd ? - in feite moet beoordeeld worden (Ronse
]., o.c., T.P.R., I967, blz. 633, nr. 4).
Niets verhindert dater een feitelijke vennootschap zou bestaan tussen twee
echtgenoten (a fortiori tussen twee concubinen) op voorwaarde dat ook tegen
hen het bewijs wordt ingebracht dat zij gezamenlijk, openlijk en duurzaam
handel drijven. Dit is niet het geval wanneer de vrouw enkel de koopwaren
van de handel van haar man in het klein verkoopt (art. IO, Boek I, Titel I,
Wb. Kh.). Het meeste voorkomende geval is dit van de handel die weliswaar op naam van de vrouw wordt gevoerd, doch waarvan de man in feite
de leiding heeft (Hrb. Brussel, 28 november I969, B.R.H., I97I, I, 62;
- Hrb. Gent, I7 september I968, R. W., I969-I970, 53;- Hrb. Brussel,
2o januari I972, R.P.S., I972, nr. 5689;- Hrb. Brussel, 23 maart I97o,
B.R.H., I970, 6o8;- Nov., Faillite, nr. I20 en I026).
~

Tenslotte weze nog opgemerkt dat het faillissement van de vennootschap
Hand-

I niet van rechtswege haar ontbinding met zich sleept (Fredericq, L.,
8oo

boek, II, nr. 1996) met het gevolg dat de aandelen der vennootschap ook
na haar staking van betaling blijven bestaan en geldig kunnen overgedragen
worden zodat de koper, of diens borg, in betaling ervan kan aangesproken
worden (Cass. fr., r8 april 1969, R.P.S., 1969 nr. 5519;- Coppens,
Examen de jurisprudence, 1965-1969, R.C.].B., 1969, blz. 374, nr. 7).
PERSOONLIJK
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8. Niet zelden stelt men vast dat een naar de vorm regelmatig opgerichte
vennootschap in feite slechts een scherm is dat moet dienen om onder het
voordeel van de beperkte aansprakelijkheid een eigen zaak te voeren. Dergelijke vennootschap client dan doorgaans als naamlener (prete-nom) voor
een fysisch persoon, die onder het mom van een rechtspersoon, een persoonlijke handel drijft. Deze vennootschap bestaat dan wel reei!l, doch zij wordt
als instrument gebruikt om er een persoonlijke zaakvoering achter te verbergen (Van Ryn, J., Examen de jurisprudence, Les societes commerciales,
R.C.].B., 1954, blz. 204, nr. 3). In dat geval kan zowel de beheerder als de
zaakvoerder als zelfs de gewone vennoot zonder enige statutaire organieke
bevoegdheid, die de ware meester achter de schermen lijkt te zijn, persoonlijk failliet verklaard worden vermits daardoor diens hoedanigheid van
handelaar is komen vast te staan. Hoewel de Belgische wet zulks niet voorziet - in tegenstelling met artikel 446 der franse faillissementswet hetwelk
overigens in zijn terminologie een opvallende gelijkenis vertoont met het
project van eenvormige wet- wordt deze rechtspraak thans algemeen erkend en niet meer betwist, wat niet belet dat de meeste auteurs er nog
aandacht aan besteden (aldus Van Ryn-Heenen, dl. IV, nr. 2637 en Fredericq
Handboek, dl. II, blz. 434 in fine : slechts een alinea; - zie ook Nov.,
Faillite, nr. I 14 en 1038; - 't Kint, R. Faill., 1954, blz. 12; -Coppens, P.,
La faillite personnel du maitre de la societe, R.P.S., 1967, blz. 195 e.v.
- Mewissen, L., Het politieonderzoek naar eenvoudige en qedrieglijke bankbreuk, 1970, nr. 122 tot 125;- Herbert, Faillite de la Societe et faillite de
l' associe ou gerant, R. Banque, 1969, blz. 638).
Het zal steeds moeten blijken uit een onderzoek van de feiten of er van
persoonlijke zaakvoering onder het mom van een rechtspersoon al dan niet
sprake is. Blijkbaar geremd door het ontbreken van een positieve wetsbepaling op dat stuk valt het op hoe voorzichtig de rechtbanken daarbij
tewerk gaan en zich geen moeite besparen om doorgaans een reeks indicien
ter verantwoording in te roepen waaruit dan werkelijk ten overvloede
de fraude moet blijken (aldus Hrb. Sint-Niklaas, 9 april 1968, R.P.S.,
1968, nr. 5440, waarin niet minder dan twaalf redenen achtereenvolgens
worden onderzocht;- Luik, 28 februari 1967, B.R.H., 1970, II, 228;
- Brussel, 2 april 1968, R.P.S., 1970, nr. 5594;- Hrb. Oostende, I r
december 1969, R.P.S., 1970, nr. 5568; - Hrb. Sint-Niklaas, 19 mei 1970,
R. W., 1972-1973, 1252;- Hrb. Dinant, 23 mei 1972, R.P.S., 1972, nr.
5721;-]. Liege, 1972-1973, 69;- Voor een opsomming van de meest voor-
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komende indicien raadplege men L. Mewissen (o.c., nr. 125).
Het feit alleen nochtans dat een beheerder of zaakvoerder zich persoonlijk
borg stelt voor de verbinteniss'en van een rechtspersoon werd niet
als voldoende aanzien. Het contract van borgstelling is immers van
burgerrechtelijke aard, zodat niet eens aan de vereiste van de hoedanigheid
van handelaar voldaan is (Arrond. Brussel, 24 februari 1971, R.P.S., 1972,
nr. 5702). Zelfs indien het stellen van borg naar de vorm een commerciele handeling zou uitmaken - aldus het accepteren of avaliseren
van wisselbrieven of orderbriefjes - dan nog moet bewezen worden
dat daarvan een gewoon beroep wordt gemaakt, hetzij hoofdzakelijk,
hetzij aanvullend (Gent, 9 februari 1971, R.P.S., 1972, nr. 5701). En
gesteld dat de beheerder of zaakvoerder sominige op de vennootschap
getrokken wissels mocht hebben geaccepteerd zonder aanduiding van
de hoedanigheid waarin hij optreedt, dan nog zou dit niet als een accept
in persoonlijke naam kunnen worden aanzien. Door aldus, zonder trekker
noch betrokkene te zijn, een wisselbrief op de voorzijde te ondertekenen geldt die handtekening voor aval, doch dan slechts voor de
trekker bij ontstentenis van vermelding voor wie aval gegeven werd (Gent,
6 november 1972, R. W., 1972-1973, 1924 met noot; anders: Ronse, J.,
A.P.R., Tw. Wisselbrief en orderbriefje, nr. 322, 841 en 842); op deze
betwisting client hier vanzelfsprekend niet ingegaan, doch gesteld dat dergelijke handtekening als aval moet worden aanzien, zal dit op zichzelf toch
niet volstaan om aan te nemen dat de beheerder of zaakvoerder handelaar
is, in de zin van art. 1 W. Kh.
9• Er mag terloops even verwezen worden naar de babylonische begrippen-

verwarring die zowel in rechtsleer als rechtspraak vastgesteld wordt, wanneer gesproken wordt over onregelmatige vennootschappen in de ruime zin
van het woord en over de gevolgen daarvan voor de betrokken vennoten
op het vlak van de faillissementsmaterie. Die verwarring leidt soms wel
eens tot verkeerde conclusies. Er zijn vooreerst de zgn. schi'nvennootscha pen [
die nietig zijn omdat er van een vennootschap niets is an de sc IJn, terwijl
men in werkelijkheid voor het ,niet" staat. De schijn van een vennootschap
wordt in het leven geroepen ingevolge een gemeenrechtelijke nietigheid die
het contract van maatschap in de wortel aantast zoals een wilsgebrek
(dwaling, geweld en bedrog), afwezigheid van voorwerp en/of oorzaak,
aanwezigheid van een ongeoorloofd voorwerp, doch ze kan ook ontstaan uit
nietigheden eigen aan het vennootschapsrecht, zoals het beding van leeuwenaandeel (societas leonina) waardoor aan het essentieel vereiste van het jus
fraternitatis afbreuk wordt gedaan. De aard van de nietigheid (relatief of
absoluut, van openbare orde of slechts van private aard) houdt dus verband
met het gemeen recht. De rechtbank kan die nietigheid vaststellen en de
nietig verklaarde vennootschap zal moeten gelikwideerd en vereffend worden,
doch tot zolang bestaat zij (Janssens, R., A.P.R., Tw. Vennootschappen,
nr. 236 e.v.).
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Voort heeft men de ..B!Yeir;Jde of fictie~!!~ts:h'P• wanneet er wel een
contract van maatschap wo~gesToten, dat echter niet overeenstemt met
de innerlijke bedoeling van de contractspartijen. Die tegenstrijdige innerIijke bedoeling wordt als een tegenbriefbehandeld (VanRyn, I, nr. 3I9 e.v.).
Dit geval is het duidelijkst aanwezig wanneer de partijen daadwerkelijk een
tegenbrief hebben opgemaakt : aldus wanneer een vennootschap twee
vennoten telt, doch waar in een tegenbrief de ene erkent dat al zijn aandelen
aan de andere toebehoren (geval behandeld door Hrb. Gent, 2I december
I949, R. W., I95I-I952, I239 en in hoger beroep Gent, 7 november I95I,
R. W., I95I-I952, I229). Doch niet altijd zal de tegenstrijdige innerlijke
wil zo manifest aanwezig zijn, maar zal hij uit een onderzoek van de feiten
moeten blijken. Ten onrechte worden geveinsde vennootschappen vaak als
,nietig" of ,niet-bestaande" bestempeld (Van Ryn, Examen de Jurisprudence, Les societes commerciales, R.C.].B., I954, blz. 203, nr. 2). Derden
zijn immers niet verplicht met de veinzing rekening te houden en kunnen de
tegenbrief naast zich neerleggen (art. I32I B.W.). Doch zij kunnen ook de
ware toestand Iaten blootleggen door een zgn. , vordering tot geveindsverklaring" dewelke haar grondslag vindt in de artikelen 7 en 8 der hypotheekwet, maar die niets te zien heeft met een vordering tot nietigverklaring en er
grondig van verschilt, o.m. wat betreft het gezag van gewijsde van het
vonnis (De Page, II, nr. 620 e.v.,; - Rouse, ]., o.c., T.P.R., I964,
blz. 96, nr. 47 e.v. en I967, blz. 669, nr. 77 e.v., doch waar ook de begrippen
vermengd werden).
Te onderscheiden van de vorige is de vennootschap die slechts als naamlener
client voor een fysisch persoon die achter het scherm van de vennootschap
zijn persoonlijke zaken voert (VanRyn,]., en Van Ommeslaghe, P., Examen
de Jurisprudence, R.C.J.B., I958, blz. 6I, nr. 5;- zie ook R.C.].B., I954,
biz. 203, nr. 3). In tegenstelling met de fictieve vennootschap wier bestaan
pure veinzerij is (hoewel derden ingevolge artikel I32I B.W. voor het
,werkelijk bestaan van deze veinzerij" kunnen opteren, om het contradictorisch uit te drukken) heeft deze vennootschap een reeel bestaan net als
de fysische persoon die als naamlener client voor een ander (bv. de vrouw
voor haar man). De naamlener gaat verbintenissen aan en stelt handelsdaden : hij kan dus failliet verklaard worden. Doch de persoon die erachter
schuil gaat is eveneens handelaar en kan dus ook failliet verklaard worden.
Tenslotte is er defeitelijke vennootschap sensu stricto. Hier kleeft een vormgebrek aan het sociaal pakt of er "~~;d;Ifs helemaal geen akte opgemaakt
en/of gepubliceerd. Dit gebrek wordt met nietigheid gesanctioneerd, doch
zolang de nietigheid niet gevorderd en uitgesproken wordt blijft die vennootschap bestaan. De derden zijn overigens niet verplicht de nietigverklaring nate streven vermits zij niet tot de openbare orde behoort. Zij hebben
dus een optierecht (art. 4 en I I Venn. Wet;- VanRyn, I, nr. 384 en 386).
Zoals reeds hoger vermeld kan de feitelijke vennootschap failliet verklaard
worden. En omdat doorgaans het samenwerkingsverband beantwoordt aan
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de wettelijke verschijningsvorm van de V.O.F. zullen ook de vennoten individueel failliet verklaard kunnen worden.
Het blijkt nochtans dat het niet steeds gemakkelijk is in de praktijk uit te
maken met welk species van onregelmatige vennootschap men te doen heeft.
Vooral het onderscheid tussen geveinsde vennootschap en naamlening lijkt
nogal eens door mekaar te vloeien, wat niet verwonderlijk is vermits toch in
beide gevallen een bepaalde werkelijkheid verdoezeld wordt. Voor de hier
bestudeerde materie moet men het belang van het onderscheid overigens
niet overdrijven. Hoewel de fictieve vennootschap failliet verklaard werd,
zal men nadien nog de veinzerij mogen blootleggen (Cass., 25 maart I88o,
Pas., I 88o, I, Io8) en de werkelijke handelaars kunnen doen failliet verklaren, zodat, net als met de vennootschap-naamlener, en vennootschap
en vennoten failliet verklaard kunnen worden. En zelfs indien een schuldeiser v66r elk faillissement van de geveinsde vennootschap de waarachtige
toestand deed blootleggen met daaruit volgende faillietverklaring van
de individuele veinzers, dan nog zou een ander schuldeiser nadien op grond
van artikel I321 B.W. de veinzerij voor werkelijkheid kunnen nemen en de
fictieve vennootschap zelf doen failliet verklaren vermits het vonnis,
gewezen op een vordering tot geveinsdverklaring, slechts gezag van gewijsde
heeft tussen partijen (art. 23 Ger. W.;- Van Ryn, I, nr. 32I-b). In de
praktijk is het doorgaans zo, dat eerst de vennootschap failliet verklaard
wordt en dat pas achteraf blijkt- door een opsporingsonderzoek naar
feiten van eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk of door naspeuringen van
de aangestelde curator - ofwel dat in werkelijkheid de vennootschap
slechts een masker was waarachter een vennoot, al dan niet beheerder of
zaakvoerder, een persoonlijke activiteit ontwikkelde, ofwel dat het om een
geveinsde of fictieve vennootschap gaat. In deze gevallen zal het faillissement van de vennootschap uitgebreid worden tot dit van de ware meester en
van de veinzers en zal er slechts een massa gevormd worden, vermits actief
en passief van de vennootschap dan samenvallen met dit van de meester of
veinzer. Er is aldus een complete verwarring of vermenging tussen de beide
patrimonia die het afscheiden van twee boedels onmogelijk zou maken.
Gezien de ene massa wordt ook slechts een datum voor de staking van
betaling weerhouden, nl. deze waarop de vennootschap had opgehouden
te betalen, ook indien sindsdien meer dan zes maanden zijn verlopen
(Brussel, 2 april I968, gecit; - Hrb. Oostende, I I december I969, gecit; :
- Hrb. Dinant, 23 mei 1972, gecit). Dat een juist inzicht in de onderscheiden varieteiten waarin onregelmatige vennootschappen sensu lata
kunnen voorkomen en van de daaraan verbonden gevolgen voor derden en
vennoten, van groot belang kan zijn, bewijst een vonnis van de rechtbank
van koophandel van Antwerpen, 26 oktober 1972 (R. W., I972-I973, I488).
De curator van een op 30 juni I97I failliet verklaarde naamloze vennootschap vorderde de uitbreiding van het faillissement tot de vennoten op
grond van beweerde vermenging van patrimonia. Vooreerst besliste de rechtbank, in strijd met wat thans algemeen wordt aangenomen (zie hoger), dat

een vordering tot uitbreiding van faillissement - en dus met vorming van
een massa en vaststelling van een datum van staking van betaling - onontvankelijk is bij gebrek aan uitdrukkelijke tekst in de wet. Daaruit concludeert
de rechtbank dat de wetgever de uitbreiding precies niet heeft willen voorzien. Doch de rechtbank gaat nog verder en stelt dat zelfs de vordering tot
afzonderlijke faillietverklaring van de vennoten - met vorming dus van
een afzonderlijke massa en vaststelling van een andere datum van staking
van betaling, met aile inconvenienten die daaraan vastzitten, zoals eventuele
tegenstelbaarheid van rechtshandelingen aan de boedel die het anders niet
zouden zijn (art. 445 en 446 F.W.)- onontvankelijk is wanneer zij gegrond
is aileen op beweerde vermenging van de patrimonia van vennootschap
en vennoten. De rechtbank komt tot dit besluit op grond van de redenering
dat het niet het probleem is uit te maken of er vermenging van vermogens
is doch , ,wei stelt zich de vraag of er juridisch twee rechtspersonen bestaan.
Of er voor de vorrning van de vennootschap een reeele affectio societatis
bestond. Indien deze niet bestond is de vennootschap nietig en kan zij geen
patrimonium hebben". De rechtbank stelt dan voorts : ,Er is hier geen
vermenging van patrimonia, samenvoeging. Er is hier slechts een rechtspersoon en derhalve slechts een patrimonium". En de rechtbank besluit
dan: ,Daaruit volgt dat eiser qq. het faillissement van verweerders, op
grond van beweerde vermenging, slechts kan vragen, nadat hij eerst de
nietigklaring van de n.v. Zand- en Grinthandel C. Jamin gevraagd heeft".
Hoewel de rechtbank van oordeel is dat ,zulks resulteert uit de elementaire
principes van het verbintenissen- en zekerhedenrecht die mede hun bevestiging vinden in de voorschriften van het handelsrecht" begaat zij hier, o.i.,
duidelijk een vergissing. Waar de rechtbank in feite vaststelt dat er weliswaar naar de vorm een rechtspersoon werd opgericht doch dat elke idee van
affectio societatis ontbrak, dan had zij daaruit moeten concluderen dat er
in werkelijkheid een geveinsde vennootschap bestond, die niet beantwoordde
aan de innerlijke bedoeling van de contractspartijen. Doch, zoals hoger
aangestipt, is de geveinsde vennootschap niet nietig of onbestaand. Zij
bestaat onbetwistbaar zolang derden de geveinsdverklaring - en niet de
nietigverklaring- ervan niet hebben gevorderd (art. 1321 B.W.). Die
vennootschap kan failliet verklaard worden. De vordering tot faillietverklaring van een geveinsde vennootschap sluit de erkenning in, door diegene
die vordert, van het bestaan van de fictieve vennootschap, hetgeen nochtans geenszins uitsluit- gezien de relativiteit van het gezag van gewijsde
(zie hoger)- dat naderhand toch de werkelijkheid wordt bloot gelegd,
hetgeen dan neerkomt op een faillietverklaring van de vennoten zelf (Cass.,
25 maart I88o, gecit.). Er bestaan dus wei degelijk twee patrimonia, doch
deze zijn niet duidelijk afgelijnd en begrensd en vloeien ineen zodat het
noodzakelijk voorkomt ze tot een boedel samen te voegen.
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U ITBREIDING

VAN HET PERSOONLIJK FAILLISSEMENT VAN DE BEHEERDER TOT

DE VENNOOTSCHAP
IO. In de besproken periode tenslotte had de rechtbank van koophandel
van Brussel nog een ander eigenaardig geval te behandelen, nl. een vordering om een persoonlijk faillissement uit te breiden tot dit van een vennootschap, dus net het omgekeerde (Hrb. Brussel, 20 januari 1972, R.P.S.
1972, 5689;- Brussel, 19 december 1973, R.P.S., 1973, nr. 5731). De
rechtbank stelde dat de uitbreiding van een persoonlijk faillissement tot dit
van een kapitaalvennootschap niet mogelijk is, zelfs indien er verwarring
van patrimonia mocht vastgesteld worden. Dit zou enkel mogelijk zijn voor
personenvennootschappen. Men ziet nochtans niet in waarom, na een
persoonlijk faillissement, wanneer het blijkt dat de gefailleerde ook vennoot
is van een kapitaalsvennootschap, wiens vermogen hij afwendde om zijn
persoonlijke zaken te voeren, ook deze vennootschap niet failliet verklaard
zou kunnen worden, zeker waar het gaat om vennootschappen die geen
uitgesproken kapitaalskarakter dragen. Het weze aangestipt dat dit vonnis
gewezen werd op tegenstrijdig advies van het openbaar ministerie (zie :
Rb. Brussel, 30 oktober 1970, R.P.S., 1970, nr. 5631: geenafwendingvan
vermogen).
Tenslotte moet nog aangemerkt worden dat achter het scherm van de
vennootschap- doorgaans een p.v.b.a., doch oak wel eens een n.v. of een
cooperatieve vennootschap - er meestal een eenmanszaak schuilgaat. Dit
hoeft nochtans niet steeds zo te zijn. Uit het onderzoek der feiten kan blijken
dat twee of meerdere vennoten van de kapitaalsvennootschap, dewelke
slechts naamlener is of zelfs geveinsd, in feite onder mekaar een onregelmatige vennootschap onder gemeenschappelijke naam vormen, met affectio
societatis doch zonder afgezonderd vermogen. Alsdan zou deze feitelijke
vennootschap samen met zijn vennoten failliet verklaard kunnen worden
(Gent, 7 maart 1962, R. W., 1962-1963, 434).

X STAKING VAN BETALINGEN
I I. Dit is de tweede grondvoorwaarde qpdat het faillissement zou kunnen
uitgesproken worden. Het is niet vereist dat de staking van betalingen
klaarblijkelijk is. Het volstaat dat er bewezen onmogelijkheid is om de handelsactiviteit verder te zetten. Gedeeltelijke betalingen verhinderen dus
niet dat er staking van betalingen kan zijn (Granchet, G., La notion de
cessation des paiements dans la faillite et le n!glement judiciaire, Paris, 1962,
blz. II9;- Nov., Faillite, 143;- R.P.D.B., Tw. Faillite, 97).
De klaarblijkelijkheid van de staking van betaling, d.i. de algemene bekendheid ervan, houdt nauw verband met wankelen van het krediet. Zo zal een
handelaar tijdelijk de schijn kunnen ophouden en zijn reeele toestand van
staking van betaling verborgen houden door middel van onverdiend krediet.
De onbekendheid van derden met deze toestand verhindert niet dat de
rechtbank het bestaan van de staking van betaling vaststelt (Rb. Brussel,
28 januari 1963, B.R.H., 1969, II, 196). Weliswaar zal de staking van beta-

8o6

-=---===---=----=-1-=-~=----=-=:--

------ -

ling zeer dikwijls blijken uit het laten protesteren van wissels. Tach kan het
zich voordoen dat dit geen voldoende bewijs is zoais wanneer de protesten
niet gepubiiceerd worden omdat de wissels uiteindelijk tach betaaid worden
ofverlengd worden (Hrb. Verviers,26septemberr968, B.R.H., 1969,II, 616).
In Belgie kan de toestand van staking van betaiing afgeieid worden uit
het niet betaien van vervallen burgeriijke schuiden (voor Frankrijk, waar
dit niet het gevai was v66r de wet van 13 juii 1967 en waa:r dit betwist blijft
onder het nieuwe regime van het reglement judicia ire zie: Delmas, M., Lenon
paiement des dettes civiles et Ia cessation des paiements, Rev. Trim. Dr. comm.,
1970, biz. 641;- VanRyn- Heenen, IV, 2642, Nov. Faillite, 147).

/X

WANKELEN VAN HET KREDIET

u. De wijze waarop het krediet bekomen wordt heeft beiang om nate gaan
of het krediet niet fictief is omdat het door bedriegiijke handelingen van de
schuidenaar werd bekomen. Een van deze bedrieglijke handeiingen is het
verdisconteren van fictieve facturen (Hrb. Brussel, 28 januari 1963, B.R.H.,
196) en het aanwenden van de R.M.Z.-bijdragen. Een andere wijze om
fictief krediet te bekomen is het bevoordeiigen van sommige schuldeisers
door een willekeurige verdeiing van geiden ten nadeie van de massa.
Het feit dat deze schuideisers verder krediet verlenen of bereid gevonden
worden om uitstel te verlenen belet niet dat de rechtbank toch kan vaststellen dat het aidus verkregen krediet fictief is (Cass., 26 novembre 1970,
Pas., 1971, I, 272; Arr. Cass., 1971, 289; R. W., 1970-1971, 1328 met noot
f. T., 1971, 254;- Van Ryn-Heenen, IV, 2646, biz. 215;- Nov. Faillite, 164)
Het Iaten aangroeien van de bevoorrechte vordering van de R.M.Z. dat een
correlatieve vermindering van de algemene borg van de chirographaire
schuldeisers voor gevoig heeft, heeft een wankelen van het krediet voor
gevolg (Hrb. Antwerpen, 12 april 1973, R. W., 1973-1974, 1664).
BELANG VAN DE SCHULDE1SERS

13. Wanneer de grondvoorwaarden voor het faillissement bewezen zijn,
moet de rechter het faillissement uitspreken zonder in overweging te mogen
nemen of de schuideisers er ai dan niet beiang bij hebben (Hrb. Leuven,
25 februari 1964, B.R.H., 1969, II, 206; - R.P.D.B., Tw. Faillite, 8o, 4e).

Afdeling II

VORMVOORWAARDEN
VoNNIS VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14. De bekentenis is een van de wijzen waarop de rechtbank van koophandel er toe gebracht wordt het faillissement uit te spreken. De rechtbank
is natuurlijk niet gebonden door de bekentenis: zij moet ambtshalve

onderzoeken of de grondvoorwaarden voor het faillissement vervuld zijn
(Hrb. Mons, 8 mei 1969, B.R.H., 1970, II, 655).
De praktijk leert dat de bekentenissen van staking van betaling eerder
zeldzaam zijn en dat zij pas gebeuren wanneer de schuldenaar de vele
uitvoeringsprocedures die hem treffen, beu wordt. Ook de dagvaardingen
door schuldeiscrs schijnen te verminderen omdat de vele voorrechten
- inzonderheid het voorrecht van de R.M.Z.- die het grootste deel
van het aktief, zoniet het gause aktief zullen opslorpen, de gewone schuldeisers er van weerhouden het faillissement aan te vragen. Vandaar dat
meer en meer de rechtbanken van koophandel ambtshalve het faillissement
uitspreken. Hiertoe is geen enkele voorafgaande rechtspleging na te Ieven.
De schuldenaar moet zelfs niet gehoord worden (Hrb. Luik, 4 december
1972 ]. Liege, 1972-1973, 134). Dit zelfde vonnis weerlegt de beweringen
van de gefailleerde als zou het ambtshalve uitgesproken faillissement strijdig zijn met het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens omdat de betrokkene niet voorafgaandelijk werd gehoord. In de
praktijk, en dit was ook het geval hier, wordt de schuldenaar in raadkamer
opgeroepen om er uitleg te verschaffen over de indicien van staking van
betaling en wankelend krediet die ter kennis van de rechtbank kwamen.
Indien de schuldenaar aan deze oproeping geen gevolg geeft, belet dit
ziJn faillissement niet.
De cis strekkend tot faillietverklaring van een schuldenaar moet als hoofdvordering ingeleid worden; minstens moet volgens artikeL8o7_ Ger. _W. d~
tussenvordering tot faillietverklaring bij besluitschrift gesteld, berusten
op een feit of op een akte in de dagvaarding aangevoerd. In elk geval kan de
cis tot faillietverklaring slechts voor de rechtbank van koophandel gesteld
worden. Een vennoot vroeg bij wijze van hoofdvordering de vervroegde
ontbinding van een vennootschap cip grond van een blijvende onenigheid
onder de vennoten. In hoedanigheid van schuldeiser vroeg deze zelfde vennoot bij besluitschrift het faillissement van de vennootschap. Deze tussenvordering werd onontvankelijk verklaard (Hrb. Luik, 2 november 1971,
B.R.H. 1972, I, 49;- Coppens, P., o.c.,R.C.].B., 1969, biz. 387, nr. 22).
Indien de schuldenaar reeds een gerechtelijk akkoord heeft gekregen, kan
na de homologatie ervan, zijn faillissement niet meer gevorderd worden
door de bevoorrrechte schuldeisers, op grond van schulden die ontstaan
zijn v66r het akkoord, slechts indien nieuwe schulden niet voldaan worden
kan het faillissement uitgesproken worden (Hrb. Antwerpen, 12 april 1973,
R.
1973-1974> 1664).
De rechtbank van koophandel die tot de bevinding komt dat de verweerder,
wiens faillissement gevorderd wordt, geen handelaar is moet de cis als
ongegrond afwijzen. Ten onrechte verklaart een rechtbank van koophandel
zich onbevoegd (Hrb. Gent, 13 september 1969, B.R.H., 1971, I, 539) .
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....\o.l Het vonnis heeft uitwerking vanaf het eerste uur van de dag waarop het is
"71 uitgesproken (Brussel, 27 april 1971, Pas., 1971, II, 240;- Rb. Charleroi,
8 mei 1968, B.R.H., 1969, II, 187). Het kan van belang zijn het preciese
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ogenblik van de buitenbezitsbestelling te kennen, zoals het van belang kan
zijn het moment van het faillissement te kennen om te weten op welk ogenblik geleverde koopwaren in de magazijnen van de schuldenaar aankwamen :
het recht op stoppage hangt hiervan af.
Een tekstargument om het faillissement te doen ingaan op het eerste uur van
de dag waarop het is uitgesproken wordt gevonden in artikel 447 F.W.
waar sprake is van ,tot op de dag van het vonnis". Welnu, de dag van een
vonnis begint te zero uur (Nov. Faillite, 904, 905; - Fredericq, VII, blz.83
en Handboek, nr. I557; anders : Van Ryn-Heenen, IV, nr. 2668).
De rechtspleging inzake faillissement is onbetwijfelbaar een zaak die op
de algemene rol client te worden ingeschreven. Wanneer het faillissement
door een schuldeiser wordt gevorderd dan moet deze de inschrijving op de
algemene rol laten verrichten en moet hij het rolrecht betalen. Wordt het
faillissement na bekentenis of van ambtswege uitgesproken, dan moet de
inschrijving op de rol alsmede de betaling van het recht geschieden door
toedoen van de schuldenaar die zijn balans neerlegt of, bij gebreke daarvan,
door toedoen van de door het vonnis aangestelde curator, onmiddellijk na
zijn eedaflegging. Dit recht wordt in debet vereffend indien de rechtbank
de kosteloze rechtspleging verleent (art 666 Ger. W.; - art. I6o, 2° en 283
wetb. der registratierechten).
Het vereffend recht betreft alle tussengeschillen en alle betwistingen die
bij de rechtbank van koophandel of bij de rechter-commissaris aanhanging
gemaakt worden bij toepassing van de faillissementswet voor zover deze .•
tussengeschillen en betwistingen verband houden met de onderlinge betrekkingen tussen de gefailleerde, de curator en de schuldeisers.
Daarentegen client het karakter van vordering op eenzijdig verzoekschrift
(art. I025 tot I034 Ger. W.) te worden toegeschreven aan het bij toepassing
van artikel I I90 Ger. W. door de curator gedane verzoek om machtiging
tot het verkopen van onroerende goederen. Dit verzoek moet dus in het
register der verzoekschriften ingeschreven worden (Minister van Justitie,
Parlem. vragen, nr. 37, senaat, 3 I maart I970).
De kosten, inclusief het honorarium van de curator vallen ten laste van de
schuldeiser die op lichtzinnige wijze het faillissement van zijn schuldenaar
heeft gevorderd en dit bij verstek bekomen had, wanneer na verzet van
curator blijkt dat de schuldenaar sedert meer dan zes maanden geen handelaar meer was (Gent, 5 februari I973, R.W., I973-I974, u64, met noot;
- zie verder nr. I6).
STRAFRECHT

15. Met betrekking tot de vaststelling van het faillissement is de strafrechter
totaal onafhankelijk ten opzichte van de beslissing die door de handelsrechtbank wordt getroffen. Voor de veroordeling wegens bankbreuk zijn als
constitutieve bestanddelen mede vereist, zelfs indien er reeds een faillissementsvonnis is (Cass., I8 april I955, Pas., I955, I, 894; f. T., I955, 49
met noot), de vaststelling door de strafrechter van het staken van de be-

talingen en van het wankelen van het krediet (Cass., 20 mei 1968, Pas.,
I968, I, I083; Arr. Cass., I968 blz. II4S;- Cass., 22 juni 1971, Pas., I97I,
I, Ioi6; Arr. Cass., I97I, 1068; - Kellens, G., La vulnerabilite des dirigeants de societe aux peines de la banqueroute, R.P.S., I970, nr. SS47).
Ten opzichte van de mededaders of de medeplichtigen is zelfs niet vereist
dat zij persoonlijk in de toestand van staking van betaling en van wankelend
krediet vertoeven. Zo worden de organen van de gefailleerde vennootschappen wettelijk wegens bankbreuk veroordeeld indien zij persoonlijk de
feiten van bankbreuk stellen (Cass., II oktober I971, Pas., I972, I, I43;
Arr. Cass., 1972, blz. ISS; - Cass., 28 feb. 1972, Pas., I972,, I, s86;
Arr. Cass., I972 blz. S90; - Cass., I3 maart 1973, Pas., 1973, I, 66I; Arr.
Cass., I973, blz. 693; - Cass., 26 juni 1973, Pas., I973, I, IOo8; Arr.
Cass., 1973, blz. IOS8) en zelfs de mededader, die geen orgaan van de
gefailleerde vennootschap is kan bankbreuk plegen (Cass., 14 okt. I969,
Pas.,I 970, I, 144; Arr. Cass., I970, blz. 164; R.P.S., I97I, nr. S6I7
met noot Kellens G.);- zoals ook de feitelijke zaakvoerder (Cass., 29 nov.
1971 Pas., 1972, I, 309; Arr. Cass., 1972, blz. 3II; - Vanhoudt en
Callewaert, II, nr. u82 en u83).

Afdeling III

RECHTSMIDDELEN
VERZET

16. Het verzet is het enige middel dat aan de schuldenaar gegeven is
wanneer het faillissement ambtshalve of op verzoekschrift van een schuldeiser uitgesproken werd. Zodra men de schuldenaar als partij en zich
verwerende tegen de faillietverklaring ontmoet, kan hij dit bijzonder verzet
niet meer aanwenden.
Een moeilijkheid doet zich voor wanneer het faillissement wordt uitgesproken na debatten over een verzoekschrift tot bekomen van een gerechtelijk
akkoord of over de eis tot ontbinding van een gerechtelijk akkoord, wanneer
de schuldenaar zoals het pleegt te gebeuren, zich verweert tegen een weigering of tegen de ontbinding en geen besluiten neemt over de mogelijke
faillietverklaring die er kan uit volgen (Fredericq, VII, 37). Tegen de
weigering van het gerechtelijk akkoord kan de gefailleerde in hoger beroep
opkomen binnen de 8 dagen na de uitspraak (art. 27 lid 3 van de gecoordineerde wetten); tegen de gelijktijdig ambtshalve uitgesproken failliet is
enkel het verzet toegelaten (Luik, I9 februari 1974, ]. Liege, 1973-1974,
217). De rechtbank zal dus moeten oordelen of uit de voorgelegde stukken
blijkt dat de schuldenaar ook partij is geweest in het tweede paneel van het
debat. Beide rechtsplegingen zijn immers niet onsplitsbaar (Cass., 30 januari
I970, Pas., 1970, I, 4SS).
Er werd gevonnist dat verzet niet kan aangewend worden wanneer, na
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debatten, een verzoek tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord niet
ontvankelijk werd verklaard en wanneer blijkt dat tijdens de debatten de
schuldenaar de gelegenheid kreeg zich tegen een faillissement te verweren
(Brussel, 16 januari 1967, B.R.H., 1970, II, 223). Hetzelfde, maar op de
verkeerde motivering dat beide rechtsplegingen ontsplitsbaar zijn, voor een
faillissement na debatten over de ontbinding van een gerechtelijk akkoord
(Hrb. Brussel, 23 november 1967, B.R.H., 1969, II, 314) en na verwerping
van een verzoek om gerechtelijk akkoord (Brussel, 6 januari 1971, Pas.,
1971, II, 91).
De termijn om verzet te doen is in artikel473 F.W. bepaald op acht dagen
voor de gefailleerde en op ~e~r!(e:~ dagen voor ieder belanghebbende, te
rekenen vanaf de laatste der twee voorgeschreven publicaties van het
vonnis (Brussel, 3 maart 1965, R.P.S., 196s, 2S61 ;R. W., 1964-196s, 1690).
De curator is een belanghebbende en kan verzet doen tegen het vonnis wanneer zijn eerste optreden aan het Iicht brengt dat de grondvoorwaarden '
voor het faillissement niet vervuld zijn omdat de schuldenaar sedert meer
dan zes maanden geen handelaar meer is (Rb. Huy, 10 juni 1969, B.R.H.,
1970, II, 9S;- Fredericq, VII, 37, c.). Een schuldenaar werd in dergelijk
geval veroordeeld tot de kosten en tot het betalen van de honoraria aan de
curator omdat gebleken was dat door het verwaarlozen van zich te Iaten
schrappen uit het handelsregister de schuldeiser, die het faillissement had
gevorderd, in dwaling was gebracht en mocht denken dat de schuldenaar
nog handelaar was (Hrb. Verviers, 17 april 1969, B.R.H., 1970, II, 93).
Omgekeerd, werd een schuldeiser tot de kosten en honoraria van de curator
veroordeeld omdat hij lichtzinnig het faillissement gevorderd en bij verstek
bekomen had van een schuldenaar die sedert meer dan zes maanden geen
handelaar meer was (Gent, 5 feb. 1973, R. W., 1973-1974, 1164 met noot).
De vraag of de bepaling van het vroegere artikel so, lid 2 Ger. W. (thans
vervangen bij artikel 3 van de wet van 24 juni 1970) naar luid van welk de
termijn van hoger beroep of verzet verlengd wordt met een maand indien
hij verstrijkt tijdens de gerechtelijke vacantie, toepasselijk was op de termijnen bepaald in artikel 473 F.W. werd ontkennend beantwoord (Hrb.
Brussel, 6 oktober 1969, B.R.H., 1970, II, 97). De rechtbank steunt zich op
twee motieven : 1° voor de rechtbanken van koophandel bestaat er geen
gerechtelijke vacantie. Dit argument is thans voorbijgestreefd artikel 334
Ger. W. werd sinds het vonnis in werking gesteld; 2°- artikel 48 Ger. W.
beperkt de toepassing van artikel so door uitzondering te maken voor de
gevallen waar de wet het anders bepaalt. Dit was geen argument, want
artikel 473 F.W. bepaalt niets ,anders" waardoor het niet toegelaten zou
geweest zijn de verzetstermijn te verlengen. Er is een betere reden waarom
artikel so, lid 2 Ger.W. op het in artikel 473 F.W. bedoelde verzet niet
toepasselijk was- en nu nog niet toepasselijk is. Het verzet tegen een
ambtshalve of op verzoekschrift uitgesproken faillissementsvonnis is niet
(noch was) het in artikel so Ger.W. bedoelde rechtsmiddel. Artikel 473
geeft aan degene die geen partij was een vorm van derdenverzet (conclusie
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van eerste adv. gen. Mestdach deter Kiele voor Cass., 27 mei 188o, Pas.,
188o, I, 142, en noot 3 in Pas., 1955, I, 769) omdat het faillissementsvonnis
,erga omnes" geldt. Integendeel, artikel 1047 Ger. W. geeft een gewoon
rechtsmiddel aan een partij, die zich niet verweerde (art. 802 Ger. W.). Nu
het gewijzigde artikel 50 lid 2 uitdrukk.elijk naar artikel 1048 Ger. W.
verwijst, is het ook. duidelijk dat hiermee enkel bedoeld wordt het gewoon
rechtsmiddel tegen een verstekvonnis en niet het verzet tegen een ambtshalve of op verzoekschrift uitgesproken faillissement.
Anders zal m.i. de oplossing moeten zijn, wanneer het een verzet tegen een
verstekvonnis op dagvaarding van een schuldeiser betreft. De ontvankelijkheid van dit verzet werd besproken in het vorig overzicht van rechtspraak
(T.P.R., 1969, blz. 433, nr. 13;- zie verder nr. 17). Hier gaat het om een
gewoon verstekvonnis en om een verzet in de zin van artikel 1048 Ger. W.
Artikel 50, lid 2 lijkt hierop toepasselijk.
De termijn van acht dagen en van vijftien dagen bepaald in artik.el 473
F. W. is een vrije termijn: de vervaldag is in de termijn ingerekend. Is
die dag een zaterdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende
werkdag (Brussel, 19 mei 1969, Pas., 1969, II, 201 ; - thans artikel 53 Ger.
W.). Volgens Fredericq is dit niet het geval, gelet op de tekst binnen de
acht dagen. De dies a quo telt, de dies ad quem, niet (VII, 38).
VERZET NA VERSTEKVONN1S

17. De omstreden vraag te weten of een verstek.makende schuldenaar,_die
op dagvaarding failliet verklaard werd, het rechtsmiddel van het verzet mag
aanwenden werd uitvoerig behandeld en bevestigend beantwoord in het
vorige overzicht van rechtspraak (T.P.R., 1969, blz. 433, nr. 13;- Cass.,
25 september 1941, Pas., 1941, I, 358;- zie de vermelding van voor- en
tegenstanders in Nov. Faillite, 942; - Fredericq, VII, 37; -Van RijnHeenen, IV, 2659). In de thans besproken periode werd alleen rechtspraak.
gepubliceerd die dit verzet ontvankelijk verklaard, hetzij uitdrukkelijk
(Hrb. Leuven, 25 februari 1964, B.R.H., 1969, II, 2o6) hetzij op impliciete
wijze wanneer verk.laard wordt dat het buiten de termijnen ingesteld werd
(Brussel, 2 februari 1972, Pas., 1972, II, 8o; B.R.H., 1972, II, 562) of
wanneer gezegd wordt dat het verzet naar de vorm ontvank.elijk was, doch
dat de opposant niet regelmatig ter zitting vertegenwoordigd was door zijn
echtgenote, die geen schriftelijke volmacht bij zich had (art. 728 Ger. W.;
Hrb. Verviers, 17 april 1969, B.R.H., 1970, II, 93).
Opdat dit verzet regelmatig zou zijn, moet het geschieden naar de pleegvormen bepaald in artik.el 1047 Ger. W. en het moet gericht zijn tegen de
curator (Rb. Arion, 29 juni 1971,]. Liege, 1971-1972, 21) en tegen ieder
belanghebbende op wiens benaarstiging het faillissement werd uitgesproken (Fredericq, VII, 39 ).
De termijn om dit rechtsmiddel aan te wenden, is de terrnijn van acht
dagen bepaald in artikel 473 F. W. (zelfde vonnis). Zo wordt de leer van
Van Rijn-Heenen gevolgd (IV, 2659). In het vorig overzicht van recht812

spraak werd betoogd dat er geen reden is om de termijn bepaald in artikel
I048 Ger. W. (een maand) te miskennen, daar er een grondig verschil is
tussen het rechtsmiddel van artikel 473 F.W. (derden-verzet) en het verzet
tegen een verstekvonnis, al is dit dan een faillissementsvonnis.
lngevolge het invoeren van de rechtbanken van koophandel in al de gerechtelijke arrondissementen, mag het verzet niet behandeld worden door de
burgeriijke rechtbank, vroeger zetelend als rechtbank van koophandel,
doch we! door de nieuw opgerichte rechtbank van koophandel. Dit is aan
de aandacht van de rechtbank te Arion ontsnapt (Rb. Arion, 29 juni I97I,
]. Liege, I97I-I972, 2I), die naliet haar onbevoegdheid vast te stellen
(Vred. Merksem, I8 februari I97I, B.R.H., I97I, 211;- De Corte, R.,
Intertemporaal recht en het gerechtelijk wetboek, R. W., I970-I97I, 399).
HoGER BEROEP

18. Hoger beroep- zelfs door een belanghebbende (noot I sub Cass.,
27 mei I88o, Pas., I88o, I, I42)- is niet ontvankelijk tegen een ambtshalve of op verzoekschrift uitgesproken faillissement indien de appelant
naliet verzet aan te tekenen (Nov Faill., 968; - Fredericq, VII, 43; -Van
Rijn-Heenen, IV, 266o;- Cass, 30 januari 1970, Pas., 1970, I, 455;Brussel, 2 februari I972, Pas., 1972, II, 8o). Deze regel geldt niet wanneer
op dagvaarding van een schuldeiser een faillissementsvonnis bij verstek
wordt uitgesproken, of wanneer na verzoekschrift strekkende tot faiiiietverklaring, de schuldenaar in raadkamer gehoord werd, zoals meestal in de
praktijk gebeurt. In deze gevallen is hij immers partij en is enkel hoger
beroep mogelijk.
Door de gelijkluidende terminologie tussen het verzet van artikel 473 F.W.
en het verzet van artikel 1048 Ger. W. kan gemakkelijk verwarring ontstaan
nopens de toe te passen principes (men raadplege ook over de verwarring
tussen de gevolgen van artikel 1033 Ger. W. en 1047 Ger. W. ten gevolge
van een gelijkluidende terminologie: De Leva!, G., noot in]. Liege, 19721973. 145).
Een persoon werd op dagvaarding van een schuldeiser failliet verklaard.
Laattijdig- naar de termijnen bepaald in artikel 473 F.W.- tekent hij
verzet aan, dat niet ontvankelijk werd verklaard. Hij gaat tegen dit vonnis
in hoger beroep en het hof stelt vast dat de niet ontvankelijkheid wegens
laattijdigheid gelijk staat met een niet gedane verzet en dat bijgevolg het
hoger beroep evenmin ontvankelijk is, vermits geen hoger beroep
toegelaten is, wanneer niet eerst verzet werd aangetekend I (Brussel,
2 februari 1972, Pas., I972, II, 8o; B.R.H., 1972, II, 562). De regels
eigen aan de twee verschillende rechtsmiddelen kunnen niet merkwaardiger
door elkaar gehaald worden. Hoger beroep is inderdaad niet ontvankelijk
indien niet eerst verzet werd aangetekend tegen een ambtshalve of op
verzoekschrift uitgesproken faillissement omdat de gefailleerde geen partij
is geweest en derhalve geen hoedanigheid heeft om hoger beroep in te stellen
(Cass., 27 mei 188o, Pas., 188o, I, I42;- Cass., 27 september 1928, Pas.,
813
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1928, I, 235; - Cass., 30 januari 1970, Pas., 1970, I, 455). Maar indien hij
wel partij is, zoals ter zake het geval was, omdat hij door een schuldeiser
werd gedagvaard, dan is het gemeen recht van toepassing en kan hij onmiddellijk hoger beroep instellen, zonder eerst verzet te moeten doen
(art. 1050 Ger. W.; - Fredericq, VII, 40; - Van Rijn-Heenen, IV, 226
De laattijdigheid van het verzet kan opgevangen worden door een tijdig
hoger beroep, zelfs indien men de stelling van Van Rijn-Heenen ovEr de
termijnen van verzet bijtreedt (acht dagen voor het verzet; vijftien dagen
voor het hoger beroep, art. 465 F.W.). Het hofvan beroep, na vaststelling
dat het hoger beroep tijdig was ingesteld, kon stelling nemen over de vraag
ofhet verzet aldan niet laattijdig was. In ontkennend geval, kon, na etovatie,
indien daartoe gronden waren het faillissementsvonnis hervormd worden.
Het hager beroep, dat moet ingesteld worden binnen de bijzondere termijn
bepaald in artikel 465 F.W. en niet binnen de termijn van artikel 1051
Ger. W te rekenen vanaf de betekening van het vonnis (Gent, 5e kamer, 28
april 1970, inz. Cam. t/Fte. Minjauw, onuitg. en Gent, 5e kamer, 27 mei 1969
inz. David t/ Fte Davids zeevisgroothandel, onuitg.; - Gent, 5e kamer,
30 september 1969 inz. Vant. t/Fte Vantuyckom, onuitg.), moet gericht
zijn zowel tegen de curator als tegen de schuldeiser die door zijn dagvaarding het faillissement heeft uitgelokt (art. 1058, lid I Ger. W.), een geschil
inzake faillissement onsplitsbaar zijnde (art. 31 Ger. W.;- Brussel, 20
juni 1972, ]. T., 1973, 143; R. W., 1972-1973, 1864). Er mag aan herinnerd
worden dat de termijn van 15 dagen bepaald in artikel 465 F.W. geldt voor
al de vonnissen die beslissen over uit het faillissement voortspruitende
kwesties, of over rechtsvorderingen die uit het faillissement zijn ontstaan
of ter gelegenheid van het faillissement worden uitgeoefend (Cass., 20
mei 1926, Pas., 1926, I, 383; - Cass., 14 november 1958, Pas., 1959, I, 271).
Dit werd onlangs nogmaals bevestigd, spijts het verwerpen van hetzelfde
onderscheid wanneer het gaat om te oordelen over de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel (zie verder nr. 64).
Een vonnis deed recht op een vordering van een curator die er toe strekte de
inschrijvingen van wettelijke hypotheek door de Belgische staat genomen
na neerlegging van een rekwest tot het bekomen van een gerechtelijk
akkoord, dat werd verworpen, doch v66r het faillissementsvonnis dat er op
volgt, maar binnen de verdachte periode t.a.v. dit faillissement, nietig en
zonder uitwerksel te horen verklaren op grond van de artikels 5, I I en 38
van de gecoordineerde wetten betreffende het gerechtelijk akkoord en 444,
445 en 447 W. Kh. De Belgische staat stelde hoger beroep in op de laatste
dag van de termijn van I maand bepaald in artikel 1051 Ger. W. Het werd
wegens laattijdigheid niet toegelaten, het hof van beroep oordelend dat het
rechtsmiddel binnen de termijn van 15 dagen, bepaald in artikel 465 F.W.,
was moeten aangewend zijn. Het cassatieberoep werd verworpen (Cass.,
18 januari 1974, R. W., 1973-1974, 1544).

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT

Afdeling I

WAT DE GOEDEREN VAN DE
GEFAILLEERDE BETREFT

DE BUITENBEZITSTELLING
19. Aan de gefailleerde wordt de uitoefening van zijn eigendomsrecht outnomen met betrekking tot het vermogen dat hij op de dag van zijn faillissement bezit. De bedoeling van de buitenbezitstelling is te verhinderen dat hij
) het bestaande actief zou wegmaken of het bestaande passief zou verzwaren.
\ Hij blijft evenwel handelingsbekwaam en de rechtshandelingen die hij zou
stellen zijn niet nietig: ze zijn alleen maar niet tegenstelbaar aan de massa.
\ Door de niet-tegenstelbaarheid aan de massa niet op te werpen aanvaardt
de curator dat een nieuwe schuld aangegaan door de gefailleerde te laste van
de massa komt. Een gefailleerde kocht een televisietoestel op afbetaling, met
eigendomsvoorbehoud voor de verkoper. De curator verkocht het toestel
en werd veroordeeld qualitate qua tot betalen van de totale aankoopprijs
(Hrb. Luik, 9 februari 1963,B.R.H., 1969, II, 199).
Ook mag de gefailleerde een nieuwe activiteit uitoefenen (Nov., Faillite,
1094; -Van Rijn-Heenen, IV, 2707) : dit kan immers het passief van de
massa niet verzwaren en het daardoor gerealiseerde actief komt de massa
ten goede (art. 444 F. W.). De curator mag evenwel enkel het batig saldo
opeisen. Dit betekent dat eerst de schulden ontstaan naar aanleiding
van de nieuwe activiteit met de opbrengst ervan moeten voldaan zijn.
Deze schulden kunnen niet te laste van de gefailleerde massa komen (Hrb.
Verviers, 6 maart 1969, B.R.H., 1969, II, 752;- Laroque, H., La portee du
dessaississement du failli en cas d' exploitation par lui sans .le concours de
syndic, d'un fond de commerce apres le jugement declaratif de ]aillite, noot
onder Cass. fr., 17 oct. 1973, Dall., 1974, blz. 151). Bij het bepalen van het
batig saldo moet de curator ook rekening houden met de verplichtingen die
op de schuldenaar rusten jegens zijn gezin of jegens zijn kinderen, zeker,
wanneer hem te laste van de massa geen levensonderhoud werd toegekend
(art. 476 F.W.). De eis tot het bekomen van een onderhoudsgeld tegen de
gefailleerde gesteld is ontvankelijk omdat zijn verweer de uitoefening van
zijn persoonlijkheidsrechten betreft, die niet door de buitenbezitstelling
zijn getroffen; de curator moet evenwel in het geding geroepen worden ten
einde het vonnis van veroordeling te horen tegenstelbaar verklaren, zodat
met het bedrag van het toegekende onderhoudsgeld zal kunnen rekening
gehouden worden bij het opeisen van de inkomsten uit de nieuwe activiteit
of van de inkomsten uit de eigen goederen van zijn kinderen. De ouders
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genieten immers van deze inkomsten doch onder last hun onderhouds- en
opvoedingsverplichting nate leven (art. 385 B.W.;- Vred. Luik, 12 december 1969, ]. Liege, 1969-1970, u8).
Het Europees Hof van de rechten van de mens verleende aan een Oostenrijker - gefailleerde - een vergoeding wegens niet gerechtvaardigde
hechtenis die hij in Oostenrijk had ondergaan (art. 5 en so van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens). Over de vraag of het
toegekende bedrag onder het faillissementsbeslag viel, zegt het Hof dat naar
haar mening hierop ontkennend moet geantwoord worden omdat, in het
Oostenrijkse recht, de wet van r8 augustus 1918 bepaalt dat de vergoeding
wegens ongerechtvaardigde voorlopige hechtenis niet vatbaar is voor maatregelen van ten uitvoerlegging behalve in verband met een wettelijk verschuldigd onderhoudsgeld. Het lijkt aan het Hof te Straatsburg dan ook vanzelfsprekend dat deze regel ook geldt wanneer dergelijke vergoeding door
haar wordt toegekend (Europees Hof van de rechten van de mens, 22
juni 1972, ]. T., 1972, 604).
Daar deze uitspraak gesteund is op een bestaande Oostenrijkse wettekst,
is zij niet als een principebeslissing te aanzien die ook in Belgie zou dienen
nagevolgd te worden : bedoeld verbod van beslag is niet opgenomen in de
wet van 13 maart 1973 tot wijziging van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis, die een recht op vergoeding toekent wegens ongerechtvaardigde hechtenis.
J De inkomsten die de gefaillee~de verwerft ingevolge het uitoefenen van
zijn persoonlijkheidsrechten bv. een vordering op schadevergoeding uit
onrechtmatige daad, komen de massa ten goede voor zover zij v66r de
. afsluiting van het faillissement verschuldigd zijn. (Rb. Turnhout, r juni
1967, R.G.A.R., 1969, nr. 8243). Toch werd een onderscheid gemaakt
tussen de provisionele schadevergoeding die aan de gefailleerde werd
toegekend v66r de afsluiting van het faillissement en de definitieve
vergoedingen verschuldigd op grond van een blijvende invaliditeit, die
aanzien werden als vergoeding voor toekomstige schade. Hiervan werd een
tiende berekend als inkomen toegevallen v66r de afsluiting van het faillissement en negen tienden als later inkomen, dat buiten de massa bleef (Luik,
19 juni 1970, ]. Liege, 1970-1971, ros; Pas., 1971, II, 20).
De buitenbezitstelling ontslaat de gefailleerde niet van zijn verplichtingen
die strafrechtelijk gesanctioneerd zijn. Bijaldien het nakomen van dergelijke
verplichting de massa zou kunnen benadelen komt het aan de curator toe
de niet-tegenstelbaarheid op te werpen. Bij toepassing hiervan werd een
gefailleerde veroordeeld die naliet de naamlijst en de loonfiches van zijn
personeel bij de belastingsdiensten in te dienen, zoals hem dit door artikel
220 W.I.B. en II8-II9 van het K.B. van 4 maart 1965, beteugeld door
artikel 339 W.I.B., is opgelegd. Indien later de op deze aangifte gedane
aanslag (voorheffing) de massa zou benadelen dan zou hiertegen door de
curator de niet-tegenstelbaarheid kunnen opgeworpen worden (Gent, 20
december 1973, R. W., 1973-1974, 1547).
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ERFENIS. VERDELING IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING

Mag een gefailleerde met de medeerfgenamen bij monde van zijn curator
de verdeling in onderlinge overeenstemming verrichten van een nalatenschap
(art. 1205 Ger. W.) of moet, zoals voor de minderjarige-medeeigenaar of voor
, de onbekwaamverklaarde medeeigenaar (art. 1225) de verdeling geschieden
volgens de bijzondere regeling van artikel 1206 e.v. Ger. W.? De reden
van de aarzeling ligt enerzijds in het voorschrift van artikel 564 F. W. dat de
verkoop door de curator van de onroerende goederen van de gefailleerde
onderwerpt aan dezelfde pleegvormen als voor de verkoop van onroerende
goederen van minderjarigen en onbekwaamverklaarden (art. 1186 e.v.
Ger. W.), terwijl, anderzijds, de oorspronkelijke tekst van artikel 1225 Ger.
W., naast de onbekwaamverklaarden en de afwezigen ook de gefailleerde
vermeldde als meerderjarige die niet zonder meer de verdeling bij onderlinge overeenkomst kon verrichten, doch op wie de regeling van artikel
1206-1224 Ger. W. toepasselijk was. In de definitieve tekst van het gerechtelijk wetboek is de gefailleerde uit de opsomming weggevallen, zonder
dat men hieromtrent enige uitleg vindt in de voorbereidende werken. In zijn
verslag verwijst senator De Baeck naar het verslag "Van Reepinghen" terwijl
hij zijn commentaar uitdrukkelijk beperkt tot de wijzigingen die aan de
oorspronkelijke tekst door de verenigde commissies van kamer en senaat
werden aangebracht. Tach maakt hij geen gewag van de weglating van de
gefailleerde uit de opsomming in artikel 1225 Ger. W. Is de weglating een
vergetelheid? Werd zij met opzet gedaan? Maar waarom dan geen uitleg
hierover, zoals aangekondigd en gegeven voor al de andere wijzigingen?
In het verslag van volksvertegenwoordiger Hermans vindt men evenmin
enige uitleg.
De rechtbank van koophandel te Brussel besluit uit de tekst van artikel
1225 Ger. W. dat de gefailleerde niet begrepen is onder de personen door
wie beperkingen zijn gesteld aan het recht om toe te stemmen in een verdeling bij onderlinge toestemming. De akte-verdeling moet evenwel door de
rechtbank gehomologeerd worden bij analogische toepassing van artikel
492 F.W., dat iedere dading aan bekrachtiging onderwerpt (Hrb. Brussel,
8 nov. 1972, ]. T., 1973, 12; B.R.H., 1973, 223 met noot Poncelet;- zelfde
mening bij Kohl, A., Le partage dans le code judiciaire, Ann. F. Dr. Liege,
1969, blz. 231). De homologatie zal verleend worden door de rechtbank
van koophandel (cfr. : cassatierecht van 2 mei 1973). Volgens de rechtsleer,
v66r dit arrest, wordt de homologatie verleend door de rechtbank van koophandel of door de burgerlijke rechtbank indien zij bevoegd is nopens dat
geschil waarover een dading wordt aangegaan (Fredericq,. VII, nr. 212;
-Nov., Faillite, nr. 1292).
20.
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Na het vonnis

WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING

Wettelijke schuldvergelijking heeft van rechtswege plaats, wanneervoor
het faillissement de schuld van de schuldeiser en de schuldvordering van de
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schuldenaar effen en eisbaar zijn (Hrb. Oostende, I I maart I969, B.R.H.,
I970, II, 375;- Rb. leper, 27 sept. I967, B.R.H., I 970, II, 3367).
De omstandigheid dat de schuldvordering het voorwerp uitmaakt van een
betwisting die door de rechtbank meteen beslecht kan worden, belet niet dat
de wederzijdse schulden waarvoor wettelijke schuldvergelijking wordt aangevoerd, reeds v66r het faillissement vaststonden, effen en eisbaar waren.
Het saldo, na compensatie wordt in het gewoon passief opgenomen (Hrb.
Leuven, I2 januari I97I, B.R.H., I97I, II, 6I6). Er wordt inderdaad aanvaard dat dit het geval is wanneer het bedrag van een voor het overige niet
betwiste schuld en schuldvordering door een eenvoudige berekening kan
worden vastgesteld (De Page, III, nr. 636;- Nov., Faillite. I355;- Cass.,
I2 mei I96o, Pas., I96o, I, roso;- Matthijs, J., en Baeteman, G., Overzicht van rechtspraak, Verbintenissen, (I96I-I964), T.P.R., I966, blz. 29I,
nr. I7I).
De schuld waarvan het bedrag afhangt van een scheidsrechterlijke uitspraak
is niet effen; evenmin een schuld die krachtens de overeenkomst het resultaat kan zijn van verschillende berekeningswijzen, naar keus van de schuldeiser, die voor het faillissement zijn keus niet deed: verschil tussen enerzijds de contractuele prijs en anderzijds hetzij de marktprijs ten tijde van de
verbreking van het contract hetzij de prijs van herkoop (Gent, 7 maart I966,
B.R.H., I969, II, 3I8).
GERECHTELIJKE SCHULDVERGELIJKING

22. Door de rechtspraak wordt uit billijkheidsoverwegingen de schuldvergelijking aanvaard ook na faillissement wanneer wederkerige verbintenissen uit eenzelfde oorzaak voortkomen of wanneer de ene verbintenis de
oorzaak is van de andere (zie vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R., I969,
blz. 437, nr. I7-I8;- Coppens, P., Examen de jurisprudence (I965-I968),
R.C.].B., I969, blz. 402;- Fredericq, VII, 8I;- Van Rijn-Heenen, IV,
2682 en Ill, 2Io8;- Nov., Faillite, I368; -De Page, III, nr. 644, B;
-Chevalier, J., La compensation des dettes connexes, Rev. Trim. Dr. Civ,
I967, blz. 8I2, nr. 3). De regel is niet toepasselijk wanneer een schuldenaar
hoofdelijk (art. I294, lid 3 B.W.) of in solidum (Matthijs, J,, en Baeteman,
G., Overzicht van rechspraak, de verbintenissen, (I96I-I964), T.P.R., I966,
blz. 29I, nr. I7I) met een ander gehouden is: zij kunnen de schuldvergelijking die onder hen tot stand kwam niet aan hun schuldeiser tegenstellen.
(Anders w.b. de medeschuldenaar in solidum : Cass. fr. 29 november
I966, ].C.P., I966, II, 14.894 bis met kritiek van Chevalier, J., Obligation
in solidum compensation avec un des debiteurs, Rev. Trim. Dr. Civ., I967,
blz. I52, nr. 5).
Schuldvergelijking wordt aanvaard tussen de koopprijs en de schadevergoeding wegens gedeeltelijke niet levering (Hrb. Verviers, 22 februari I968,
B.R.H., 1969 IV I22) en tussen een schuldvordering die door een bouwheer aangegeven wordt op grond van de slechte uitvoering van de bouwwerken enerzijds en de schuld die anderzijds blijkt uit de gegrondheid van
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een bij de verificatie van de schuldvorderingen door de curator gestelde
wedereis betreffende nog verschuldigde schijven op de aannemingsprijs:
schuld en schuldvorderingen ontstaan uit dezelfde overeenkomst (Hrb.
Brussel, 22 december 1964, B.R.H., 1969, II, 436;- Luik, 2 februari 1971,
]. Liege, 1970-1971, 250;- Cass., 7 dec. 1961, Pas., 1962, I, 440 met talrijke
verwijzingen in noot 2). Ook worden de door een gefailleerde verzekerde
nog verschuldigde verzekeringspremies gecompenseerd met een op grand
van hetzelfde verzekeringscontract gestorte provisie (Rb. leper, 27 september 1967, B.R.H., I970, II, 367).
Aanleiding tot betwisting is te weten of schuldvergelijking toegelaten
is na het indienen van een verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord: artikel I I van de gecoordineerde wetten van 21 september
1946 verbiedt de schuldenaar te vervreemden, zijn goederen met hypotheek
te bezwaren of zich te verbinden zonder machtiging van de rechter commissaris. Betalen, door schuldvergelijking, is vervreemden.
De Page aanvaardt alleen de wettelijke schuldvergelijking tot aan de homologatie van het akkoord (III, 647); Van Rijn-Heenen aanvaarden ook de
gerechtelijke schuldvergelijking in al de gevallen waar zij bij faillissement
aanvaard wordt (IV, 2949). Uit een cassatie-arrest zou men kunnen besluiten
dat het hof, met Fredericq (VIII, 750) en Cloquet (Nov., Faillite, 523, 691)
de schuldvergelijking niet aanvaardt na verzoek om gerechtelijk akkoord
(Cass., I4 september I96I, gecit;- zie de kritiek van Van Rijn-Heenen op
dit arrest, IV, 2948). De rechtbank van k oophandel te Luik laat i!). deze
hypothese de schuldvergelijking toe op dezelfde billijkheidsoverwegingen
die gelden na faillissement. Het ging in dit geval om schuldvergelijking tussen credit en debetposten van een rekening-courant (Hrb. Luik, I2 maart
I969, B.R.H., I97o, II, SI5).
Er kan geen schuldvergelijking geschieden tussen de schuldvordering die een
persoon op de gefailleerde heeft en zijn verplichting tot schadeloosstellen
ingevolge zijn onrechtmatige daad ten nadele van dezelfde gefailleerde.
Het feit van schuldvorderingen op iemand te hebben, belet niet dat de
schuldeiser een zaak hem door zijn schuldenaar overhandigd op voorwaarde
er een bepaald gebruik van te maken, kan verduisteren of verspillen. Hieruit
volgt het recht van de curator om herstel van de schade te bekomen :
spoliatus ante omnia restituendus (Cass., I9 februari I968, Arr. Cass., 1968,
799; Pas., 1968, I, 752;- De Page, III, 653, 654, 655).
CoNVENTIONELE scHULDVERGELIJKING

23. In de algemene lastenboeken van de R.T.T. staat een beding van
conventionele schuldvergelijking tussen de sommen door de R.T.T. aan de
aannemer verschuldigd enerzijds, en de vertragingsboeten en schadevergoedingen allerlei anderzijds, die door de aannemer zouden kunnen verschuldigd zijn. De Regie interpreteerde dit beding als zou het ook toepasselijk zijn op al de gelijktijdige aanbestedingen met eenzelfde aannemer,
zodat het schuldsaldo van de regie voor uitgevoerde werken, na het faillis-

sement van de aannemer in compensatie zou mogen komen met haar
schuldvorderingen voor andere werken. Op verschillende motieven verwerpen de rechtbanken deze aanspraken.
Men kan tot het besluit komen dater geen conventionele schuldvergelijking
bedongen werd t.a.v. de verschillende aanbestedingen onderling en dit door
de verschillende bedingen van het lastenboek te vergelijken, waarin ook
voorkomt dat, wanneer er gelijktijdige aanbestedingen zijn, deze, in hoofde
van de aannemer in elk geval onafhankelijk blijven, zodat betwistingen over
een aanbesteding voor hem geen reden mogen zijn om de uitvoering van de
andere te vertragen of te wijzigen (Hrb. Verviers, 21 mei 1970, ]. Liege,
1970-1971, 109).
Deze motieven lijken juridischer dan de overwegingen van een andere
rechtbank, waaruit verwarring ontstaat nopens de voorwaarden voor de
geldigheid van de conventionele schuldvergelijking en van de gerechtelijke
schuldvergelijking. De conventionele schuldvergelijking vereist niet (De
Page, III, 664) ,samenhangende schulden die uit hetzelfde contract zijn
ontstaan". De rechtbank schijnt van mening te zijn geweest dat conventionele schuldvergelijking nooit mag uitgevoerd worden na faillissement en
daarom zou het ,terzake niet dienend zijn dat v66r het faillissement de
conventionele schuldvergelijking tussen partijen zou bedongen geweest
zijn". Er werd dan onderzocht - en ontkend - of er tot gerechtelijke
schuldvergelijking kon overgegaan worden (Hrb. Aalst, 17 januari 1969,
R. W., 1969-1970, 287).
Door artikel 445 F.W. wordt het afsluiten-van een overeenkomst -van
schuldvergelijking tijdens en, door artikel 444 na, de verdachte periode
verboden. Wanneer de overeenkomst evenwel tot stand kwam voor de
verdachte periode, dan wordt zij terecht uitgevoerd - behoudens de
in artikel446 F.W. bepaalde uitzondering- tijdens de verdachte periode
en zelfs na het faillissement (Fredericq VII, 122, blz. 237;- Van RijnHeenen, IV, 2726 en 2682, noot I;- Nov.,. Faillite, 318: ,il s'agit de la
compensation que les parties conviennent d' operer" gedurende de verdachte
periode; - zie ook over het principe : Luik, 5 november 1965, ]. T., 1966
304; ]. Liege, 1965-1966, 99). Er moet dus wel onderzocht worden of de
conventionele schuldvergelijking waarop een partij zich beroept, v66r de
verdachte periode bedongen werd.
BEURSVERRICHTINGEN

24. De beursverrichtingen door een gefailleerde wisselagent geven dan
eens aanleiding tot schuldvergelijking, dan weer niet, naar gelang de aard
van de wederzijdse schulden en hun onderlinge samenhang. Voor andere
schulden dan geldsommen is compensatie - behoudens overeenkomst slechts mogelijk tussen vervangbare zaken van dezelfde soort. Door een
curator werd beweerd dat een schuldvordering in vreemde munt en een
schuld in belgische munt, zijnde niet vervangbare zaken, derhalve niet
konden compenseren. Deze stelling werd verworpen(zie ook De Page, III,
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633). Bijgevolg werd de gerechtelijke schuldvergelijking toegepast tussen het
na datum van het faillissement vastgestelde saldo van een wettelijke schuldvergelijking, tot standgekomen door de beursoperaties van de gefailleerde
wisselagent en dezes schuld in vreemde munt aan zijn correspondenten;
er werd vastgesteld dat er enge samenhang was tussen de operaties die
aanleiding gaven tot wettelijke schuldvergelijking en deze die hiervoor niet
in aanmerking kwamen zodat de schuld pas na het faillissement effen werd
(De Page, III, 646). Maar anderzijds werd de gerechtelijke schuldvergelijking niet aanvaard tussen een schuldverordening bestaande in vereenzelvigde waardepapieren, die aan een derde toebehoorden en een schuld in
geldsom : beide zaken zijn niet vervangbaar en schuld en schuldvordering
vertonen geen enkele samenhang (Brussel, 20 april 1970, Pas., 1970,
II, r8o;- het aldus hervormde vonnis staat vermeld in het overzicht van
rechtspraak in R.C.].B., 1969, blz. 407, nr. 49).
ToEPASSING OP DE REKENING-COURANT

25. Om dezelfde redenen die de rechtspraak er toe brengen de gerechte-~·,
lijke compensatie toe te laten wanneer de ene verbintenis de oorzaak is van '
de andere en de wederzijdse verplichtingen onafscheidbaar samenhangen,
optsnapt ook de rekening-courant aan de strenge bepaling van artikel 444, ,
lid 2 en 445 F.W. De rechters onderzoeken evenwel steeds nauwkeurig of er
werkelijk tussen partijen een overeenkomst van rekening courant werd
bedongen.
De enen zien haar als een geheel van verrichtingen die elk hun individualiteit verliezen om over te gaan in credit-debet artikelen waarvan het saldo
eerst na het sluiten van de rekening eisbaar wordt (Gent, 7 maart 1966,
B.R.H., 1969, II, 318;- Hrb. Sint-Niklaas, 7 mei 1968, B.R.H., 1970, II,
373). Door hun individualiteit te verliezen, verliezen de in rekening courant
opgenomen schuldvorderingen het voorrecht waarvan zij genoten (zelfde
vonnis;- Sint-Niklaas, 1 juni 1971, R. W., 1972-1973, 1255).
Anderen zien haar in de niet eisbaarheid van elk afzonderlijk batig saldo
van de onderlinge verrichtingen en tijdens de duur voor dewelke de overeenkomst van rekening-courant werd aangegaan (Hrb. Verviers, 26 september 1968, B.R.H., 1969, II, 6r6).

1

0PENBARE ORDE

26. De bepalingen van de faillissementswet zijn van openbare orde.
Wanneer een overeenkomst door een vreemde wet wordt beheerst en deze
een andere regeling van de schuldvergelijking na faillissement bevat, moet
toch de Belgische wet worden toegepast (Gent, 7 maart 1966, B.R.H., 1969,
II, 318). Het E.E.G.-verdrag (zie hoger nr. 2) in artikel5 van het bijgevoegde antwerp van een eenvormige wet bepaalt daarentegen uitdrukkelijk
dat het faillissement geen beletsel voor schuldvergelijking vormt, indien
de te compenseren vordering en schuld, ten tijde van de faillietverklaring,

deel uitmaken van hetzelfde vermogen. Schuldvergelijking wordt zelfs
toegestaan indien op het ogenblik van het faillissement te compenseren
schulden, of een van beide, nog niet opeisbaar zijn of indien de vordering
van de schuldenaar van de gefailleerde niet in geld was uitgedrukt (Bellinfante, W. G., Europees faillissementsverdrag, W.P.N.R., 1971, blz. 379, nr.
5133).
§ 2. De verdachte periode

, l 27. De handelingen van de schuldenaar gesteld in de verdachte periode
/~ moeten (art. 445 F.W.) of kunnen (art. 446) nietig verklaard worden. Deze
) artikelen hebben evenwel alleen betrekking op de gewone schulden, niet op

! de bijzonder bevoorrechte schulden. De bevoorrechte schuldeisers komen
\ immers niet in samenloop met de gewone schuldeisers, die alleen onderling
i in samenloop komen. De betaling van een vervallen schuld aan een bijzonder_
1, bevoorrechte schuldeiser gedaan tijdens de verdachte periode blijff tegenj stelbaar aan de massa (Hrb. Leuven, 26 april 1968, B.R.H., 1969, II, 433).
De massa kan geen belang doen gelden bij de vordering tot nietigverklaring
(Percerou, I, 651), maar een betaling gedaan tijdens de verdachteperiode aan
een ~etr£e!l bevoorrechte schuldeiser, die kennis heeft van de staking van
betaling, zal aanleiding kunnen geven tot toepassing vanartikel 446 F.W.
(Brussel, 19 april 1971, ]. T., 1972, 63;- noot A. C. onder Hrb. Dendermonde, 7 juli 1971, R. W., 1972-1973, 575).
VERPLICHTE NIETIGHEDEN

28. Vier groepen handelingen worden bedoeld in artikel 445 F.W.:
1e) eigendomsoverdracht te kosteloze titel en overeenkomsten onder
bezwarende titel waarbij tussen de wederkerige prestaties te nadele van de
schuldenaar wanverhouding bestaat; 2e) betalingen van niet vervallen
schulden; 3e) betalingen anders dan in geld of in handelseffecten van vervallen schulden; 4e) het vestigen van zekerheden voor vroeger aangegane
schulden. (Over de merkelijke verschillen op het gebied van de nietige
handelingen tijdens de verdachte periode in de Ianden van de Europebe
gemeenschap raadplege men: Heenen, J., Les nullites de la periode suspecte
dans les pays de la Communaute Economique Europeenne, Liber Amicorum,
Baron Louis Fredericq, I, blz. 557).
0VEREENKOMSTEN ONDER BEZWARENDE TITEL MET WANVERHOUDING

29. Een P.V.B.A. en haar zaakvoerder na zijn overlijden, werden failliet
verklaard. Het vormen van een enkele massa werd bevolen. Het passief
bedroeg 8.ooo.ooo fr., waarvan 2.ooo.ooo fr. hypothecaire schulden.De
zaakvoerder was onder gemeenschap van goederen gehuwd. De vereffeningverdeling was tijdens de verdachte periode gebeurd en was reeds voltrokken
toen het faillissement werd uitgesproken. Er werd 4.ooo.ooo fr. verdeeld,
waarvan de echtgenote 2.ooo.ooo fr. ontving onder last ook de helft van de
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hypothecaire schuld over te nemen. De massa bleef uiteindelijk dus met een
passief van 6.ooo.ooo fr. Deze verdeling werd door de curator aangevallen
op grond van art. 445 F.W. Vermits er een wettelijk vermoeden bestaat
dat de door de vrouw van de gefailleerde verkregen goederen aan haar
man toebehoren (art. 555) zag het hof van beroep te Brussel in deze vereffening-verdeling een overdracht van goederen van de man aan de echtgenote, zonder evenredige tegenprestatie (bijdrage in de schuldenlast).
De verdeling werd niet tegenstelbaar aan de massa verklaard (Brussel,
27 april I972, R. W., I972-I973, 228; zie bovendien De Page, IX, I399).
Een onuitgegeven arrest van het hofvan beroep te Gent (Gent, 3 juni I969,
inz. Declercq t/Fte Claeys) en een arrest van het hof van beroep te Luik
(II maart I968, Pas., I969, II, I38) merken terecht op dat artikel 883 B.W.
(declaratief effect van een licitatie) slechts geldt tussen de medeerfgenamen
en niet tegenover derden en dat evenmin artikel I408 B.W. toepasselijk is,
daar al de verwervingen door de echtgenote van een gefailleerde beheerd
worden door het van het gemeen recht afwijkend artikel 555 F.W. (zie
verder nr. 52).
Bij de verkoop van een omzeggens nieuwe vrachtwagen werd een prijsvermindering van 20.000 fr. op een totaal van I2o.ooo fr. voor de gefailleerde toegestaan. Dit werd voldoende geacht om de niet-tegenstelbaarheid
van de overeenkomst uit te spreken op grond van de wanverhouding tussen
de wederkerige prestaties (Hrb. Oostende, I sept. I97I, faillissement
Samyn t/ Dupon e.a., onuitgegeven).
NIET VERVALLEN SCHULDEN

30. Niet vervallen schulden mogen tijdens de verdachte periode niet betaald worden. Er is een dubbele grond tot nietigverklaring op grond van
artikel445, wanneer bovendien de vervroegde betaling onder vorm van een
inbetalinggeving geschiedt (Rb. Huy, 3 juni I969, B.R.H., 1970, II, 66o).
Een schuldenaar had op I augustus I968 een gerechtelijk akkoord aangevraagd dat bij vonnis van 7 februari I969 geweigerd werd met faillissement
en vaststelling van het begin van de verdachte periode op I februari I 968
(art. 24 gecoord. wetten van 22 september I946: zes maanden voor het
indienen van het verzoek). Na I augustus I968 betaalde de schuldenaar een
wissel aanvaard v66r die datum. De curator wierp de niet tegenstelbaarheid
van deze betaling op, verricht in de verdachte periode, omdat deze in strijd
met artikel 445 F.W. zou gebeurd zijn. Het probleem was dus te weten
of tijdens de verdachte periode een niet eisbare schuld betaald werd.
Hierop werd bevestigend geantwoord. Door het indienen van het verzoekschrift om gerechtelijk akkoord ontstaat er voor de schuldenaar een algemeen verbod tot vervreemden: hij mag geen betalingen meer doen omdat
er van dan af samenloop van schuldeisers is (art. I I gecoord. wetten op het
gerechtelijk akkoord). Van eisbaar v66r het neerleggen, werd de wisselschuld niet meer eisbaar na het neerleggen van het verzoekschrift. De betaling van de wissel op een datum, die later blijkt in de verdachte periode

te liggen, valt derhalve onder de bepaling van artikel 445 F.W. Om de
geldigheid van een gewraakte betaling te beoordelen moet dus onderzocht
worden of de bijzondere verplichtingen waaraan zij onderworpen was in de
bepaalde omstandigheden waarin zij verricht werd, nageleefd werden
(Brussel, 28 december 1970, R. W., I970-1971, 1329;- Hrb. Antwerpen,
4 februari 1970, R. W., 1970-197I, 1334).
Een ander voorbeeld van betaling tijdens de verdachte periode van een
niet meer eisbare schuld, die voordien wel eisbaar was, werd gezien in
de betaling van een, door een niet betekend noch uitgevoerd verstekvonnis, vastgestelde schuld, terwijl meer dan een jaar verstreken was
tussen het vonnis en de vrijwillige betaling (art. 8o6 Ger. W.; art. 156
Wetb. burg. rechtspl., Hrb. Sint-Niklaas, r6 juni 1970, R.W., 1972-1973,
1728).
BETALINGEN ANDERS DAN IN GELD • DELEGATIEOVEREENKOMST

31. In het vorig overzicht van rechtspraak werd reeds gewezen op het
soms moeilijk te maken onderscheid tussen de delegatieovereenkomst, die
wanneer zij tijdens de verdachte periode tot stand komt, een nietige betalingswijze inhoudt en de lastgeving tot betaling die geldig in de verdachte periode
mag geschieden (Van Rijn-Heenen, IV, 2723;- Cass., 15 februari 1962,
Pas., 1962, I, 682;- T.P.R., 1969, biz. 441-442, nr. 23, 24, 25;- Hrb.
Brugge, 18 okt. 1973, R.W. 1973-1974, 882).
In een verzekeringspolis betreffende een vissersvaartuig was, v66r de latere
verdachte periode van het faillissement van de reder, een beding overeengekomen, luidens hetwelk de verzekeraar opdracht kreeg de betalingen
van de herstelkosten aan het verzekerde vaartuig rechtstreeks aan de hersteller uit te keren, voor zover deze uitgaven door de polis gedekt waren.
Ingevolge dit beding betaalde de verzekeraar 60.718 fr. uit tijdens de verdachte periode. De curator meende hierin een delegatieovereenkomst te
zien. Terecht werd deze zienswijze verworpen: delegatieovereenkomst
onderstelt een overeenk.omst van drie partijen. Terzake was de hersteller,
schuldeiser van de gefailleerde en beweerde delegataris niet in de overeenkomst tussengekomen en had de verzekeraar, de beweerde gedelegeerde,
niet in eigen naam betaald. Hij had enkel een lastgeving om rechtstreeks
te betalen, die in de polis bedongen was, uitgevoerd. Bovendien merkt
de rechtbank zeer goed op dat, bijaldien dit dan nog een delegatieovereenkomst was geweest, zij zonder twijfel v66r de verdachte periode tot stand
kwam, zodat de uitvoering tijdens die periode niet door artikel 445 F.W.
kon worden getroffen (Hrb. Oostende, 7 april 1971, inz. Fte. Puis t/S.V.
Hulp in nood en S.V. S.C.A.P., onuitg.;- zie Cass., 20 november 1952,
Pas., 1953, I, 171).
Een toekomstige gefailleerde verkocht tijdens de verdachte periode een
vrachtwagen voor deprijs van roo.ooo fr. en hiervoor werd door de koper
een check aan toonder uitgegeven. Dit handelseffect werd evenwel over-

handigd aan een schuldeiser van de gefailleerde ter betaling van een vervallen schuld. Ook hier meende ten onrechte de curator een delegatieovereenkomst te zien waar er in werkelijkheid enkel een lastgeving tot betalen
was geweest (Hrb. Oostende, 1 september 1971, inz. Fte. Samijn t/Dupon
en Vandercruyssen, onuitg.).
Zeker is er geen delegatieovereenkomst, tenslotte, wanneer de gefailleerde per
telex aan zijn schuldenaar een persoon aanwijst (art. 1277 B. W.) aan wie hij
de verschuldigde som moet uitkeren. Dit is een lastgeving. (Hrb. Oostende,
20 februari 1969, inz. Fte. Belgian coasting t/ Mestermann, onuitg.).
Een duidelijk voorbeeld, daarentegen, van betaling door delegatie tijdens de
verdachte periode wordt verschaft door volgend geval : een drukker ontvangt een bestelling, die hij door een derde laat uitvoeren. Betwisting over
de vraag wie de derde moet betalen, tot wanneer een vonnis beslist dat de
drukker' persoonlijk de schuld aan de derde moet betalen, doch dat de
besteller hem zal vrijwaren. Nadien, tijdens de verdachte periode van het
latere faillissement van de drukker, komen de partijen overeen dat de
besteller (gedelegeerde) zijn schuld aan de drukker (delegant) zal betalen
door in eigen naam de derde (delegataris) te betalen; hij nam dus de verbintenis van de drukker voor eigen rekening. De curator van de inmiddels
failliet gegane drukker verkreeg de nietigverklaring van deze betaling.
Het vonnis beval de delegataris het geld terug in de boedel te brengen.
Bovendien werd hij veroordeeld tot vergoedende interesten vanaf de
datum van de dagvaarding, datum waarop hij geacht werd te kwader trouw
een onverschuldigde betaling te hebben behouden (art. 1387 B.W.) en tot
de verwijlsinteresten vanaf het vonnis (Hrb. Antwerpen, 28 juni 1968,
R. W., 1969-1970, 439;- Nov., Faillite, 1938; - zie ook: Vanquickenborne,
M., Delegatie en onrechtstreekse schenkingen, T.P.R., 1969, 175).
TERUGNAME VAN VERKOCHTE KOOPWAREN

32. Is het teruggeven van onbetaalde koopwaren aan de verkoper een in

betalinggeving vanwege de gefailleerde, in welk geval deze teruggave niet
tegenstelbaar is aan de massa ? Ze kan immers ook het gevolg zijn van een
ontbinding in de verkoop. In een geval waarin bleek dat de voorgewende
ontbinding van het koopcontract plaats had tifdens de verdachte periode,
werd geoordeeld dat de handeling niet als een in betalinggeving kon aangezien worden(zie ook : Van Rijn-Heenen, IV, 2725) omdat de inbetalinggeving de uitvoering van de overeenkomst onderstelt, en dus onverenigbaar
is met een ontbinding. T och werd, zonder verdere uitleg geoordeeld dat de
teruggave van de goederen onder de bepaling van artikel 445 F.W. viel.
(Rb. Charleroi, 19 juni 1962, B.R.H., 1969, II, 82; ]. T., 1962, 638 en
geciteerd in Nov., Faillite, 339;- A.P.R., Afbetalingsovereenkomsten, 570).
Indien een koopcontract ontbonden wordt voor de verdachte periode is er
zeker geen aanleiding tot toepassen van artikel 445, zelfs indien de teruggave geschiedt in die periode. De ontbinding is tegenstelbaar aan de massa
(Van-Rijn-Heenen, IV, 2792). Gebeuren ontbinding en teruggave tijdens
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de verdachte periode, dan zouden zij eveneens aan de massa tegenstelbaar
zijn (Van Rijn-Heenen, IV, 272S en noot I; ibid., 2792; - Nov., Faillite,
336;- Hrb. Oostende, II maart I969, B.R.H., I970, II, 37S;- Brussels april
I968, Pas., I968, II, I94). Dit blijft evenwel betwist; maar wellicht moet er
onderscheid gemaakt worden naar gelang de ontbinding het gevolg is van een
uitdrukkelijk ontbindend beding in de overeenkomst, dan wel in der minne
tijdens de verdachte periode overeengekomen wordt (Nov. Faillite, 337 met
vermelde rechtsleer en rechtspraak;- Fredericq, VII, I2I;- R.P.D.B.,
Tw., Faillite, nr. 76o;- A. P.R., Tw., Afbetalingsovereenkomsten, s63-s6s).
Over de toepassing van artikel 446 F.W. op de minnelijke ontbinding
schijnt men het eens te zijn (Nov., Faillite, 2S9).
INBETALINGGEVING

33• Het komt tach ook voor dat de terugname van verkochte koopwaren
niet geschiedt ten gevolge van een ontbinding van de overeenkomst, maar
dat zij een zuivere inbetalinggeving is. Dit is zo wanneer vroeger verkochte
koopwaren teruggegeven worden en de waarde in mindering komt van een
totale schuld ook wegens andere leveringen (Hrb. Oostende, I I maart 1969,
B.R.H., I970, II, 37S) of wanneer de schuldenaar reeds voor het faillissement veroordeeld werd tot betalen van de koopprijs en hij tijdens de verdachte periode de geleverde koopwaren teruggeeft als afkorting op zijn in
het vonnis vastgestelde schuld (Rb. Huy, 3 juni 1969, B.R.H., I970, II,
66o ). Op te merken dat hetzelfde vonnis de schuldeiser veroordeelt tot
restitutie binnen de 48 uren aan de massa en tevens een dwangsom van
roo fr. daags uitspreekt ,pour n!parer le dommage qui subirait la masse
faillie par suite du retard dans la remise des machines" (Over de dwangsom
raadplege men: Cass., 24 juni I924, Pas., I924, I, ISI met de conclusie
van Procureur-generaal Terlinden;- Cass., I3 maart 1964, Pas., I964, I,
9S7;- Cass., 9 januari I879, Pas., 1879, I, so;- Cass., 20 sept. I9S7, Pas.,
r9s8, I, IS;- Brussel, I9 februari 196s, Pas., I966, II, s6;- Rouse, J.,
De dwangsom in het belgisch recht, Vereniging voor de vergelijkende studie
van het recht van Belgie en Nederland, Jaarboek VIII, I96r-62, blz. I 17;
- Storme, M., De Dwangsom, R. W., 1962-I963, I32r;- Van Reepinghen,
Verslag, blz. SS4;- er bestaat een antwerp van benelux-eenvormige wet op
de dwangsom).
Een postcheck- ofbankoverschrijving is een geldige betaling, gelijk te stellen
met een toegelaten betaling in specien of in handelseffecten (zie vorig
overzicht, T.P.R., I969, blz. 44I, nr. 23;- adde: Liebaert, J., De overschrijving : ]uridische aard en herroepbaarheid van de overschrijvingsopdracht;
toepassing van art. 44S F.W., R. Banque, 1968, 703).
fiET VESTIGEN VAN ZEKERHEDEN VOOR VROEGER AANGEGANE SCHULDEN

34· Artikel 44S, lid 4 F.W. weigert de tegenstelbaarheid aan de massa
van iedere bedongen hypotheek en van alle rechten van genotspand of van
pand tot zekerheid van schulden die aangegaan werden v66r de vestiging
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van de zekerheid tijdens de verdachte periode, niet : v66r de inschrijving van
de hypotheek. Vestiging en inschrijving mogen niet verward worden.
Het hypotheekrecht bestaat onafgezien van elke inschrijving die slechts
client tot het bepalen van de rang (Hrb. Gent, 22 april I969, B.R.H., I970,
II, 520; R. W., I969-I970, I703; - Percerou, I, 632, Van Rijn-Heenen,
IV, 2729; - Fredericq, VII, I23; -Nov., Faillite, 386, niet duidelijk evenwei;- R.P.D.B., Tw. Faillite, nr. 868 e.v.;- Gavalda Chr., ,L'inopposabilite d' une surete pour dette anterieurement constituee en periode suspecte ne
depend ni de Ia date de Ia promesse d'hypotheque ni de celle de son inscription",

noot onder Cass. fr., comm., 6 nov. I973, D., I974, blz. 253).
Een niet fictieve schuld die tot stand komt tussen de datum van de vestiging in de notariele akte en de datum van de inschrijving van de hypotheek
is t.a.v. de zekerheid een latere schuld; de datum van de inschrijving heeft
aileen belang voor een eventuele toepassing van art. 447 F.W. (R.P.D.B.,
Tw. Faiilite, 830). Voor het pand zal dezelfde oplossing moeten gevolgd
worden : pand op handelsfonds, in pand gegeven schuldvorderingen
(Van Rijn-Heenen, IV, 2729;- Nov., Faillite, 373 en 374).
Door overdracht van schuldvordering (zoals door delegatieoverdracht
Hrb. Brugge, I8 okt. I973, R. W., I973-I974, 882) kan zekerheid gegeven
worden voor een nieuwe schuld (Van Rijn-Heenen, IV, 2723; -Nov.,
Faillite, 33 I ; - Fredericq, VII, I20; - R.P.D.B., Tw. Faillitte, nr. 8o6;
- Percerou, I, 6I6, 6I7). Volgens de enen moet niet aileen de overdracht
maar ook de betekening aan de schuldenaar de nieuwe schuld voorafgaan
(Hrb. Leuven, IS maart I966, R. W., I966-I967, 364), volgens anderen, niet
(Van Rijn-Heenen, IV, 2723; -en de merkwaardige studie van A.M.
Stranart-Thiily, L' opposabilite a Ia masse de Ia dation en payement par voie ~L
de cession de creance, consentie anterieurement
Ia periode suspecte, mais ~
signifiee ou acceptee au cours de celle ci", R.C.].B., I97I, 240). Deze mening

a

schijnt juridisch de meest gefundeerde. Tijdens de verdachte periode is de
massa van de schuldeisers nog geen derde in de zin van artikel I 690 B. W.,
die belang kan hebben bij het verwerpen van de overdracht omdat deze overdracht eigen rechten in gevaar brengt. De rechten van de massa ontstaan
pas door het algemeen beslag dat een faiilissementsvonnis volgt. Ook is de
betekening tijdens de verdachte periode van een vroeger overeengekomen
overdracht van schuldvordering, niet vermeld onder de in artikel 445 F.W.
opgesomde niet tegenstelbare handelingen.
TOEPASSING OP DE REKENING-COURANT

35· Hoe past de rechtspraak de regel vervat in artikel 445, lid 4 toe op de
rekening-courant? Noch de klassieke leer van de onsplitsbaarheid van de
rekening-courant, met als gevolg dat de zekerheden gesteld tijdens de
verdachte periode steeds gevestigd werden voor toekomstige schulden,
noch de leer van Fredericq (VII, I25) die meer aandacht geeft aan een nieuwe theorie worden gevolgd: hoewel tijdens de overeenkomst van rekeningcourant het saldo na iedere inzending niet eisbaar is, is er toch telkens

schuldverplichting; indien nu de zekerheid tijdens de verdachte periode
gegeven wordt, wanneer de toekomstige gefailleerde debiteur staat, en
zonder dat het debet nadien nog verhoogt, dan wordt de zekerheid gegeven
voor een vroeger aangegane schuld.
De redenering van de rechtbank van Dina~t, vermeld in bet vorig overzicht
van rechtspraak (4 mei I966, ]. Liege, I966-I967, 275; T.P.R., I969, biz.
443, nr. 27) en reeds vroeger toegepast door de rechtbank van Charleroi
(Rb. Charleroi, II april I96o, B.R.H., I970, II, 82) wordt ook gevolgd door
~. de rechtbanken van Verviers, van Brugge en door het hof van beroep te
QBrussel :. er moet nagegaan word~n of er sedert de vestiging van de ze~erh~id
--7'.~ of van meuwe zekerheden ook meuwe voorschotten door de schulde1ser m1) gezonden werden, dan wel of alleen de schuldenaar betalingen verrichtte
· (Hrb. Verviers, 26 september I968, B.R.H., I969, II, 617;- Hrb. Brugge,
20 februari I973, R. W., I972-I973, I400 met noot Du Bois;- Brussel,
6 januari I972, Pas., I972, II, 62). In het eerste geval werden de zekerheden gegeven om nieuwe schulden te waarborgen ; in het tweede geval is
artikel 445 toepasselijk (Van Rijn-Heenen, II, nr. 2I09). Doorgaans vertoont de rekening-courant, na vestiging van de zekerheid nog schommelingen zodat client uitgemaakt welk bedrag in het slotsaldo beantwoordt aan
vroegere schulden t.o.v. de datum van de zekerheid. De manieren om dit te
berekenen verschillen. Een eerste manier bestaat erin het verschil te maken
tussen de eindstand en de laagste stand sedert de inpandgeving. Dit verschil
vertegenwoordigt de schuld die na de zekerheidstelling ontstond en tot
beloop van -welk:e de zekerheid tegenstelbaar is- ~Rb. Gharleroi, gecit-. ).--:G>e
tweede manier bestaat er in het totaal van de sedert de zekerheid stelling
gedane terugbetalingen af te trekken van de stand op datum van de zekerheidstelling. Het verschil vertegenwoordigt hetgeen overblijft van de vroegere schuld, ingevolge het principe dat betalingen aan te rekenen zijn op de
oudste schulden. Dit verschil nu, wordt afgetrokken van de eindstand. Het
saldo is het bedrag van de na zekerheidsstelling gedane voorschotten, voor
dewelke de zekerheid tegenstelbaar is aan de massa (Brussel, gecit.). Deze
y..,_ tweede manier wordt goedgekeurd door het hofvan cassatie: ,,Overwegende dat het hof van beroep, zonder miskenning van de door gezegd artikel
445 bedoelde gelijkheid van behandeling van de bij een faling betrokken
schuldeisers, op grand' van de gedane vaststellingen en bij interpretatie van
de wil van de partijen, heeft kunnen oordelen dat ten aanzien van de rechtsvraag van de tegenstelbaarheid aan de massa van de pandstelling van I I
augustus 1966, de door de firma ,Majoco" sedert deze pandstelling gedane
remises op de oudste schulden moest worden aangerekend met het gevolg
dat gezegde pandstelling, na deze laatste remises, nog slechts op de sedert
I 1 augustus I966 verleende kredieten en de daardoor aangegane schuld
betrekking had; dat het arrest aldus gezegde pandstelling als geldig en aan
de massa tegenstelbaar heeft kunnen beschouwen;" (Cass., I8 mei 1973,
Pas., I973• I, 873, met noot W.G.; Arr. Cass., I973, 9II met de conclusie · ·.
van P.G. Ganshof van der Meersch; R. W., 1973-1974, 363).
,
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ARTIKEL

445

F.W. EN ONRECHTMATIGE DAAD

36. In verband met de vorderingen ingesteld op grond van artikel445 werd
een interessante toepassing gemaakt van het principe dat men een onrechtmatige daad kan stellen zowel door een vordering in rechte in te stellen als
door zich tegen een vordering te verweren. Een gefailleerde had tijdens de
verdachte periode het materieel van zijn werf overgedragen aan een schuldeiser in omstandigheden die duidelijk bedoeld zijn in artikel 445· Na
faillissement eiste de schuldeiser in rechte van de curator de aflevering van
dit materieel. Tijdens het geding kon het actief niet gerealiseerd worden en
werd er voor 224.690 fr. huur en bewaarkosten door de massa betaald.
De schuldeiser werd tot schadevergoeding tot beloop van dit bedrag veroordeeld omdat hij een fout had begaan door op ongeoorloofde wijze een
goed van het faillissement te verwerven en zich later ongerechtvaardigd
tegen de uitoefening van de rechten van de wettige eigenaar ervan, de
failliete boedel, te verzetten. Cassatieberoep tegen deze veroordeling werd
verworpen (Cass., 6 juni 1968, Arr. Cass., 1968, 1213; Pas., 1968, I, II45).
RECHTSPLEGING

37· De vorderingen tot nietigverklaring van een der in artikel 445 F.W.
bedoelde rechtshandelingen moeten ingesteld worden tegen de er door
bevoordeligde schuldeiser. De vordering is niet ontvankelijk wanneer de
curator de schuldenaar van de gefailleerde dagvaardt, die aan diens schuldeiser een verboden betaling door overdracht heeft gedaan (Hrb. Oostende,
Ftc. Belgian coasting t/ Oltmann, onuitg.) : de betaling in opdracht van de
gefailleerde door zijn schuldenaar gedaan is immers geen verboden rechtshandeling; aileen moet de bevoordeling die hierdoor voor de schuldeiser
ontstaat, ongedaan gemaakt worden en dit kan maar door deze schuldeiser
tot teruggave aan de massa te veroordelen.
Evenmin is ontvankelijk de vordering tot niettegenstelbaar verklaring aan de
massa van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 445 en 446 F.W.,
ingeleid door een schuldeiser. Aileen de curator kan deze vordering instellen (Hrb. Oostende, 1 september 1971, Ftc. Samijn en Oostendse
kredietbank t/Dupon, onuitgeg.).

FACULTATIEVE

NIETIGHEDEN

38. De kennis door de schuldeiser van de staking van betaling van de

1

schuldenaar is voorwaarde opdat de rechter de niet tegenstelbaarheid aan de ,~
massa zou kunnen uitspreken van de voor de massa nadelige rechtshandelingen gesteld in de verdachte periode (art. 446 F.W.;- Hrb. Gent, 22
april 1969, B.R.H., 1970, II, 520; R.W., 1969-1970, 287; - Hrb. Oostende
r september 1971 inz. faillissement Samijn t/Dupon e.a. onuitgegeven.
Het volstaat niet dat de schuldenaar in een krappe financiele toestand j
verzeild was, waarvan de schuldeiser kennis had (Hrb. Verviers, 26 september 1968, B.R.H., 1969, II, 6r6;- Hrb. Brugge, r8 oktober 1973, R. W.,

1973-1974, 882;- De Perre, 291) : het feit dat de schuldeiser een uitvoeringsprocedure doorgevoerd heeft Ievert immers op zich zelf het bewijs
niet dat hij van de staking van betaling op de hoogte was (Brussel, 29 mei
1968, B.R.H., 1970, II, 81) maar wei het feit dat hij zijn schuldenaar tot
faillietverklaring heeft gedagvaard (Brussel, 19 april 1971, ]. T., 1972,
63; Pas., 1971, II, 229) hoewel dit soms op zich zelf geen voldoende bewijs
kan zijn: de dagvaarding kan immers aangewend worden als een drukkingsmiddel tegen een onwillige schuldenaar (Van den Ende, A., De faillissementsaanvrage als incassomiddel, N.j., 1972, 93).
Een gerechtsdeurwaarder die de uitvoering van een vonnis nastreeft is de
mandataris van de schuldeiser. De kennis die de mandataris van de staking
van betaling van de schuldenaar heeft, omdat hij reeds meermaals in dezelfde periode voor andere schuldeisers jegens dezelfde schuldenaar optrad,
wordt aan de opdrachtgever toegerekend. De schuldeiser kan zich niet op
onwetendheid beroepen wanneer de door hem aangestelde gerechtsdeurwaarder van deze toestand op de hoogte was toen hij in de verdachte periode
een vernietigbare betaling ontving naar aanleiding van een uitvoeringsprocedure (Hrb. Charleroi, 7 dec. 1971, en I febr. 1972, Rev. ]ur. Hainaut,
1972, 57 en 61).
Benadeling van de massa kan er ook bestaan door dat een betaling gedaan
werd aan een bevoorrechte schuldeiser, wanneer er andere bevoorrechte
schuldeisers zijn wier voorrecht voorrang heeft, bv. een betaling aan de
R.M.Z. gedaan terwijl er nog onbetaalde arbeiders zijn (Cass, 5 juni 1969,
Arr. Cass., 1969, 969; - Brussel, 19 april 1971,. Pas., 1971, II, 229; ]. T.,
1972, 62 en noot A. C. onder Hrb. Dendermonde, 7 juli 1971, R. W. 1972
1973, 575;- Nov., Faillite, 201).

f
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ACULTA'I'IEVE NIETIGHEID VAN HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN

39· Artikel 447, lid 2 veronderstelt dat de hypotheek de schuldvordering
voorafgaat en bij het faillissement reeds door inschrijving tegenstelbaar is
geworden, zodat principieel, volgens de norm van artikel 445, lid 4 de
operatie geldig is. Alleen indien tussen de hypotheekstelling en de inschrijving tijdens de verdachte periode, meer dan vijftien dagen verliepen, kan de
nietigheid uitgesproken worden. Dit geldt ook voor de vernieuwingen
van de inschrijving (art. 90 lid 2 Hyp. W.). Een schuldeiser had vijftien
maanden Iaten verlopen tussen de eigendomsoverdr<.'cht en hernieuwing
van zijn inschrijving en had deze tenslotte Iaten doen op de dag waarop zijn
schuldenaar zijn balans neerlegde. Al die tijd had hij, de toestand van de
schuldenaar kennende, aldus aan de andere schuldeisers de indruk gelaten
dat het onroerend goed niet bezwaard was. De inschrijving werd nietig verklaard (Luik, 2 december 1971, ]. Liege, 1971-1972, 257).
WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE FISCUS

40· Tijdens de hier besproken periode is nog rechtspraak verschenen met
betrekking tot de wettelijke hypotheek van de fiscus ingeschreven tijdens de
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verdachte periode, doch meer dan vijftien dagen na de executoir-verkladng
van het kohier, waarin de door de hypotheek zeker gestelde belastingen zijn
opgenomen (over de betwisting, zie vorig overzicht van rechtspraak,
T.P.R., 1969, blz. 444, nr. 29 tot 33). In een zaak waarop de interpretatieve
wetgeving van 23 mei 1967 nog niet van toepassing was (K.B. nr. 23 van
23 mei 1967, Staatsblad, 4 april 1967) heeft de rechtbank van koophandel
te Verviers het standpunt ingenomen dat artikel447, lid 2 F.W. een sanctie
inhoudt voor het nalaten van tijdig inschrijving nemen, waardoor aan derden, de schuldeisers die door hun rechten op het gehypothekeerde goed
in samenloop komen, nadeel wordt berokkend. De rechtbank stelt vast dat
het uitstellen van de inschrijving van de hypotheek tot meer dan twee
maanden, na de termijn van zes maanden bepaald in artikel 78 van de
samengeordende wetten op de inkomstenbelastingen (zoals gewijzigd door
de wet van 27 december 1950), veel derden heeft benadeeld, die krediet
verleenden op de vaststelling dat geen enkele hypothecaire inschrijving de
onroerende goederen van de gefailleerde bezwaarde (Hrb. Verviers, 2 mei
1968, B.R.H., 1969, II, 85).
GEVOLGEN VOOR DE MASSA VAN DE NIET TEGENSTELBAARHEID
RESP1JTTERMIJNEN

41, Ingevolge de niet tegenstelbaarheid van de rechtshandelingen door de
gefailleerde gesteld in weerwil van artikel 444 en 448 F.W., moet de toestand hersteld worden zoals hij zou geweest zijn zonder de nietige hande\ ling (Nov., Faillite, 1936; e.v.;- Van Rijn-Heenen, IV, 2738 en 2741).
Een schuldeiser ontving op de dag zelf van het faillissementsvonnis een
bedrag van 1oo,ooo fr uitterhand betaald door de schuldenaar, die aldus
geen rekening hield met de bepaling van artikel 444· De schuldeiser werd
veroordeeld om deze som terug in te brengen in de massa. Toen meende
hij krachtens artikel 1244 van het burgerlijk wetboek aanspraak te mogen
maken op uitstel van betaling. Dit verzoek werd afgewezen op de overweging dat in de gegeven omstandigheden de schuldeiser die veroordeeld
wordt om een genoten bevoordeling ongedaan te maken, geen schuldenaar
is in de eigenli jke betekenis van het woord terwijl het ook een regel van
openbare orde is dat het bevoordeligen van een schuldeiser moet verhinderd
worden (Brussel, 27 april, Pas., 1971, II, 240). Zonder verdere motivedng
had dezelfde kamer, anders samengesteld van hetzelfde hof van beroep
uitstel van betaling verleend na een schuldeiser tot teruggave te hebben
veroordeeld van een betaling ontvangen nadat de schuldenaar een verzoekschrift had neergelegd tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord, dat
hem was geweigerd en zijn faillissement veroorzaakte (Brussel, 28 september 1970, R. W., 1970-1971, 1329).
De redenen die in het eerste gemelde arrest terecht het uitstel deden weigeren waren ook aanwezig in het tweede geval. Door uitstel te verlenen wordt
de toestand van voor de bevoordeling niet hersteld. Wei integendeel, de
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schuldeiser blijft van een ongewettigd voordeel genieten, terwijl de massa
de interesten zal ontberen die door de consignatie worden opgeleverd.
Meestal zal ten gevolge van de kennis die de schuldeiser heeft van de toestand van zijn schuldenaar, door hem geen beroep kunnen gedaan worden
op ongeluk en goede trouw om aan een onmiddellijke wederinbreng te
ontsnappen.
§ 3. Voor de verdachte periode

PAULIAANSE NIETIGHEID. Art. 448 F.W.
42. Lang v66r de verdachte periode had een afgevaardigde beheerder van
een N.V., waarin hij met farnilieleden de overgrote meerderheid der aandele
bezat en in de beheerraad zetelde zich een hypotheek laten toekennen voor
vroegere voorschotten die hij aan de vennootschap had verschaft. Op dat
ogenblik was de vennootschap reeds in virtuele staat van faillissement.
Deze hypotheekstelling door de later faillietverklaarde N.Y. gegeven aan een
schuldeiser, die wist dat zijn schuldenaar zich aldus nag meer verarmde,
werd op verzoek van de curator, op grand van artikel 448 F.W. nietig
verklaard met de overweging dat de schuldenaar niet noodzakelijk moet
gehandeld hebben met het inzicht zijn andere schuldeisers te schaden;
het woord ,bedrieglijk" in artikel 448 en in artikel u67 B.W. betekent dat
de schuldenaar moet geweten hebben dat hij, bij het stellen van de rechtshandeling nadeel aan zijn schuldeisers berokkende. De medeplichtigheid
van de aldus bevoordellgde schuldeiser, de eigen beheerder van de N.V.
was eveneens duidelijk. Zijn schuldvordering werd in het gewoon passief
opgenomen (Hrb. Oostende, 9 januari 1969, B.R.H., 1970, II, 369; - zie
nochtans : Matthijs, J., en B aeteman, G., Overzicht van rechtspraak.
Verbintenissen (196I-I964), T.P.R., 1966, blz. 295, nr. I8o-181).

Afdeling II

WAT DE PERSOON
VAN DE GEFAILLEERDE BETREFT

GEVANGENZETTING
43• Artikel 467 F.W. dat aan de rechtbank van koophandel toelaat de

schuldenaar ,in bewaring te nemen in de inrichting van hechtenis voor
schulden" indien hij zich niet gedragen heeft naar de artikelen 440 en 441
F.W. (verplichting bekentenis van staking van betaling te doen) of wanneer
hij bewust onjuist inlichtingen over zijn toestand heeft verschaft, werd
omzeggens nooit meer toegepast. De bedoelde handelingen kunnen omschreven worden als eenvoudige bankbreuk en het vorderen van een aanhoudingsbevel wordt dan ook door de rechtbanken van koophandel die

v66r r november 1970 zonder Openbaar Ministerie zetelden, aan het Parket
overgelaten.
Tegen een gefailleerde, die zich niet gehouden had aan de bepalingen van
artikelen 440 en 441 F.W., die zich verborgen hield en geen gevolg gaf aan
de oproepingen van de curator, geen gekende verblijfplaats had, actief
achterhield en verdacht werd van bankbreuk, werd door een rechtbank van
koophandel zetelend in aanwezigheid van het openbaar ministerie, een bevel
tot inbewaringneming verleend, dat na acht dagen hechtenis ingetrokken
werd nadat gebleken was ,des informations communiquees par le curateur
au tribunal que le failli s' est conforme aux obligations qui lui sont imposees
par I' article 467 al. r du Code de Commerce" (Hrb. Luik, I I januari 1973,
· ]. T., 1973, 242). Spijts al die gegevens heeft het Parket dus niet gemeend
een aanhoudingsbevel te moeten vorderen, in welk geval de vrijlating niet
meer op bevel van de rechtbank van koophandel zou kunnen geschied zijn
(art. 495 F.W.).
0NDERHOUDSGELD

44· De bij artikel 476 F.W. aan de curator verleende bevoegdheid, met
machtiging van de rechter-commissaris aan de gefailleerde en zijn gezin de
voor eigen gebruik noodzakelijke voorwerpen af te geven, verschaft geen
recht aan de gefailleerde. De curator oordeelt vrij of hij van deze bevoegdheid gebruik zal maken voor zover hij niet onrechtmatig handelt, is zijn
beslissing niet onderworpen is aan enige gerechtelijke beoordeling. Zo
werd door een curator geweigerd gebruik te maken van deze bevoegdheden
omdat de gefailleerde zijn actief had verduisterd en o.m. zijn gause huisraad
aan een familielid had overgedragen. Terecht oordeelde de curator dat dit
bewees dat de gefailleerde geen behoefte had aan bedoelde voorwerpen
(Gent, 9 februari 1973, R.W., 1973-1974, 1397).

Afdeling III

GEVOLGEN VOOR DE SCHULDEISERS
0NMIDDELLIJKE OPEISBAARHEID VAN NIET VERVALLEN SCHULDEN

45. Een niet vervallen schuldvordering wordt door het faillissementsvonnis onmiddellijk opeisbaar (art. 450 F.W.). Dit geldt zowel voor de gewone als voor de bevoorrechte en de hypothecaire schuldvorderingen '
(Fredericq, VII, 447; -Nov., Faillite, 1323; -Van Rijn-Heenen, IV, 2758;
- Percerou, II, nr. 775bis;- anders : De Perre, nr. 308; R.P.D.B., Tw.
Faillite, nr. 528). Ook bij verkoop op afbetaling vervalt de tijdsbepaling
door het faillissement (A.P.R., Afbetalingsovereenkomsten, nr. 223) en rijst 'V
de vraag hoe het bedrag van de onmiddellijk opeisbaar geworden schuld f\
moet berekend worden : de bij deze overeenkomsten bedongen betalings-
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schijven bevatten doorgaans een deel van de interest en een deel van de
beheerskosten naast een deel van de koopprijs. Moet er aftrok gedaan
worden van deze beheerskosten en interesten van de nog niet vervallen,
maar door het faillissement opeisbaar geworden termijnen ?
De rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas antwoordt hierop bevestigend
volgens de stelling uiteengezet in de Novelles (Faillite, I334;- Hrb.
Sint-Niklaas, I I oktober I966, B.R.H., I969, II, 746; - Hrb. Sint-Niklaas,
23 november I965, B.R.H., I970, II, 242;- vergelijk ook met Hrb. SintNiklaas, I3 februari I968, B.R.H., I970, I, 8, waar er geen faillissement was
uitgesproken). De beheerskosten worden afgetrokken op de overweging dat
door het opeisbaar worden van de schuld, de schuldeiser verder vrijgesteld
blijft van controle op de periodieke uitvoering van het contract. Wat de
interesten betreft, deze worden eveneens afgetrokken van de termijnen die
vervielen na de datum van de tegeldemaking van het pand (voorrecht van de
onbetaalde verkoper), doch niet van de termijnen die vervielen tussen het
faillissementsvonnis en de datum van de tegeldemaking. Dit onderscheid is
gesteund op de mening dat de loop van de interesten op bevoorrechte
schuldvorderingen ophoudt na detegelde making van het verbonden goed.
In nr. 47 wordt aangetoond dat deze zienswijze door het hof van cassatie
wordt verworpen (Cass., 18 december 1970, Pas., 1971, I, 377).
In een van de besproken vonnissen was de schuld op termijn van negen
maanden, d.i. de vervaldag was niet meer dan een jaar verwijderd, zodat
men zich mag afvragen of de interesten wei terecht werden afgetrokken
(art. 450 lid 2). De rechtbank meent dat artikel 450, lid 2 F.W. slechts
toepasselijk is op niet vervallen schulden ,bij het aangaan van dewelke
geen intresten bedongen werden" ; welnu bij afbetalingsovereenkomsten
zijn er intresten bedongen, bijgevolg is artikel 450, lid 2 niet toepasselijk.
Wei integendeel, bij analogie, moet, volgens de rechtbank, artikel 9 van
de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling toegepast
worden.
Artikel 450, lid 2 maakt evenwel geen onderscheid naar gelang interesten
uitdrukkelijk bij voorbaat in het kapitaal werden meegerekend dan wel of
dit moet verondersteld worden. Aan de hand van de voorbereidende
werken mag men de mening toegedaan zijn dat beide hypothesen bedoeld
worden door de wetgever (Maertens, blz. 234-236). Zoals Fredericq het
uitdrukt, zou er door de incorporatie van de interesten in de hoofdsom
een schuldvernieuwing geschied zijn : de oorspronkelijke schuld met interest zou een schuld op termijn geworden zijn ,die geen interesten opbrengt" (VII, 172). Indien men deze stelling aanvaardt, dan is er geen
grand om in het besproken geval (afbetaling op 9 maanden) de interesten te
disconteren. In elk geval is artikel 9 van de wet van 9 juli 1957 slechts bij
analogie (Vgl.: art. 2, I 0 van de wet) aan te wenden voor de berekening
van de af te trekken interest, vermits dit artikel de vrijwillige vervroegde
betaling op het oog heeft en niet de gedwongen vervroegde terugbetaling
ingevolge faillissement.

STUITING VAN DE VERJARINGEN

46. Over de vraag of de algemeen bevoorrechte schuldeisers hun individueel vervolgingsrecht tijdens de vereffening van het faillissement verliezen, zodat de loop van de verjaring pas herneemt na sluiting van het
faillissement, werd gewezen op de tegenstrijdige ~tellingen van Fredericq
(VII, 450, A, b), Cloquet (Nov., Faillite, II57) en Van Rijn-Heenen (IV,
2673 ; - Overzicht van rechtspraak, faillissement en gerechtelijk akkoord,
T.P.R., 1969, biz. 452). Een vonnis van de rechtbank. te Dinant had de
stelling van Fredericq gevolgd (30 juni 1965, ]. Liege, 1965-1966, 10;
-Coppens, P., Examen de jurisprudence, R.C.].B., 1969, blz. 430, nr.68)
Dit vonnis werd verbroken (Cass., 20 juni 1968, Arr. Cass., 1968, 1283;
Pas., 1968, I, 121 I ; B.R.H. 1969, II, 73). Dit arrest neemt evenwel geen
stelling in de betwisting. Het bestreden vonnis werd verbroken wegens miskenning van de op de R.M.Z. toepasselijke wetgeving, meer bepaald de
wet van 14 juli 1961, artikel 4, dat het voorrecht van de R.M.Z. omschrijft
(art. 19, 4° ter van de wet van 16 december 1851). Deze wet zegt uitdrukkelijk dat de termijn van drie jaar, binnen dewelke de vordering van de R.M.Z.
moet ingesteld zijn en gedurende dewelke haar voorrecht geldt, geschorst
is door de dood van de schuldenaar, de ontneining van het bezit of de
inbeslagneming, zelfs gedeeltelijk, van zijn goederen. Bij toepassing van
deze regel was de vordering door de R.M.Z. aan de rechtbank onderworpen
nog niet verjaard, daar de buitenbezitstelling, bedoeld in artikel 19, 4° ter
van de wet van 16 december 1851 (Hyp. W.) pas bij het afsluiten van het
faillissement een einde neemt. In zijn conclusie handelt het O.M. toch ook
meer algemeen over de hier gestelde vraag. Het is de mening van Van RijnHeenen toegedaan voor wie artikel 454 F.W. alleen de bijzonder bevoorrechte schuldeisers betreft. Deze mening is gesteund op de voorbereidende
werken van de wetgever en op de pertinente overweging dat dit artikel op
beperkende wijze client uitgelegd te worden omdat het, t.a.v. hetgeen moet
geschieden met de schuldvorderingen in de massa - schorsing van de
vervolgingen tot na afsluiting van het faillissement -, een uitzondering
bevat : in tegenstelling tot de bijzondere bevoorrechte schuldeisers kunnen
de schuldeisers met een algemeen voorrecht geen aanspraak maken op een
bepaald goed, waarop zij hun vervolgingen zouden uitoefenen; zij beschikken alleen over een persoonlijke vordering die van deze van de chirographaire schuldeisers aileen verschilt door een voorrang bij de betaling (conclusie van advocaat-generaal Colard voor Cass., 20 juni 1968, B.R.H., 1969,
II, 77;- Percerou, nr. 1229 bis; R.P.D.B., nr. 1233). Hen toelaten te vervolgen zou het beheer van de curator in de war kunnen sturen. Het besluit
is dan ook dat noodzakelijk de loop van de verjaring voor de algemeen
bevoorrechte schuldeisers pas herneemt na de afsluiting van het faillissement (Rb. Brussel, 7 oktober 1969, R. W., 1971-1972, 522).
STUITING VAN DE LOOP DER INTERESTEN
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47• De interesten verschuldigd op chirographaire schuldvorderingen wor-
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'den door het faillissementsvonnis gestuit. Dit geldt, volgens de rechtsleer,
evenwel ook voor de algemeen bevoorrechte schuldvorderingen. De tekst
van artikel 451 F.W. is duidelijk waar sprake is dat interesten slechts
kunnen geeist worden op de bedra.gen die voortkomen van de ,voor het
voorrecht verbonden (affectes) goederen" : er zijn geen verbonden goederen
voor de algemeen bevoorrechte schuldvorderingen. Deze schuldvorderingen
geven alleen maar recht op een voorrang van betaling (Van Rijn-Heenen,
IV, 2754;- Nov., Faillite, 1337;- Gent, 25 mei 1963, Pas., 1964, II,
89;- Hrb. Brussel, 25 mei 1971, R. W., 1971-1972, 157).
De bijzonder bevoorrechte schuldvorderingen, daarentegen, blijv.en interest
opleveren ; daartoe heeft de aangifte van deze schuldvordering dezelfde
uitwerking als een ingebrekestelling: de verwijlsinteresten beginnen te
flopen (Rb. Huy, 25 november 1969, B.R.H., 1970, II, 763). Dit betekent
l nog niet dat de interesten van alle bevoorrechte schuldvorderingen eveneens
{ bevoorrecht zijn. De wet die het voorrecht verleent zal moeten geraadj pleegd worden ten einde te weten of het voorrecht zich ook uitstrekt tot de
) interesten (zie de noot F.D. onder Cass., 5 juni 1970, Pas., 1970, I, 879,
\ meer bepaald blz. 88o;- Luik, 18 december 1973, ]. Liege, 1973-1974, 177).
Tot wanneer nu, !open de interesten van de bijzonder bevoorrechte schuld/ vorderingen? Tot op de dag van de realisatie van het verbonden goed, pand
I of hypotheek ? of tot op de dag van de betaling van de schuld door de
l curator?
Zowel Cloquet (Nov., Faill_ite, ·1337) als De Perre (nr. 311), doch zonder
enig argument te ontwikkelen, en in tegenstrijd met Percerou (nr. 8o6), menen dat de schuldeiser geen recht heeft op interesten vervallen na de tegeldemaking van het pand (in die zin : Brussel, 28 maart 1969, Pas., 1969, II, 149).
Fredericq (VII, 448) zegt dit niet uitdrukkelijk maar geeft, met betrekking
tot artikel45 I, lid 2, een voorbeeld waarin andere auteurs hun mening willen
bevestigd zien. In dit voorbeeld nochtans wordt de betaling verricht onmiddellijk na de tegeldemaking van het goed, zodat de vraag van latere
interesten er niet besproken wordt.
De betwisting werd in de hier behandelde periode nogmaals aan de rechters
voorgelegd : het betrof telkens schuldvorderingen waarvan ook de interesten
bevoorrecht waren (onbetaalde verkoper: De Page, VII, nr. 213, biz. 177;
- pand op handelsfonds: art. 4, 5°, W. 25 oktober 1919).
Een verkoop van een pand door de curator bracht ruim voldoende op om,
met overschot, de hoofdschuld te betalen en ook de interesten vervallen op
de verkoopdag. Om een of andere reden verdaagde de curator de uitbetaling
., aan de bevoorrechte schuldeiser, hoewel hem in artikel547 F.W. de mogelijkheid tot betaling is gegeven. De schuldeiser vorderde dan ook de inte·z resten voor de periode tussen de realisatie van het pand en de uitbetaling
van de schuldvordering. Op tegenstrijdig advies van het O.M. kende het
. hof van beroep te Luik ook deze interesten toe (Luik, 28 juni 1968, B.R.H.,
1969, Il, 91 metnoot Degraeve). Twee argumenten worden door hethof ontwikkeld: 1° het voorrecht gaat automatisch over op de verwezenlijkte
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prijs; 2° de belangen van de chirographaire schuldeisers kunnen niet geschaad worden door het blijven lopen van de interesten na de verkoop,
wanneer zich precies dezelfde toestand voordoet indien de curator om een
of andere reden tot de tegeldemaking niet was overgegaan vermits, in dit
geval, alleszins interesten verschuldigd bleven.
Ook het hof van cassatie houdt het bij deze stelling op de overweging ,dat ).
het recht van voorrang op de verkoopprijs wordt overgedragen, zodat het
bedrag dat de curator heeft ontvangen met dit recht bezwaard blijft, zo wat
de hoofdsom van de schuldvordering als wat betreft de interesten ervan tot
op de dag van de betaling" (Cass., 18 december 1970, Pas., 1971, I, 377;
- Arr. Cass., 1971, 401; R. W., 1970-1971, 1756; ]. T., 1971, 38; -in
dezelfde zin : Rb. Huy, 25 november 1969, B.R.H., 1970, II, 763;- Durieux,
J., Le sort des interets hypothecaires en cas de faillite, R. Banque, 1969, blz.
3II).

Een onderscheid kan in de praktijk gemaakt worden naargelang de verkoop
van het pand voldoende overschot laat om ook de bevoorrechte interesten
vervallen na de tegeldemaking te betalen, of aileen maar volstaat om de op
de dag van de realisatie verschuldigde interesten te voldoen. In het eerste
geval is het niet de massa die de interestenlast draagt, in het tweede geval
wel (R.P.D.B., Tw. Faillite, nr. 562). Hier zou de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in het gedrang komen indien de laattijdige uitbetaling en bijgevolg de hogere interestenlast met benadeling van de massa
aan zijn nalatigheid zou te wijten zijn.
Aandachtige lectuur van de auteurs, waarmee deze arresten in tegenstrijd
schijnen te komen, doet besluiten dat deze auteurs in hun redenering aileen
het tweede geval voor ogen hadden. Maar zelfs dan zijn de interesten verschuldigd tot op de datum van de betaling. Er kan, tenslotte, tot staving van
deze stelling, nog een passus aangehaald worden uit het verslag van de
senaatscommissie tijdens de voorbereiding van artikel 451 F.W.: ,Mais la
faillite ne pouvant porter atteinte a la garantie Speciale des privilegies ils
conservent tous droits aux interets sur les sommes provenant du gage qui leur
est affecte" (Maertens, blz. 237).
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III

BEHEER VAN HET FAILLISSEMENT

Afdeling I

ORGANEN VAN HET BEHEER

DE

CURATOR

48. Volgens de rechtsleer handelt de curator in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de massa wanneer hij een ingediende schuldvordering

betwist of aanvaardt : hij handelt dan in het belang van de massa (De Perre,
nr. 23;- Fredericq, VII, 181, 186, 3°, blz. 315;- VanRijn-Heenen, IV,
2685 en 2817;- Hrb. Arion, 25 februari 1971, ]. Liege, 1971-1972, 63).
Ten onrechte werd gevonnist dat de curator dan in naam van de gefailleerde
optreedt, zodat het door deze gepleegde bedrog door de curator niet zou
mogen ingeroepen worden om de aanvaarding van een op het bedrog gesteunde schuldvordering ongedaan te maken : door valse balansen had de
gefailleerde niet bestaande belastbare winsten erkend, die voor de fiscus
de grondslag waren om een schuldvordering in te dienen (Hrb. Verviers,
2 mei 1968, B.R.H., 1969, II, 85).
De curator vertegenwoordigt aileen de gewone schuldeisers, niet de individuele schuldeisers noch de schuldeisers die van een bijzonder voorrecht
genieten (Cass., 20 juni 1968, Pas., 1968, I, 1209; Arr. Cass., 1968, 1281;
- Hrb. Leuven, 26 april 1968, B.R.H., 1969, II, 433; - Hrb. Luik, 6 april
1968, B.R.H., 1969, II, 447;- Brussel, 12 maart 1969, Pas., 1969, II, 140;
-Van Rijn-Heenen, IV, 2672, 2685, 2686, 5°; -Fredericq, VII, r84;- Nov.
Faillite, r66o; -De Perre, nr. 22;- Maertens; nr. 298; zie ook Cass., I I
mei 1905, met de conclusie van de Procureur-generaal Janssens, Pas., 1905,
I, 216 en Derrida F., noot onder Cass. fr. comm., 27 maart 1973, Rec.
Dalloz, 1973, biz. 577). Of de curator ook de schuldeisers vertegenwoordigt die een algemeen voorrecht hebben, blijft betwist (in die zin : Brussel,
19 april 1971, Pas., 1971, II, 229;- zie verder: Nov., Faillite, 1347 en
1415;- Van Rijn-Heenen, IV, 2759).
De hoofdtaak van de curator is het actief van de gefailleerde te gelde te
maken en dit actief uit te delen (Cass., 20 juni 1968, Pas., 1968, I, 1209;
Arr. Cass., 1968, 1281). Het is hem niet toegelaten het gerealiseerde
' actief te Iaten valoriseren om het te doen aangroeien en daarom te wachten
met de betaling van de schulden van de massa : een gefailleerde had spijts
artikel 444 F. W. een nieuwe verbintenis aangegaan die voordelig uitviel
voor zijn vermogen en de curator had ze daarom bekrachtigd. Hierdoor
ontstond een schuld van de massa voor de betaling waarvan de curator aan
de rechtbank uitstel van betaling vroeg. Dit wordt hem, terecht, geweigerd.
De miskenning van artikel 444 door de gefailleerde bewijst zijn gebrek aan
goede trouw (Hrb. Luik, 9 februari 1963, B.R.H., 1969, II, 199).
Wanneer de curator op grond van artikel 446 F.W. de nietigheid nastreeft
van de door de gefailleerde tijdens de verdachte periode gestelde handelingen, handelt hij niet in naam van de gefailleerde, doch als een derde t.a.v.
de medecontractant. In een geval waar een door de gefailleerde gedane
verkoop van zijn handelsfonds niet tegestelbaar aan de massa werd verklaard, werd door de koper tegen de curator, ditmaal als vertegenwoordiger
van de gefailleerde verkoper, een vordering tot vrijwaring op grond van
artikel 1626 B.W. gesteld wegens de uitwinning die hij van wege een derde
(de massa) onderging. Deze eis werd afgewezen op grond van feitelijke
overwegingen (Nivelles, I I oktober 1968, Rec. jur. Nivelles, 1969, 191). Men
kan hieraan toevoegen dat er slechts verplichting tot vrijwaring kan zijn
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indien de door een derde veroorzaakte storing een oorzaak heeft die reeds
voor de verkoop bestond (De Page, IV, nr. I38, ze, biz. I64). Het latere
faillissement van de verkoper en de vaststelling van de verdachte periode
op een wijze die de datum van de verkoop insluit, beantwoordt niet aan die
voorwaarde.
Betreffende het ereloon van de curator antwoordde de Minister van justitie
op een parlementaire vraag dat het aanvaard wordt dat de schuldvorderingen
der erelonen van de curatoren van een faillissement het voorrecht van de
gerechtskosten genieten (De Page, VIII-I, nr 52). De wet van 22 december
I882, die de kosteloze rechtspleging inzake faillissementen regelt, bepaalt
anderzijds de aan dit voorrecht toegekende rang in geval van ontoereikend
actief (Pari. vraag nr. 7I, Kamer, dd. I7 maart I970).
Opdat het ereloon van de curator voorrang zou genieten t.o.v. de hypothecaire schuldeisers moet blijken dat de tussenkomst van de curator voor
deze schuldeisers een voordeel opleverde (Nov. Faillite, I423 e.v. en
2036;- Brussel, I maart I973, Pa,s., I972, II, I04; ]. T., I972, 6o7).
Afstand , van rechtsvordering door de eisende curator" moet door de rechtbank eerst gehomologeerd worden omdat zij verderrijkende gevolgen heeft
dan de dading, die zelf door artikel 492 aan homologatie onderworpen is.
(Luik, 20 juni I972, ]. Liege, I972-I973, 9I;- art. 82o-82I Ger. W.).
De homologatie is niet vereist voor de afstand van geding (Luik, I7 nov.
I96o, ]. Liege, I960-196I, 122 met noot).
A.ANSPRAKELIJKHEID WEGENS FOUT IN HET BEHEER

49· Om nagelaten te hebben voldoende te onderzoeken wie eigenaar was
van een lot hoogstam.men en om deze namens de massa te hebben verkocht,
die er geen rechten op had, werd een curator ten persoonlijke titel tot
schadevergoeding jegens de eigenaar veroordeeld (Luik, 23 juni 1969,
]. Liege, 1972-1973, so).
CURATOR. RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

so. De gepubliceerde rechtspraak uit het ambtsgebied van het hof van
beroep te Luik is eensluidend: de curator-advocaat heeft het recht de
rechtsplegingsvergoeding te vragen in elk geding dat hij namens de massa
voert (Luik, 20 januari 1970, ]. Liege, I969-1970, 265;- Luik, 9 november
I972, ]. Liege, 1972-I973, ros;- Hrb. Arion, 2 september I97I, ]. Liege,
1971-I972, 56;- Vred. Grivegnee, 23 jan. 1974, ]. Liege, I973-1974, 168).
Elders in het land, wordt de rechtsplegingsvergoeding doorgaans geweigerd
aan de pleitende curator (Brussel, 28 december I970, R. W., I970-1971,
1329 : de motieven voor de weigering zijn niet gepubliceerd). De rechtbank
van koophandel te Oostende (5 maart 1970 inzak.e Blomberg t/Fte Belgian
coasting, onuitgegeven) geeft volgend motief : de curator is zelf partij en
wordt niet bijgestaan door een advocaat, terwijl een arrest van het hof van
beroep te Gent de rechtsplegingsvergoeding weigert omdat ,de rechtsple-

gingsvergoeding ongetwijfeld bedoeld is tot vergoeding van de uitgaven van
een partij, die niet bekwaam is om zelfhaar belangen in rechte te verdedigen.
Dit geldt niet voor de advocaat-curator die zelf in rechte kan optreden en
trouwens omwille van de hoedanigheid wordt aangesteld en die geen beroep
moet doen op een ander advocaat" (Gent, 7e kamer, 20 april 1972, inz.
P.V.B.A. Louwet t/Bruynooghe qq., onuitgeg.).
De argumenten pro en contra worden duidelijk uiteengezet in een vonnis
van de rechtbank van koophandel te Luik (12 februari 1973, ]. Liege,
1972-1973, 197): ,Attendu que l'indemnite de procedure est etrangere ala
renumerat on de l'avocat (noot : deze wordt door art. 461 F.W. geregeld) et
est destinee a indemniser la partie des frais actes exposes pour l'accomplissement par son avocat de certains actes materiels (cfr. rapport Hermans,
Parlem. Besch., kamer, 1966-1967, nr. 49, blz. 147-151); ,Attendu que la
masse faillie doit supporter comme n'importe quel justiciable, les frais
exposees par le curateur-avocat pour l'accomplissement de certains actes
materiels et que l'on ne decouvre pas pourquoi elle n'aurait pas droit, a
l'instar des autres justiciables, a recevoir les indemnites destinees a couvrir
ces frais; que le legislateur n'a en tout cas jamais manifeste une telle intention." Hierop volgt dan de weerlegging van de argumenten van de Algemene Raad van de Nationale Orde van Advocaten van 17 februari 1971 :
er moet onderscheid gemaakt worden tussen de materiele handelingen eigen
aan de curatele en de voorrechten van de advocaat wanneer hij de gefailleerde of de massa in een rechtsgeding vertegenwoordigt of bijstaat of wanneer
hij een verzoekschrift ondertekent dat alleen door een advocaat mag ondertekend worden; De curator-advocaat handelt weliswaar in eigen naam
qualitate qua, doch niet om persoonlijke belangen te verdedigen. De ware
pleiter is de massa, die hij bijstaat. Het weigeren van de rechtsplegingsvergoeding aan de curator die pleit, omdat hij dan niet in hoedanigheid van
advocaat zou optreden, zou aanleiding kunnen geven tot schijnvertoningen
waarbij de curatoren zich onderling zouden vervangen : de ene zou als
advocaat optreden in de gedingen van de andere.
Nochtans wordt door deze rechtspraak een geval aanvaard waarbij geen
rechtsplegingsvergoeding kan verschuldigd zijn : in de procedure van verificatie en aanvaarding van de ingediende schuldvorderingen en in de geschillen over de verrekeningstaat van de curator, meer bepaald nopens de rangregeling van de voorrechten. Dit zijn geschillen waarop, ingevolge artikel
2 van het gerechtelijk wetboek, de bepalingen van dit wetboek niet toepasselijk zijn omdat zij door eigen niet opgeheven wettelijke bepalingen
worden beheerst (art. 496, so8 en 519 F. W.;- Hrb. Luik, 12 februari 1973,
l.. c.;- Hrb. Luik, 28 september 1971, ]. Liege, 1971, 1972, 55) Deze uitzondering wordt soms nog verder doorgedacht zodat de rechtsplegingvergoeding geweigerd wordt ook voor de rechtsgedingen die rechtstreeks
voortvloeien uit de betwisting van een aangegeven schuldvordering (Rb.
Arion, 1 september 1970, ]. Liege, I970-197I, 151). Deze laatste stelling
wordt ook gevolgd in de enige hierover meer uitvoeriger gemotiveerde
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Vlaamse vonnissen die gepubliceerd zijn (Hrb. Sint-Niklaas, 27 april 1970,
R. W., 1970-1971, 716; -7 april 1970 en 13 april 1970, bij uittreksel gepubliceerd in R. W., 1972-1973, 1729). Deze vonnissen overwegen dat de
rechtsplegingsvergoeding ingesteld is ,in verband met vorderingen die er
toe strekken een veroordeling te doen uitspreken tot betalen van een geldsom"
terwijl de betwisting van een schuldvordering, voor elke rechtbank zij oak
gevoerd wordt, leidt tot de vaststelling dat een vordering moet opgenomen
worden in het passief van de massa. De betaling ervan hangt niet meer van
de uitvoering van het vonnis af, doch van de omvang van het actief.
Dit argument schijnt tach minder stevig te zijn dan hager vermelde argumenten van de rechtbank van koophandel te Luik: wanneer een curatoradvocaat een zaak pleit, andere dan het al of niet opnemen van een ingediende schuldvordering in het passief, dan doet hij dit in zijn hoedanigheid
van advocaat van de massa. Indien de curator geen advocaat was, zou hij een
raadsman hiermee kunnen gelasten en dan zou ongetwijfeld de rechtsplegingsvergoeding aan de massa verschuldigd zijn. Een onuitgegeven
arrest van het hof van beroep te Gent motiveert de afwijzing van de rechtsplegingsvergoeding voor de curator als volgt: ,Daar geintimeerde (de
curator) niet door een raadsman vertegenwoordigt is" I Gent, 28 april
1970, inz. Cam ... t/Fte Minjauw, onuitg.). Hetzelfde oak wanneer de
curator een confrater advocaat opdracht geeft bepaalde gedingen te behandelen : dit schijnt het geval te zijn geweest in de processen die voor de verschillende vredegerechten van hetland door de curatoren van een gefailleerde verzekeringsmaatschappij werden gevoerd tot invordering van achterstallige premies (Vred., Borgerhout, 24 maart 1972, R.W., 1971-1972, 1702;
- Vred. Aalst, 7 april 1971, R. W., 1971-1972, 538;- zie oak de noot
Cloquet, Kan een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd zijn aan of door de
failliete boedel in geschillen die geen betrekking hebben op de opneming van een
schuldvordering, R. W., 1972-1973, 1730).

Gaat de betwisting evenwel uitsluitend over de opneming in het passief,
dan is de toepassing van artikel 1022 Ger. W. door artikel 2 van hetzelfde
wetboek uitgesloten.
Op te merken dat de rechtsplegingsvergoeding aan de massa ten goede
komt en niet aan de curator : hij zal ze moeten rechtvaardigen in zijn
vereffeningsstaat.

Afdelingii

INVORDERINGEN
HET RETENTIERECHT

51. Dit is een der struikelblokken voor curatoren I Het wordt niet betwist
dat de bewerker van grondstoffen, die eigendom blijven van de opdrachtgever een retentie recht mag uitoefenen op de bewerkte goederen tot voldoening van de bewerkingsprijs (Nov., Faillite, 1225). Dit retentierecht

is tegenstelbaar aan de massa. Sommigen menen dat deze tegenstelbaarheid
beperkt is tot voldoening van de dividend waarop de schuldeiser recht zal
blijken te hebben (De Page, VII, 199; - Dekkere, Precis, II, 1489). Dit
logisch besluit uit het feit dat het retentierecht geen voorrecht verschaft,
of, beter gezegd, aan diegene die het uitoefent de hoedanigheid niet verleent
van bevoorrechte schuldeiser, is in de praktijk niet houdbaar, zoals door
anderen wordt aangetoond : om de dividend te berekenen moet het actief
gerealiseerd zijn en dus ook de ingehouden zaak verkocht worden; maar
zodra de schuldeiser de zaak uit zijn handen laat gaan, verliest hij de voordelen van zijn retentie (Nov., Faillite, 1231;- zie een voorbeeld van de
impasse waartoe dit leiden kan wanneer de ingehouden zaak het enige
actiefbestanddeel is; vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1969, blz. 458,
nr. 49).
·
Opdat retentierecht geldig zou uitgeoefend worden moet dit geschieden voor
schulden die ontstaan zijn uit de overeenkomst van bewerking die betrekking heeft op de ingehouden goederen. Aileen deze goederen kunnen op
een aan de massa tegenstelbare wijze voorwerp van retentie zijn. De samenhang kan materieel zijn, of juridisch door de wil van de partijen ontstaan.
Een garagist oefende het retentierecht uit op een in hersteiling gegeven
wagen, waarvan de afgifte door de curator werd geeist. Vaststeilend dater
materie'le samenhang was tussen de schuldvordering en de weerhouden zaak
werd de curator afgewezen, omdat onder die voorwaarde het retentierecht
mag uitgeoefend worden tot wanneer de gehele schuld betaald is en niet
enkel tot wanneer het dividend aan de schuldeiser uitbetaald wordt (Brussel,
12 maart 1969, Pas., 1969, II, 140; Fredericq, VII, 356, blz. 530).
Bij zulke eenvoudige rechtsbetrekking is er over de omvang van het recht
van de schuldeiser t.o.v. de massa niet veel plaats voor discussie. Anders is
het, wanneer de partijen geregelde rechtsbetrekkingen onderhoudE.n, waarbij steeds nieuwe goederen ter bewerking worden gegeven en wanneer, na
faillissement van de eigenaar, door de bewerker retentie wordt gedaan van
goederen die hij op dat ogenblik onder zich heeft, en dit niet aileen om
betaling te bekomen van zijn arbeid op de ingehouden goederen maar ook
voor zijn arbeid op reeds vroeger terugbezorgde goederen. Doorgaans
wordt ook een juridische samenhang bedongen : de in bewerking gegeven
goederen zuilen de bewerker tot ,,pand'' strekken niet aileen voor de lopende
bewerking doch ook voor de vroegere, omdat aile toevertrouwde goederen
beschouwd worden als deel uitmakend van een zelfde overeenkomst.
Terecht werd opgemerkt dat dit veeleer een conventionele uitbreiding van
het retentierecht is dan een in pandgevingsovereenkomst (Ommeslaghe,

P., Observations sur les effets et l' etendue du droit de retention et de l' exception
non adimpleti contractus specialement en cas de faillite du debiteur, R.C.].B.,
1963, 69).
Een wolwasserij werd v66r de verdachte periode aangezocht om 200 balen

wol voor de toekomstige gefailleerde te bewerken. Daar deze firma geen
vertrouwen meer stelde in de medecontractant werd aangeboden de wol aan
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te kopen om ze hem na bewerking terug te verkopen. Betaling van de aankoop geschiedde onmiddellijk. Na bewerking werden ze dan teruggeleverd
aan de toekomstige gefailleerde, die betaalde met een later geprotesteerde
wissel. Inmiddels waren nieuwe goederen tot bewerking ingezonden en
behandeld, doch nag niet terugbezorgd op datum van het protest en van het
faillissement. De wolwasserij hield de goederen in haar bezit in, als zekerheid voor de betaling zowel van de geprotesteerde wissel als van de lopende
overeenkomst. Ze beriep zich op artikel 7 van ,Tarif et conventions de
1' Associoation nationale belge des laveurs et carboniseurs de laine" volgens
welk aile opeenvolgend in behandeling gegeven koopwaren een enkel pand
uitmaken tot zekerheid voor de betaling van iedere afzonderlijke factuur
en hiertoe mogen worden ingehouden. Dit verweer werd afgewezen voor
wat de wisselschuld betreft omdat bij gebrek aan materiele samenhang ook
de juridische samenhang niet bewezen werd tussen de schuldvordering uit
een voltrokken koopovereenkomst enerzijds en de ingehouden wol anderzijds, die in het bezit van de schuldeiser gebleven was ingevolge een overeenkomst van huur van werk (Luik, 3 maart 1970,]. Liege, 1970-1971, 33
en 193). In een overweging zegt het hof ,il est admis par la jurisprudence
que la connexite necessaire entre les obligations reciproques peut deriver
de la commune intention des parties". Er wordt geen melding gemaakt van
de bedoelde rechtspraak, maar wellicht is dit het arrest van het hof van
beroep te Gent van 4 mei 1961 .(R. W., 1961-1962, 843; R.C.].B., 1963,
61) waarin nochtans duidelijk vastgesteld werd dat ,de ruwe en veredelde
waren heen en weer gingen, zonder dat voor iedere bewerking een afzonderlijke overeenkomst tot stand kwam" (in dezelfde zin: Cass., 7 november 1935,
Pas., 1936, I, 38).

Wanneer daarentegen, de concrete rechtsbetrekkingen van de partijen en
niet aileen hun verklaringen in algemene tariefvoorwaarden, niet aantonen
dat er in werkelijkheid slechts een enkele altijd voortlopende overeenkomst
tussen hen bestaat en er bijgevolg geen juridische samenhang is, dan is de
conventionele uitbreiding van het retentierecht niet tegenstelbaar aan de
massa (anders : Van Ommeslaghe, P., o.c., nr. 16).
Is het beding der algemene voorwaarden waarbij de goederen in pand
gegeven worden zelfs voor vroegere bewerkingen, een waarachtige in
pandgeving van goederen tijdens de verdachte periode, dan wordt door dit
beding in strijd met artikel 445 F.W., een zekerheid gegeven voor vroeger
aangegane schulden en is het dus evenmin tegenstelbaar aan de massa.
Er kan in die hypothese, waarin er weliswaar ,commune intention des
parties" is, doch geen eenheid van overeenkomst, oak geen sprake zijn van
wisselpand omdat niet bewezen wordt dat de laatst toevertrouwde goederen
ter vervanging kwamen van het vroegere pand (Gent, 9 maart 1971, R. W.,
1970-1971, 1525;- Brussel, 30 juni 1970, Pas., 1971, II, 34;- Hrb.
· Verviers, 26 september 1968, B.R.H., 1969, II, 616;- Hrb. Doornik, 2
december 1969, B.R.H., 1971, II, 243; - Hrb. Sint-Niklaas, 7 mei 1968,
samengevat in R. W., 1972-1973, 1353;- Hrb. Brugge, 20 februari 1973,

R. W., 1973-1974, 1400 met noot DuBois: vervanging van in pand gegeven
goederen door lichtercognossementen ; - men raadplege verder : F redericq,
VII, 356, blz. 531;- Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.].B., 1963, 69;
- Advocaat-Generaal J. Matthijs, advies voor Gent, 4 mei 1961, R. W.,
I961-1962, 843;- Nov., Faillite, 1236 en 1237;- en meer bepaald over het
onderscheid tussen retentierecht en ,exceptio non adimpleti contractus" :
Catala-Franjou, Nicole ,De la nature juridique du droit de retention, Rev.
trim. dr. civ., 1967, blz. 9; - Heyning-Plate, L.S. Ch, Enkele beschouwingen
over het retentierecht naar Belgisch en Nederlands recht, T.P.R., 1970, 183).
Men vergelijke met het retentierecht van de commissionair, waar de wet
uitdrukkelijk een voorrecht verleent tot zekerheid van het commissieloon
en van de door hem gemaakte kosten of gedane voorschotten op alle goederen die de commissionair ten gevolge van zijn opdracht voor rekening
van de comittent onder zich heeft en zulks ook al zijn die goederen in het
bezit van de commissionair ten gevolge van andere commissieverrichtingen
voor rekening van dezelfde commitent dan diegene in verband waarmee de
vordering van de commissionair is ontstaan (Van Gerven, W., Overzicht
van het recht betreffende tussenpersonen in het handelsverkeer, R. W., 19691970, 1265;- art. 14, W. 5 mei 1872).
DoOR DE ECHTGENOTE VERWORVEN GOEDEREN

52. Een in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw van een gefailleerde
verwierf een onroerend goed uit de nalatenschap van haar ouders mits het
betalen van-een opleg-a.a.n:-een mecleetfgen:aam. N och in de vereffeningsakte
noch in een boedelbeschrijving of welke andere authentieke akte ook werd
vastgesteld dat de opleg een wederbelegging van eigen gelden was. Vruchteloos wendde zij voor dat het declaratief karakter van de licitatie (art. 883
B.W.;- zie hoger nr. 28) voor gevolg had dat het gehele onroerende goed
door erfenis verworven was en derhalve buiten de huwelijksgemeenschap
viel (art. 553 lid r F.W.). De opleg immers bewijst het tegendeel: hetgeen de echtgenote als meerwaarde ontving werd haar eigendom niet
ingevolge het declaratief karakter van de licitatie, doch wel ingevolge een
overeenkomst ten bezwarend titel waardoor zij tegen vergoeding het deel
verwierf dat in de onverdeeldheid aan de medeerfgenaam toekwam. Dit kon
slechts geschieden met gelden van de gefailleerde, zo wordt door artikel 555
F.W. vermoed. De echtgenote werd derhalve tot inbreng van deze gelden
in de massa veroordeeld (Brussel, 26 april 1973, R. W., 1973-1974, 1775).

Afdeling III

VERKOOP VAN DE GOEDEREN
VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

53· De verkoop van onroerende goederen van de gefailleerde moet geschieden in de vormen voorgeschreven in artikel II90 e.v. van het ge-

rechtelijk wetboek (voor I januari I969: artikel565 F.W. en W. van 12juni
I8I6). De openbare verkoping is de regel.
Indien nochtans, het openbaar te koop stellen van een onroerend goed van
de gefailleerde, door hem gekocht tegen betaling van een lijfrente, zeer
nadelig zou kunnen uitvallen voor de massa en er te vrezen valt dat de
lijfrentenier gebruik zal maken van zijn .recht om de verkoop te ontbinden,
komt het aangewezen voor, als enige voordelige oplossing voor de massa,
een koper te vinden die bereid is de verplichtingen van de gefailleerde
jegens de rentenier over te nemen. Wanneer deze koper zich aanbiedt, kan
de rechtbank de curator machtigen tot verkoop uitterhand over te gaan
(Hrb. Brussel, 29 juli I969, B.R.H., I969, II, 744). De verplichting tot
open bare verkoping over te gaan zou ook niet gelden wanneer het onroerend
goed reeds voor het faillissement door de schuldenaar op compromis verkocht werd, zodat nog enkel het verlijden van de authentieke akte van verkoop moet gebeuren. De rechtbank machtigt in dit geval de curator over te
gaan tot het doen verlijden van de authentieke akte (Hrb. Brussel, 3 I
juli I968, en 23 juni I969, B.R.H., I969, II, 742 en 743).
Deze beslissingen zijn contra legem gewezen: artikel 564 F.W. was, en
artikel I I90 Ger. W. is duidelijk en is van openbare orde (Fredericq, VII,
324;- Nov, Faillite, I949). De curator mag de onroerende goederen slechts
openbaar verkopen en dit moet geschieden in de vormen voorgeschreven
door het gerechtelijk wetboek (Nov., Faillite, I953), terwijl de verkoop
die voor het faillissement niet overgeschreven werd niet aan de massa
tegenstelbaar is (Brussel, 9 januari I967, Pas., I967, II, I86;- zie vorig
overzicht van rechtspraak, T.P.R., I969, blz. 455-456, nr. 42). Naar recht
dienen de kopers op compromis een schuldvordering tot beloop van de
betaalde voorschotten in te dienen en moet het onroerend goed openbaar
verkocht worden.
De besproken beslissingen zijn ingegeven door de overweging dat de
goedgekeurde verkopingen voordeliger zijn voor de massa dan een openbare
verkoping, maar komen er in feite op neer een voorrecht te geven aan de
koper op compromis voor zijn voorschot. Het positieve recht schijnt hier
niet meer verenigbaar met de economische realiteit, zodat met reden
gewezen werd op de noodzakelijkheid van een wetswijziging: aan de
curator zou het recht moeten gegeven worden te oordelen welke verkopingswijze voor de massa het voordeligst zal zijn, doch hij zou in een verzoekschrift aan de rechtbank om goedkeuring van zijn keuze moeten vragen
(Poncelet, R.G., De Ia vente des immeubles sous regime de faillite, B.R.H.,
I969, II, 739).
Na een openbare verkoping, gedaan op last van de curator, weigerde de
gefailleerde de verkochte woning te ontruimen. De curator dagvaardde hem
voor de vrederechter die zich evenwel onbevoegd verklaarde (v66r I nov.
I970) omdat dit een geschil zou geweest zijn dat zijn oorsprong vond in het
faillissement, geschil dat niet zou bestaan hebben indien er geen faillissement was uitgesproken (Vred. Beringen, 30 mei I969, T. Vred., I969,

293;- zie hager nr. I en verder nr. 62). Het geschilliep veeleer over de
vrijwaringsplicht van de verkoper. De verkoop voltrokken zijnde, was de
koper eigenaar geworden: hem komt het toe zijn rechten uit te oefenen. Een
geschil dat hierover ontstaat is geen faillissementsgeschil meer. De curator
noch de massa zijn verkopers, wel de gefailleerde die zich dus moet onthouden door zijn feitelijkheden het eigendomsrecht van de koper te verstoren
(vgl.: De Page, IV, I45). De eis was niet-ontvankelijk bij gebrek aan hoedanigheid.
VERKOOP VAN GEHYPOTHEKEERDE ONROERENDE GOEDEREN

54· Door artikel I 626 Ger. W. is het beding van dadelijke uitwinning niet
meer toegelaten. Artikel 564 F.W., zoals gewijzigd bij artikel 3/Io8 van
de wet van IO october I967, bepaalt thans uitdrukkelijk, ten voordele van
de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, het recht om in iedere
sta~n het gea1ng (en fouHtatcte"~~). d.i. z;wel voor als na de concordataire vergadering, het gehypothekeerde goed te verkopen. Wat vroeger
aileen de met een beding van dadelijke uitwinning begunstigde schuldeiser
vermocht te doen, mag nu door elke eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser gedaan worden : eens de vervolgingen tot gedwongen verkoop doorhem begonnen, kan de curator deze niet meer tegenhouden. Het laatste lid,
van artikel 564 F.W. is desaangaande duidelijk: de bepalingen van lid een
tot vier .,vinden geen toepassing op de eerst ingeschreven hypothecaire
schuldeiser ... ". Zich steunende evenwel op de laatste zinsnede van dit
artikel volgens dewelke de verkoop door de eerst ingeschreven hypothecaire
schuldeiser moet geschieden., overeenkomstig de bepalingen van de artikelen I56o tot I626 van het gerechtelijk wetboek", meende een curator op
grand van artikel I62I Ger. W., als vertegenwoordiger van de beslagene
de vervolgingen van een eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser door
de rechter te mogen doen schorsen gedurende een termijn van ten hoogste
twee maanden om zelf tot de verkoop over te gaan, gemachtigd door een
vonnis van de rechtbank van koophandel bij toepassing van artikel564, lid 2
F.W. Artikel I621 Ger. W. verwijst immers naar dit vonnis als grond tot
schorsing indien het verleend werd voor de overschrijving van het onroerend beslag. Er scheen dus een tegenstrijdigheid in de wetgeving te
liggen waar enerzijds de door de eerst ingeschreven hypothecaire schuld
eiser~ begonnen vervolgingen krachtens artikel564, laatste lid nooit door de
curator kunnen tegengehouden worden en anderzijds waar ditzelfde lid
van artikel 564 oplegt dat de vervolgingen moeten geschieden overeenkomstig artikel I56o tot I626 Ger. W., waaronder artikel I62I de beslagene,
in casu de curator, in de mogelijkheid stelt deze vervolgingen te schorsen
indien er v66r de overschrijving van het beslag een vonnis bestond dat
krachtens artikel 564 F. W. de verkoop beveelt.
Deze tegenstrijdigheid is maar schijn, zo werd gevonnist, omdat het vonnis
dat de curator krachtens lid 2 van artikel5 64 F. W. machtigt de vervolgingen
te staken door zelf tot verkoping over te gaan, op grond van het laatste
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lid van dit artikel niet tegenstelbaar is aan de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, zodat de hypothese van artikel 1621 Ger. W. zich niet
voordoet en dit artikel derhalve niet kan toegepast worden (Brussel, 1 april
1970, Pas, 1970, II, 159, met advies van adv. gen. Vin~ott!:.).
Er blijft nochtans dat zolang de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser niet met de vervolgingen is begonnen, de curator, zowel v66r als na de
concordataire vergadering, met deze schuldeiser een samenlopend recht
heeft om het onroerend goed te laten verkopen, zodat de meest ge1ede
partij de voorkeur zal genieten (Nov., Faillite, nr. u46). Hieraan is door de
. p.ieuwe wetgeving niets veranderd (Beslagr. Gent, 7 aug. 1972, R. W., 19731974, 1900).
VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN · fiANDELSFONDS

55· Ten aanzien van de verkoop van het handelsfonds door de bevoorrechte
schuldeiser kan de curator een van de volgende maatregelen treffen : a) Hij
kan ofwel het pand terugnemen door de schuld te betalen (art. 543 F.W.);
b) indien hij dit niet doet en indien het belang van de massa een snelle
verkoop vereist (Nov., Faillite, nr. 1722) zal hij de bevoorrechte schuldeiser aanmanen om dan, bij dezes verder stilzitten, na de concordataire
vergadering, zelf tot de verkoop over te gaan of, v66r de concordataire
vergadering, aan de rechtbank de toelating tot verkopen aan te vragen (art.
477, lid 2 F.W;- Van Rijn-Heenen, 2806, 2869;- Fredericq, VII, 451;
-Nov., Faillite, nr. I I 59; - R.P.D.B., Tw. Faillite, nr. 2uo; - Fredericq,
L., Faillissement en in pandgeving van de handelszaak, twee twistpunten,
R. W., 1961-1962, 2135); c) indien de bevoorrechte schuldeiser bij toepassing van artikel 12 van de wet van 25 oktober 1919, bij afwijking van
artikel454 F.W. (art. 9 pandwet van 5 mei 1972), reeds begonnen is met de
procedure van tegeldemaking van het pand zal de curator verzet kunnen
doen met dagvaarding voor de rechtbank van koophandel, tegen de beschikking van de voorzitter die op verzoekschrift de schuldeiser machtigde om tot
de verkoop over te gaan (art. 5, pandwet).
In geen geval mag de curator nog tot verkoop overgaan wanneer de bevoorrechte schuldeiser met de procedure van tegeldemaking van het handelspand is begonnen. Een curator, die dit toch deed werd persoonlijk tot
schadevergoeding jegens de schuldeiser veroordeeld (Hrb. Luik, 6 april
1968, B.R.H., 1969, II, 447).
56. Artikel 453, lid 2 F.W. laat toe dat een gedwongen verkoop van inbeslaggenomen goederen op verzoek van een schuldeiser doorgaat na het
faillissementsvonnis voor zover de dag van de verkoop reeds is vastgesteld
en door aanplakking bekendgemaakt werd. Maar de verkoop gaat dan door,
niet voor rekening van de schuldeiser, doch voor rekening van de boedel.
Daarom werd de R.M.Z. veroordeeld tot inbrengen van de opbrengst van
de verkoop die in dergelijke omstandigheid was doorgegaan (Hrb. Dendermonde, 7 juli 1971, R. W., 1972-1973, 574 met noot A.C.).

_l_

De curator kan nochtans op verzoekschrift aan de rechtbank verkrijgen dat,
in het belang van de boedel, de vastgestelde verkoop op een latere datum
zal geschieden. Dit verzoekschrift moet gericht worden tot de rechtbank van
koophandel en niet tot de beslagrechter, die geen bevoegdheid terzake heeft
gekregen (Beslagr. Hasselt, 20 nov. 1969, ]. Liege, I970-197I, 2).
Wanneer de curator met machtiging van de rechter commissaris tot de
verkoop van goederen uit het actief overgaat, dan gebeurt dit krachtens zijn
specifiek mandaat en niet ingevolge een voorafgaand beslag. Artikel r 408 e. v.
van het gerechtelijk wetboek zijn hierop niet van toepassing. De gefailleerde kan zich dus niet bij de beslagrechter tegen de verkoop verzetten (Gent,
9 februari 1973, R. W., 1973-1974, 1397; -Nov., Faillite, nr. 1092;Fredericq, VII, blz. 212; - R.P.D.B. Tw. Faillite, nr. 337).

Afdeling IV

VASTSTELLING VAN HET PASSIEF
§

I,

Aangifte van de schuldvorderingen

AANGIFTE VAN SCHULDVORDERINGEN

57. De aangifte van een schuldvordering heeft dezelfde uitwerking als een
ingebrekestelling : zij doet de interesten lopen te voordele van de bevoorrechte schuldeisers (Rb. Huy, 25 november 1969, B.R.H., 1970, II, 763) en
\ stuit de verjaringen tot aan de afsluiting van het faillissement (Rb. Brussel;
7 oktober 1969, R. W., 1971-1972, 522).
De vordering tot opname in het passief kan bij wijze van conclusie genamen worden nadat de curator in tussenkomst werd gedagvaard, wanneer
v66r het faillissement reeds betreffende deze schuldvordering een rechtsvordering ingesteld was strekkende tot veroordeling van de schuldenaar.
Dit is dan geen nieuwe eis, doch een aanpassing van de oorspronkelijke eis
vermits na faillissement de rechtbank de schuldenaar niet meer kan veroordelen tot betalen (Brussel, 25 november 1969, Pas., 1970, II, 44) en zeker
niet de curator qualitate qua (anders: werkr. beroep Mons, 17 october
1970,]. T. T., 1971, 147), doch enkel kan vaststellen dat de gevorderde som
verschuldigd is en of zij al dan niet bevoorrecht is, waarna de rechtbank
van koophandel zal beslissen over de opname in het passief indien dit nog
zou betwist worden (Arrond. Gent, 20 maart 1972, R. W., 1972-1973, 773;
- noot C. onder Arrond. Mechelen, R. W., 1971-1972, 579;- Coppens, P.,
Examen de jurisprudence, Faillite (1965-1968), R.C.].B., 1969, blz. 388,
nr. 25).
De kosten gemaakt in een geding er toe strekkende opgenomen te worden
in het passief zijn te laste van de schuldeiser, zelfs wanneer zijn eis ingewilligd wordt (Luik, 22 nov. 1971, ]. Liege, 1971-1972, 97). Er kan bijgevolg geen rechtsplegingsvergoeding toegekend worden (Rb. Arlon, 10 september 1970, ]. Liege, I970-197I, u6).

Een dagvaarding tot opneming van een schuldvordering moet in het Nederlands gesteld zijn wanneer de maatschappelijke zetel van een failliet verklaarde vennootschap, schuldenares van eiser, gevestigd is in het nederlandstalig landsgedeelte, hoewel het faillissement in Brussel in het frans
werd uitgesproken omdat de bekentenis in deze taal werd gedaan (art. 4 van
de wet van 15 juni 1935;- Hrb. Brussel, 25 mei 1971, R.W., 1971-1972, 157).
0NHERROEPELIJKHEID VAN DE AANVAARDING

58. Na verificatie door de curator, worden de door de schuldeisers ingediende schuldvorderingen opgenomen in het passief of betwist (art. 500
F.W.).
Algemeen wordt geleerd dat de aanvaarding in het passief onherroepelijk is
(Fredericq, VII, 239;- Van Rijn-Heenen, IV, 2827;- Nov., Faillite, 1765;
- R.P.D.B., Tw. Faillite, 1923 e.v.; -De Perre, nr. 379). Over de grandslag van deze onherroepelijkheid, die niet op een tekst van de faillissementswet is gesteund, is men het niet eens. De auteurs zoeken deze in een waaier
van stellingen gaande van het gezag van het gewijsde, over gerechtelijk
contract tot eenvoudige overeenkomst (zie Nov., Faillite, 1765 e.v.; Percerou, nr. 1254 e.v.). Geen enkele van deze uitleggingen voldoet Van
Rijn-Heenen, die deze onherroepelijkheid grondvesten op de klare wil van
de wetgever om de afhandeling van het faillissement te bespoedigen, terwijl
daartoe een maximum van zekerheid moet bestaan over de omvang van het
passief. Aanvaarde schuldvorderingen telkens opnieuw laten betwisten is,
onverenigbaar met dit doel (IV, 2827).
De rechtbank van koophandel te Verviers kiest geen stelling in deze contraverse en vergenoegt er zich mee de onherroepelijkheid vast te stellen , welke
ook de grondslag er voor is" (Hrb. Verviers, 2 mei 1968, B.R.H., 1969, II,
88). Het geval was nochtans interessant: een vennootschap, om zich fictief
krediet te verzekeren, had in valse balansen winsten erkend, die aanleiding
werden tot taxatie door de fiscus. De valsheid van de balansen en dus de niet
bestaande winsten kwamen pas aan het licht na de aanvaarding van de
schuldvordering van de fiscus. De vordering van de curator strekte er toe
het niet-bestaan van de reeds aanvaarde schuldvordering te horen uitspreken (met als bijkomend gevolg de nietigheid van de wettelijke hypotheek).
De vordering was gesteund op zijn dwaling bij de aanvaarding.
Welke ook de voor de onherroepelijkheid aanvaarde grondslag is, toch
wordt het princiep algemeen gemilderd in geval van bedrog, geweld of
overmacht en door de aanhangers van de theorie van de overeenkomst,
in geval van wez~nlijke dwaling of nog, om het met het hof van cassatie te
zeggen omdat ,une obligation sans cause ne peut avoir d'effet" Cass.,
3 maart 1898, Pas., r889, I, 107 met de conclusie van adv. gen. Melot;
-Van Rijn-Heenen, IV, 2827;- De Perre, nr. 379).
Wat antwoordt de rechtbank van Verviers aan de curator ? Dat de gefailleerde maar de gevolgen van zijn gedrag moet dragen en dat de curator ,a ce
titre agit aux lieu et place de la faillie". De rechtbank meent dus dat in de
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procedure van aangifte en verificatie van de schuldvorderingen de curator
namens de gefailleerde handelt. Dit is in tegenstrijd met de rechtsleer
(De Perre, nr. 23;- Fredericq, VII, nr. 186, biz. 315, 3°). Het is in het
belang van en namens de massa dat de curator een schuldvordering betwist
(Maertens, biz. 417). Men kan hem dan ook niet het door de gefailleerde
gepleegde bedrog tegenwerpen. Bovendien bevond men zich hier in een
geval waar, na de aanvaarding, bewezen werd dat er geen schuld aan de
fiscus was vermits er geen belastbare winsten werden gemaakt, m.a.w. in
een geval van verbintenis zonder oorzaak. De uitbetaling aan de fiscus zou
een verrijking zonder oorzaak meebrengen.
De rechtbank van koophandel te Oostende steunt zich op de theorie van de
overeenkomst om een aangifte die door dwaling nopens het bedrag ervan te
vernietigen en de schuldeiser in het passief op te nemen voor het ware
bedrag van zijn schuldvordering: , Overwegende dat het redelijk is aan te
nemen dat de gewone dagvaarding van een schuldvordering steunt op een
overeenkomst die geen werkelijk vonnis is, waarvan de geldigheid onderworpen blijft aan de gewone regels betreffende de gebreken in de contracten
o.m., de wezenlijke dwaling, 't zij van de curator, 't zij vanwege de aangever,
die de nietigheid van de overeenkomst als gevolg heeft ; . . . De gerechtelijke beslissing van aanvaarding van een schuldvordering heeft slechts dan
de waarde van een , vonnis" wanneer de rechtbank zich over de grond van
de betwisting heeft moeten uitspreken" (Hrb. Oostende, I 8 juni 1959, inz.
Fte. Unotim t/ Dirick. q.q., onuitgeg.) .
. . 0NDERSCHE1D TUSSEN SCHULDEN VAN DE MASSA EN SCHULDEN IN DE MASSA

59· Rechtsleer en rechtspraak maken geregeld het onderscheid tussen de
schulden van de massa, die vooruit dienen betaald te worden en niet aan de
pondspondsgewijze verdeling van het actief onderworpen zijn en de schulden in de massa, waarvoor bij toepassing van artikel 496 F.W. aangifte
client gedaan.
De schulden van de massa vinden de grondslag van hun wettelijke regeling
in artikel 561, lid 1 F.W. (Van Rijn-Heenen, IV, 2776 e.v.;- Fredericq,
VII, nr. 152;- Percerou, II, nr. 1153;- Nov., Faillite, 1397 e.v.;- R.P.B.D
Tw. Faillite, 2385-1404).
In de eerste plaats, onder de schulden van de massa komen de administratiekosten. De eigenaar van een door de gefailleerde bewoond huis stelde na de
faillietverklaring een geding tot ontruiming in en vorderde dat de massa
de uitgestane gerechtskosten zou betalen. De rechtbank nam aan dat deze
kosten een schuld van de massa waren omdat zij gemaakt waren na de
faillietverklaring om de gedwongen ontruiming van het gehuurde goed te
bekomen (Hrb. Sint-Niklaas, 30 maart 1971, samengevat in R. W., 19721973, 1254).
Vervolgens zijn er de schulden die het gevolg zijn van rechtshandelingen
door de gefailleerde na het vonnis en spijts de buitenbezitsstelling gesteld,
maar die door de curator werden bekrachtigd omdat hij het voordeel dat er
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uit voortkomt aan de massa ten goede doet komen (Hrb. Luik, 9 februari
1963, B.R.H., 1969, II, 199; - Fredericq, VII, 74; -Van Rijn-Heenen,
IV, 2681); ook nog de schuld die ontstaat doordat de curator onbetaalde
koopwaren heeft verkocht die eerst na het faillissement in de magazijnen
van de schuldenaar aankwamen en die de verkoper dus kon terugvorderen
(Hrb. Charleroi, 8 mei 1968, B.R.H., 1969, II, 178).
Voor de verbintenissen uit kracht van de wet of door oneigenlijke overeenkomsten ontstaan moet het tijdperk nagegaan worden waarop de schuldvordering ontstaat : dagtekent zij van v66r het vonnis, dan is zij een schuldvordering in de massa, bv. een onverschuldigde betaling gedaan v66r het
vonnis (Hrb. Brussel, 28 december 1967, B.R.H., 1969, II, 308).
Over de vraag of de schuldvordering wegens schadevergoeding uit hoofde
van contractbreuk een schuld in de massa is, wanneer de aansprakelijkheid
van de gefailleerde pas vastgesteld wordt in een vonnis na de faillietverklaring raadplege men Van Rijn-Heenen, in bevestigende zin (IV, 2750
en 28oo, 4° in fine;- Hrb. Verviers, 16 mei 1968, B.R.H., I969, II, 6o6).
Daarentegen zijn noch schulden in de massa, noch schulden van de massa,
de schulden die ontstaan zijn naar aanleiding van een nieuwe activiteit door
de gefailleerde ondernomen. Deze schulden, bv. belastingsschulden, moeten
betaald worden met de opbrengst van deze nieuwe activiteit (Van RijnHeenen, IV, 2707;- Fredericq, VII, 92). Pas na aftrek en na aftrek van de
sommen nodig voor het eigen onderhoud van de gefailleerde en van zijn
gezin komt een eventueel batig saldo toe aan de massa (Hrb. Verviers,
6 maart 1969, B.R.H., 1969, II, 753). Omdat deze nieuwe schulden noch
van noch in de massa zijn, kunnen de vereffenaars van een faillissementsakkoord met boedelafstand zich niet verzetten tegen de gedwongen uitvoering van de nieuwe verbintenissen aangegaan na homologatie van het
akkoord op het actief van de nieuwe activiteit (Rb. Brussel, 19 april 1969,
B.R.H., 1969, II, 43I).
ScHULD IN DE MASSA

?

l<RAAMKOSTEN EN ONDERHOUDSGELD TEN BEHOEVE

VAN EEN NATUURLIJK KIND.

6o. Er wordt geleerd dat het onderhoudsgeld dat door de gefailleerde aan
zijn echtgenote verschuldigd kan zijn, enkel als een schuld in de massa
kan opgenomen worden tot beloop van de v66r het faillissementsvonnis vervallen termijnen. Wat verschuldigd wordt na dit vonnis, komt niet te laste
van de massa. Wel kan de echtgenote op grond van artikel 476 F.W.,
hoogstens een hulpgeld ontvangen (Fredericq, VII, 68; -Nov., Faillite,
1089 en 16o6). Percerou is van mening dat de echtgenote aangifte van
schuldvordering mag doen voor het kapitaal nodig voor de nog te vervallen
termijnen (I, 455), tenzij de curator in rechte, op grond van het onvermogen
van de schuldenaar de opheffing vraagt van de onderhoudsverplichting, in
welk geval zijn vordering gegrond moet verklaard worden. Hoe dan ook,
de aanspraak op hulpgebied is, in elk geval, beperkt tot het gezin, sensu
stricto, van de gefailleerde.
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Een probleem dat door geen enkel auteur behandeld wordt is dit van de
rechtsvordering tot betaling van een onderhoudsgeld ten bate van een
natuurlijk kind (art. 340b. B.W.) en dit van de rechtsvordering tot betaling
der kraamkosten ten bate van de moeder van een natuurlijk kind (art.
340 c. B.W.). Zijn deze onderhoudsverplichting en kraamkosten schulden
in de niassa ? Dit was de vraag die door de burgerlijke rechtbank te Brussel
moest beantwoord worden (Rb. Brussel, 22 oktober 1965, B.R.H., 1969, II,
316) Nuttig hierbij is het te weten dat het kind op 27 november werd
geboren, terwijl het faillissement van de vermoede vader reeds op 4 november was uitgesproken.
De rechtbank maakt een onderscheid : het onderhoudsgeld voor het kind
werd pas verschuldigd na de faillietverklaring en viel dus niet te laste
van de massa. Er werd geredeneerd bij analogie met het onderhoudsgeld
van een echtgenote, zoals hierboven herinnerd (zie ook : Vred. Luik,
12 december 1969, ]. Liege, 1969-1970, 118).
De som verschuldigd wegens kraamkosten komt wel in de massa, omdat, zo
zegt het vonnis, dit een vergoeding is wegens een quasi-delict gepleegd v66r
het faillietverklarend vonnis.
De eerste oplossing lijkt correct, zoals het ook juist is dat de verplichting
tot schadevergoeding ontstaat op het ogenblik van het quasi delict (de
conceptie, in casu) en niet op het ogenblik van het vonnis dat deze schadevergoeding begroot (A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 150 en
157). Maar, is de betaling van kraamkosten wel een schadevergoeding uit
hoofde van een·quasi-delict t-.a.v. de tekst van-artikel-340 c B.W. ,,onverminderd schadevergoeding die haar bij toepassing van artikel 1382 mocht
zijn verschuldigd" ? Het is hier niet de plaats om over deze vraag uit het
personenrecht stelling te nemen. Het zal volstaan er aan te herinneren dat
geleerd wordt dat het recht op kraamkosten afhankelijk is van de bevalling
en niet van de conceptie (Kluyskens, VII, nr. 596; - Dekkers, Precis, I,
nr. 418;- De Page, I, 1212 bis) : het is het recht om te vorderen dat de
vermoedelijke verwekker van het kind zijn deel moet dragen in onkosten die
ontstaan zijn door de bevalling. Indien men het zo ziet, dan was, in het
besproken geval de schuld ontstaan na de faillietverklaring en kon zij,
evenmin als de onderhoudsplicht jegens het kind, in de massa vallen.
ScHULD VAN DE MASSA? ScHULDEN VAN DE VEREFFENINGSMASSA VAN EEN
ONTBONDEN VENNOOTSCHAP

61. De vereffenaar van een ontbonden vennootschap werd niet aileen
gemachtigd om de handel voort te zetten, doch ook werd hij gemachtigd een
lening van 150.000 fr aan te gaan om zijn opdracht te kunnen volbrengen.
T och ging de in vereffening verkerende vennootschap failliet vooraleer ook
maar iets van de lening terugbetaald was. De geldschieter beweerde nu dat
hij een schuldenaar van de gefailleerde massa was, zoals hij een schuldenaar
van de vereffeningsmassa was geweest. Hij vroeg dus de vooruitbetaling
van zijn 15o.ooo fr, als een schuld van de massa.
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Of de schulden gemaakt door de vereffenaar, die gemachtigd werd de handel
verder te zetten schulden van de vereffeningsmassa dan wei schulden in de
vereffeningsmassa zijn is een omstreden vraag (geweest) ,zoals zovele
ernstige kwesties in rechte" zegt de rechtbank van koophandel te Kortrijk,
die de schuldvordering van de geldschieter op grond van feitelijke overwegingen, als schulden van de faillissementsmassa aanvaardt; ,dat anders
beslissen de vereffenaar in de onmogelijkheid zou stellen zijn taak behoorlijk
uit te voeren : hoe zou hij medewerkers vinden, leveranciers van grondstoffen en hoe kan het dat hijzelf tenslotte zou betaald worden op voet van
gelijkheid met de schuldeisers van voor de vereffening" (Hrb. Kortrijk,
27 februari I969, B.R.H., I97o, II, 38o; R.P.S., I97I, nr. 5625).
De schulden die de vereffenaar in het raam van de vereffeningsoperaties
maakt zijn zeker schulden van de vereffeningsmassa, die vooruit volledig
moeten betaald worden. Artikel I84 Venn. W. immers, heeft betrekking op
de schulden die ontstaan zijn v66r het ontbindingsbesluit dit zijn bijgevolg
schulden in de te vereffenen massa (Cass., 30 mei I968, Pas., I968, I, I I26;
R. W., I968-I969, 209;- Van Rijn, II, I 102;- Fredericq, V, 747).
Maar zijn zij daarom ook schulden van de latere faillissementsmassa?
Hierover zwijgen rechtsleer en rechtspraak. Het door de rechtbank te
Kortrijk ingeroepen feitelijk argument betreffende de onmogelijkheid voor
de vereffenaar om zijn taak te vervullen, kon aangewend worden in de thans
afgedane twist nopens de toe passing van artikel I 84 Venn. W. op sch ulden
van de vereffening. Het argument is niet overtuigend om te besluiten dat
deze schulden ook na faillissement een voorkeurbehandeling moeten blijven
verdienen. De faillissementsmassa is niet de voortzetting van de vereffeningsmassa, die bij het faillissement verdwijnt, terwijl a! de schuldeisers van
de gefailleerde vennootschap hun schuldvordering individueel voor het
geheel zullen moeten aangeven. De faillissementsmassa neemt zomaar niet
de verplichtingen van de vereffeningsmassa over.
T.a.v. het faillissement zijn de schulden die de vereffenaar ten behoeve
van de vereffening heeft gemaakt ongetwijfeld schulden die v66r het faillissement zijn ontstaan en die niet door de curator ten bate van de faillissementsmassa werden aangegaan : het zijn geen ,kosten en uitgaven gedaan
voor het beheer van het faillissement" (Van Rijn-Heenen, IV, 2777).
De kosten door de vereffenaar gemaakt ten behoeve van de vereffening
kunnen geen schulden van de faillissementsmassa worden.
De toestand is enigszins analoog met deze die zou ontstaan wanneer een
faillietverklaarde handelaar wiens faillissement deficitair wordt afgesloten
op een wijze dat zelfs de schulden van de massa niet zouden betaald zijn.
Indien deze handelaar na een nieuwe handelsactiviteit nogmaals failliet
verklaard wordt, dan zullen de schuldeisers in de eerste massa en de schuldeisers van de eerste massa gewone schuldeisers worden in de massa van het
tweede faillissement : ze zullen allen hetzelfde dividend ontvangen.
Toch is er een mogelijkheid om de geldschieter van het besproken geval
niet in de kou te Iaten : de lening aanzien als een kost die gedaan werd voor
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het behoud van de zaak indien ze gediend heeft of bijgedragen heeft om de
omvang van het passief van het faillissement te verminderen. De geldschieter van de vereffeningsmassa zou aldus in de rij van de bevoorrechte
schuldeisers van het faillissement kunnen komen te staan en voor zover men
aanvaardt dat, hoewel dit voorrecht niet de uitgaven betreft die tot behoud
van een algemeenheid van goederen werden gemaakt, de kosten tevens ook
gemaakt werden om ieder afzonderlijk goed uit de algemeenheid te behouden (Nov. Fail!., nr. 1436 en 1472;- Hrb. Charleroi, 3 jan. 1973, ]. T., 1973,
183, in de motieven;- (men vergelijke met Cass., 9 maart 1972, Pas., 1972,
I, 641; Arr. Cass., 1972 blz. 649; ]. T., 1972, 406, met noot Sorel, J.).
Er is nochtans rechtspraak die weigert de geldlening te aanzien als een kost
gedaan tot behoud van de handelszaak, maar dan op grond van feitelijke
overwegingen (Luik, 22 mei 1973, ]., Liege, 1973-1974, 73).
GELDEN BETAALD IN HOEDANIGHEID VAN BORG

62. De borg wordt in de massa begrepen voor al wat hij tot bevrijding van
de gefailleerde heeft betaald (art. 540 F.W.) terwijl de door de borg gedeeltelijk betaalde schuldeiser in de massa toegelaten wordt na aftrek van de
ontvangen voorschotten (art. 539 F.W.). Deze regeling geldt evenwel
slechts voor zover de borg v66r het faillissement betaalde. Betaalt hij na
het faillissement dan zou zijn opneming in het passief samen met de schuldeiser (art. 537 F.W.) voor gevolg hebben dat tweemaal dezelfde som-althans voor een deel - zou moeten uitbetaald worden. Daarom wordt de
opneming van de regresschuldvordering van de borg in de massa geweigerd,
wanneer hij na het faillissement betaalde (Luik, 26 nov. 1969, ]. Liege,
1972-1973, 161;- Luik, 26 febr. 1971, ]. Liege, 1970-1971, 234;- Cass.,
2 juni 1904, Pas., 1904, I, 252).
§

2.

Betwistingen

BEVOEGDE RECHTBANK

63. Na het inwerkingstellen van het gerechtelijk wetboek, de wijziging van
artikel 504 F. W. bij artikel 3 (wijzigingsbepalingen), artikel 38, W. 10
oktober 1967 en de afschaffing van artikel 505 F.W. bij artikel 2 (opheffingsbepalingeh), artikel 8, 13e van dezelfde wet, is er een zekere aarzeling
ontstaan over de respectieve bevoegdheid van de verschillende rechtbanken
om kennis te nemen van de betwistingen van schuldvorderingen (Parl.
vraag, kamer, nr. 54 van 30 januari 1973 aan de minister vanjustitie). Onder
het vroegere regime immers werden de betwistingen die hun oorsprong
vonden in het faillissement en de gewone handelsgeschillen door de rechtbank van koophandel beslecht ; degene die niet tot de normale bevoegdheid
van deze rechtbank behoorden, werden naar de bevoegde rechter verwezen
(art. 12 wet op de bevoegdheid en oud-art. 504 F.W.). De aldus aansproken rechter had evenwel enkel de bevoegdheid om over de gegrondheid
van de vordering te oordelen ; hij kon de curator niet veroordelen tot betalen

van de gegrond verklaarde schuldvordering. Ze werden opgenomen in het
passief van het faillissement. Wanneer er hierover betwisting ontstond, dan
was alleen de rechtbank van koophandel bevoegd om te beslissen dat een
schuldvordering in het passief zal worden opgenomen (Cass., I9 juni I974,
Pas., I974 en Arr. Cass. I974, naar datum: ,Que la Cour de travail n'etait
point competente pour statuer sur !'admission de creances au passif de la
faillite, ni sur le caractere desdites creances";- Hrb. Verviers, 6 maart I969,
B.R.H., I969, II, 7S2;- Nov., Faillite, nr. I982 en I740;- anders, ten
onrechte, Arbh., Brussel, I6 dec. I970, Pas., I97I, II, 82).
In de nieuwe artikelen so2 en so4 F. W. is de zinsnede betreffende de
verwijzing naar de bevoegde rechtbank van andere dan handelsgeschilen
weggelaten. Daarbij komt nog dat artikel S74, 2° van het gerechtelijk wethoek bepaalt: ,De rechtbank van koophandel neemt kennis ... 2° van
alles wat het faillissement, akkoord en opschorting van betaling betreft,
overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van koophandel en van
de wetten op het gerechteli jk akkoord gecoordineerd op 2S september I 946''.
Hieruit leiden sommige rechters af dat het de bedoeling is geweest van de
wetgever dat voortaan alle geschillen gerezen naar aanleiding van een faillissement door de rechtbank van koophandel beslecht moesten worden, zonder
onderscheid tussen geschillen die hun oorsprong in het faillissement vinden en deze die slechts naar aanleiding ervan ontstaan (Luik, 20 juni I972,
]. Liege, I972-I973, I7;- Rb. Arion, 8 juni I972,]. Liege, I972-I973, 2I;
- Arrond. Luik, I maart 1973, ]. Liege, I972-I973, 227;- Arrond. Mons,
r oktober I97I, Rev. fur. Hainaut, 1972, 14;- Hrb. Luik, I8 sept. 1973, ].
Liege, I973-1974, Io). Bij toepassing van deze stelling verwees de arrondissementsrechtbank van Luik naar de rechtbank van koophandel een geschil nopens het bedrag van vacantiegeld (Arrond. Luik, IS juni I972,
]. Liege, 1972-I973, 13) en een geschil nopens verschuldigd loon en opzegvergoeding (Arrond. Luik, 29 juni I972, ]. Liege, I972-I973, I3).
De andere rechtbanken van het Rijk houden het bij de vroegere regelingen
en overwegen dat de hierboven vermelde wijzigingen alleen tekstaanpassingen zijn : de regeling die vroeger bestond voor de faillissementen, (nl. de
bevoegdheid voor een rechtbank om een zaak te verwijzen), uitzondering
op het toenmalige gemeen recht (afwijzen van de eis wegens onbevoegdheid
van de rechtbank) is thans onder het gerechtelijk wetboek de oplossing
van gemeen recht geworden, zodat in het wetboek van koophandel de
nutteloos gewotden zinsnede of artikelen geschrapt werden (Arbrb.
Hasselt, IS juni I972, ]. Liege, I972-I973, 19S;- Arrond. Mechelen, 22
september I971, R. W., 1971-1972, S79;- Arrond. Gent, 20 maart 1972,
R. W., 1972-1973, 774;-]. T., I973, 43; Arrond. Gent, 26 juni 1972, R.W.,
1972-I973, ]. T., I973, 43;- Arrond. Antwerpen, 23 oktober 1973, R. W.,
I973-I974, 1063).
Het geschil nopens de gegrondheid van een schuldvordering wegens verschuldigde lonen en opzegvergoedingen uit hoofde van een bediendencontract en nopens haar bevoorrecht karakter valt buiten de bevoegdheid
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van de rechtbank van koophandel (zie nochtans : Hrb. Dendermonde, 7
juli I97I, R. W., I972-I973, 672, waar evenwel niet duidelijk is of de eiser
al dan niet onder bediendencontract arbeidde voor de gefailleerde); aileen
de werkrechtersraad (v66r I november I970- werkr. beroep, Mons, I7
oktober 1970, ]. T. T., I97I, I47: werkr. Mons, 6 juni I968, Rev. Dr. Soc,
I969, 286), thans de arbeidsrechtbank (Hrb. Sint-Niklaas, r8 mei 197I,
samenvatting, R. W., I972-I973. I68I) is bevoegd (Hrb. Leuven, I8 oktober
1968, B.R.H., I969, ll, 614), zeker wanneer de arbeidsrechtbank (Arb.
Hasselt, IS januari I973, ]. Liege, I972-I973, I95) of de burgerlijke rechtbank (Brussel, I I april I967, Pas., I967, II, 262; Brussel, 25 november
I969, Pas., I970, II, 44) gevat wercl v66r de datum van het faillissementsvonms.
De vordering ingesteld voor het inwerkingtreden van het gerechtelijk
wetboek door een hypothecaire schuldeiser tegelijk tegen de curator van het
faillissement en tegen de notaris die de openbare verkoping van het gehypothekeerde onroerend goed verrichtte en houder is van de gelden, en
die er toe strekt betaling te bekomen van de schulclvordering met de opbrengst van de verkoping, is, omdat de betwisting haar oorsprong niet
vindt in het faillissement doch in de beoordeling van de rechten die uit de
hypotheekstelling volgen, geen vordering die het faillissement betreft. De
rechtbank van koophandel is niet bevoegd (Hrb. Mons, I2 maart I968,
B.R.H., I969, II, 444). Afzonderlijk ingesteld na I november 1970, zouden
de vorderingen voor verschillende rechtbanken moeten behandelcl worden,
zodat, wanneer zij samen -aanhangig gemaakt worden, op grond van-de
samenhang de voorrrang bepaald in artikel 565 van het gerechtelijk wetboek
zou moeten in acht genomen worden.
De rangregeling van de voorrechtcn geschiedt door de rechtbank van koophandel (Brussel, 25 november I969, Pas., I970, II, 44; - Arrond. Oudenaarde, 17 mei I972, R.W., I972-1973, I964).
Wanneer de schuldvordering zelf niet betwist is, doch enkel haar opname
in het passief als schuld in de massa of als schuld van de massa ter sprake is,
dan is de rechtbank van koophandel bevoegd (Hrb. Verviers, 6 maart I969,
B.R.H., 1969, II, 752, Cass., I9 juni I974• Pas., I974 cfr. Arr. Cass., I974).
De rechtsleer is in dezelfde zin (Fettweis, De bevoegdheid, nr. 320-32I;
- Fredericq, Bijvoegsel bij het handboek, I970, blz. 44 en 484;- Kohl, A.,
La reforme judiciaire a-t-elle eu une incidence sur la competence materielle des
tribunaux de commerce en matiere de faillite? ]. T., I973, 37; noot A.C.
onder Hrb. Dendermonde, 7 juli I97I, R. W., I972-I973, 674 en de noot
Rens J.L. onder Arrond. Oudenaarde, I7 mei I972, R. W., 1972-I973,
1967;- Gutt, Et., en Stranart-Thilly, A.M., Examen de jurisprudence,
(droit judiciaire prive'), R.C.].B., I973, I79) Het onclerscheid tussen geschillen die hun oorsprong vinden in het faillissement en deze waarvan het
faillissement enkel de aanleiding was en die naar de gewone bevoegdheiclsregelen behandeld worden, blijft dus volgens deze rechtsleer verder gelden
(Fredericq, VII, 56 en 326;- Nov., Faillite, I984;- R.P.D.B., Tw. Com-
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petence, nr. 572 e.v.;- Tw. Faillite, nr. 2509 e.v.;- Van Rijn-Heenen,
IV, 27oo).
REcH'I'SPRAAK VAN RET

HoF

VAN CASSATIE

64. Dit ·door de rechtsleer en door een zeer belangrijk deel van de rechtspraak ingenomen standpunt op grand van een onderscheid dat ook voor de
oplossing van verschillende andere rechtsvragen in het faillissementsverschil
als criterium voor het vinden van een oplossing werd aangewend, werd door
het hof van cassatie verlaten, in het cassatiearrest van 3 mei 1973 uitgesproken tijdens het opstellen van deze studie en inmiddels gepubliceerd
met goedkeurende zowel als met afkeurende commentaren (Arr. Cass.,
1973, 839; Pas., 1973, 8II; ]. T., 1973, 405 met noot Fettweis; ]. T. T.,
1973, 186 met noot de Wilde;- Danse, A., en Paternostre, B., Faillite et
litiges sociaux- Reforme judiciaire et competence de Tribunal de commerce,
]. T. T., 1973, 289;- Cloquet, A., Les questions prejudicielles en matiere
de faillite et les condamnations d' office, par le juge repressief, au paiement
des cotisations sociales en souffrance, ]. T., 1973, 688; - Gillet, J., De la
competence des tribunaux de commerce en matiere de faillite,]. T., 1973, 548;
- Vandermeersch, V., noot onder Gent, 19 okt. 1973, ]. T. T., 1974, 14;
-De Laval, G., noot onder Arrond. Luik, 26 april 1973,]. T., 1973, 427).
De stelling van het hof van cassatie kan niet duidelijker zijn : welke ook de
aard van het geschil is dat moet beslecht worden vooraleer een faillissement .
kan vereffend worden, alleen de rechtbank van koophandel, die het faillissement uitsprak is ratione materiae en rationi loci bevoegd. De regel is ook van ·
toepassing wanneer het geschil v66r de faillietverklaring wordt ingeleid voor
de burgerlijke rechtbank, doch pas na het faillissement wordt behandeld. De
rechter moet dan ambtshalve zijn onbevoegdheid opwerpen en de zaak
naar de arrondissementsrechtbank verwijzen (Brussel, 22 jan. 1974, R. W.,
1973-1974, 1733), doch niet wanneer het faillissement uitgesproken wordt
tussen een vonnis in eerste aanleg en het behandelen van het ingestelde hager beroep (Cass, 19 juni 1974, Pas., 1974, naar datum).
Spijts de kritiek van een deel van de commentatoren en de weerstand van de
lagere rechtsmachten (Arrond. Antwerpen, 23 oktober 1973, R. W., 19731974, 1063;- Arrond. Kortrijk, I I dec. 1973, R. W., 1973-1974, 1501;
- Arbrb. Nivelles, 6 maart 1974,]. T., 1974, 352; - Brussel, 22 januari 1974,
R. W., 1973-1974, 1733) werd de stelling van het hof van cassatie bevestigd
in een arrest van 29 november 1973 (Pas., 1974, I;]. T., 1974, 42; - R.W.,
1973-1974, 1657), nogmaals in twee arresten op 8 maart 1974 (P.G.Brussel
t/Vroman Jean qq., vooralsnog onuitgegeven, zie Pas., 1974, I, naar datum,
doch samengevat in R. W., 1973-1974, 1840) en in de arresten van 17 mei
1974 (inzake P.G. Gent t/ curatoren faill. Moneta , Pas., 1974, I, naar
datum) en van 23 oktober 197 4 (inzake Sinnaeve R. Pas, 1975, I, naardatum).
Men kan moeilijk loochenen dat naar de tekst van artikel 574 Ger. W. de
interpretatie van het hof van cassatie de enige juiste is. Dura lex, sed lex. De
parlementaire voorbereiding van de wet mag niet ingeroepen worden tegen
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een duidelijk en nauwkeurige wettekst; zij mag enkel in aanmerking genomen worden om de draagwijdte van de wettekst vast te stellen zoals deze
uit de termen ervan blijkt (Cass., 31 okt. 1960, Pas., 1961, I, 2261; - Cass.,
4 april 1957, Pas., 1957, I, 952; - Cass., 13 okt. 1955, Pas., 1956, I, 121met de noot op biz. 122 ). Het gevolg van deze rechtspraak is dat er geen tijd
meer zal verloren gaan door de bevoegdheidsconflicten en door het verspreiden van de gedingen over verschillende rechtsmachten in verschillende
rechtsgebieden (Dumon, Y., en Geinger, H., noot in B.R.H., 1973, 367).
Dit betekent een zeer ruime uitbreiding, naar Frans voorbeeld, van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel, als ,faillissementsrechtbank
met outlasting van de andere rechtbanken, in het bijzonder van de arbeidsrechtbanken en van de vrederechters. De vereffening van de faillissementen
zal thans veel vlugger kunnen geschieden en beter door de rechter-commissaris kunnen gevolgd worden.
BEZWAREN

65. Toch worden talrijke bezwaren tegen deze rechtspraak ingebracht die,
zo lijkt het mij, veeleer dan door onweerlegbare rechtsargumenten gesteund op het parlementaire stilzwijgen, ingegeven schijnen door de praktische moeilijkheden waartoe de oplossing van het hof moet leiden. Men
denke o.m. aan de mogelijke overbelasting van rol van de rechtbanken van
koophandel, aan de kiese rechtsvragen inzake vereffening en verdelingen
van nalatenschappen, veelal in andere arrondissementen opengevallen, die
het noodzakelijk zullen maken om de beroepsmagistraten eerder dan de
rechters in handelszaken tot rechter-commissaris aan te stellen. Men merke
nochthans op dat wanneer het gaat om samenhangende vorderingen tot
vereffening en verdeling, waarvan de ene gericht is tot de gefailleerde en zijn
echtgenote in de uitsluitende bevoegdheid valt van de rechtbank van koophandel .en al de andere tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank
van eerste aanleg behoren (art. 569, 4° Ger. W.), de verwijzing zal moeten
geschieden naar de rechtbank van eerste aanleg (art. 565, ze en 4e lid, Ger.
W.), die voorrang heeft op de rechtbank van koophandel (Hrb. Brugge,
Fte P.V.B.A. Transport VanDamme t/Strubbe Zoe en anderen, 22 maart
1974, onuitgeg.).
Het verlaten van het onderscheid tussen betwistingen die ontstaan door de
uitwerking van het faillietverklarend vonnis en die hun oplossing putten in
wetteksten eigen aan het faillissement en betwistingen waarvan het faillissement slechts de aanleiding is geweest en die hadden kunnen ontstaan buiten
faillissement, zal zijn weerslag hebben op de samenstelling van de rechtbank
van koophandel en op het vereiste van verslag door de rechter-commissaris
bij het berechten van wat thans onder de ene benaming , faillissementsgeschillen'' mag ondergebracht worden. Het bedoeld onderscheid diende
immers ook als criterium voor de toepassing van artikel764, 9° Ger.W. om
uit te maken of de tussenkomst van het openbaar ministerie al dan niet
vereist was voor de vorderingen ingesteld tijdens de bewerkingen van de
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likwidatie van het faillissement : betwistingen uit de eerste soort worden mededeelbaar geacht en hiervoor was oak verslag door de rechter-commissaris
vereist, betwistingen uit de tweede soort niet. Men moet nu aannemen dat
aile geschillen die bij vonnis moeten beslecht worden in het raam van de
vereffening van een faillissement ,vorderingen zijn inzake faillissement"
en dus ingevolg artikel 764, 9° Ger. W. mededeelbaar zijn aan het openbaar
ministerie.
De wetgever heeft gewild dat de aanwezigheid van het openbaar ministerie
ter terechtzitting zal vereist zijn telkens wanneer een zaak wordt opgeroepen
die mededeelbaar is (verslag Hermans, kamer, zitting 1966 - 1967, nr. 89
- 49 - artikel764). De sanctie van de niet mededeling aan het parket is de
nietigheid van het vonnis (Luik, 22 mei 1973, ]. Liege, 1973-1974, 73·
- Brussel, 22 januari 1974, R. W., 1973-1974, 1733).
Een ander gevolg van de door het hof gehuldigde stelling heeft betrekking
op de bij artikel 728 Ger. W. gegeven mogelijkheid voor de partijen om
zich voor de arbeidsgerechten door syndicale afgevaardigden te laten vertegenwoordigen. In al de geschillen die, buiten faillissement, door de
arbeidsrechtbank zouden moeten beslecht worden, maar die rijzen naar
aanleiding van een faillissement en voortaan door de rechtbank van koophandel zullen moeten behandeld worden, zal een arbeider of een bediende
die niet persoonlijk verschijnt, zich voortaan door een advocaat moeten laten
vertegenwoordigen, of schriftelijke volmacht moeten geven aan zijn echtgenoot of een bloed- of aanverwante, die door de rechter speciaal moeten
toegelaten worden. Men bedenke oak dat art. 17, 8° van het EEG-voorontwerp inzake faillissement en andere soortgelijke procedures de bevoegdheid
van de handelsrechtbank minder ruim houdt dan de rechtspraak van het
hof van cassatie.
HET ARREST VAN 18 JANUARI 1974
66. Dat het onderscheid tussen betwistingen die voortspruiten uit het
faillissement en ·deze die, hoewel in de loop van het faillissement gerezen een
oorzaak hebben die onafhankelijk is van de wetgeving op het faillissement of
van de staat van faillissement voor het hof van cassatie nag steeds belang kan
hebben mage blijken uit het arrest van 18 januari 1974 betreffende de
termijn van hager beroep tegen vonnissen ,gewezen in zaken van faillissement" waarin het hof op hager vermeld onderscheid steunt om te bepalen
of de termijnen van artikel 465 F.W. dan wei de termijn van artikel 1051
Ger.W. moet inachtgenomen worden (Cass., 18 januari 1974, R. W.,
1973-1974, 1544;- zie hager nr. 18). Hieruit is evenwel geen argument
te halen door de ,tegenstanders van het arrest van 3 mei". Het hof van
cassatie verwerpt in dit arrest een onderscheid, dat onder het vroegere
regime van nut was, omdat, in tegenstelling tot vroeger, althans naar de
mening van het hof, de wettekst , van alles wat het faillissement betreft"
(art. 547, 2° Ger. W.) duidelijk is en geen interpretatie meer behoeft.
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lntegendeel, moeten in artikel 465 F.W. de woorden ,ter zake van faillissementen" nog steeds geinterpreteerd worden en hiertoe client het traditionele onderscheid nog steeds.
VooRLOP1G BESLU1T

67. Hoe dan ook, het is te verwachten dat de rechtsvrede slechts door een
ingrijpen van de wetgever zal hersteld worden. Een wetsvoorstel, reeds
op 21 augustus 1973 door volksvertegenwoordiger Deurinck ingediend,
strekt er toe de artikelen 574 en 63 I van het gerechtelijk wetboek te wijzigen,
maar ingevolge de ontbinding van het Parlement bij K.B. van 30 januari
I974 is dit initiatief vooralsnog zonder gevolg gebleven (Parl. Besch., kamer,
zitting I973-I974• nr. 674-I van 9 oktober 1973;- Fettweis, A., Observations sur la proposition de loi modifiant les articles 574 et 63 I du Code judiciaire, ]. T., I973, 690; - zie nr. 3 hierboven).
TEGENE1SEN VAN DE CURATOR

68. Aangifte van schuldvordering staat gelijk met een eis voor een rechtbank, althans wanneer over de aanvaarding ervan een betwisting rijst
(Fredericq, VII, 22;- Nov., Faillite, 174I; -). Tegeneisen door de curator
zijn derhalve ontvankelijk voor zover ze beantwoorden aan de vereisten
van artikel 563 Ger. W. (Hrb. Brussel, 22 december I964, B.R.H., I969,
II, 436;- Hrb. Charleroi, 7 dec. I972, Rev. fur. Hainaut, I972, 57;- Nov.,
Faillite, I74J). .... . _
.
..
Geldt dit ook wanneer het voorwerp van de.fegeiieis-een betwisting is die,
ingevolge de overeenkomst tussen schuldeiser en gefailleerde, aan arbitrage
diende onderworpen te worden te zijn ? Er zal een onderscheid moeten gemaakt worden: indien in het compromis alles geregeld is, met de omschrijving van het geschil en de aanduiding van de scheidsrechters, minstens de
wijze aangeduid is waarop de aanstelling van de scheidsrechters moet
gebeuren, zodat de curator niets meer hoeft te doen, dan zal de rechtbank
onbevoegd zijn om van de tegeneis kennis te nemen (vergelijk voor wat de
eis tot vrijwaring betreft: Cass., 20 juni I946, Pas., 1946, I, 250; Bull.
Ass., 1947, 164; R.G.A.R., 1947, 4022 met noot; - Hrb. Luik, 23 februari 1971, B.R.H., 1972, I, 8). De exceptie is evenwel niet van openbare
orde en mag niet ambtshalve opgeworpen worden (Brussel, 21 mei 1969,
Pas., 1969, II, 203).
lndien integerideel het geschil niet omschreven is en de scheidsrechters niet
aangewezen zijn, dan is het arbitragebeding na het faillissement niet meer
uitvoerbaar vermits de curator niet bevoegd is om een compromis aan te
gaan (Hrb. Brussel, 22 december I964, B.R.H., 1969, II, 436;- Overzicht
van rechtspraak, T.P.R., I969, blz. 456, nr. 43).
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

69. Faillissement van verzekeringsmaatschappijen. -De recente faillissementen van verscheidene verzekeringsmaatschappijen gaf aanleiding tot
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verwarring in de rechtstpraak met betrekking tot de invloed van het faillissement en van de verdachte periode op de tijdens die periode eisbaar geworden
premies. Het zou verkeerd zijn van de rechtspraak van de vrederechters
een uniforme doctrine te verwachten daar, zoals blijkt uit de gepubliceerde
vonnissen, de beslissingen ten zeerste afhankelijk waren van verscheidene
feitelijke omstandigheden, maar vooral van de wijze waarop door de verweerders hun verweer werd voorgedragen.
Het faillissement van de verzekeringsmaatschappij stelt geen einde aan het
verzekeringscontract. Daarover is iedereen het eens.
De stelling van de curatoren - eisers was steeds dezelfde : de premie die
verviel v66r de datum van het faillissement is ondeelbaar, bijgevolg is ze
in haar geheel aan de massa verschuldigd. Het staat de verweerder vrij een
schuldvordering in te dienen voor het niet opgeslorpte gedeeltevan de premie.
Een eerste groep verweerders vorderde de ontbinding van het verzekeringscontract, hetzij op grond van artikel u84 B.W., hetzij op grond van artikel
29 van de wet van I I juni I874, hetzij op beide gronden. Het is hier niet de
plaats om in te gaan op de doctrinaire of jurisprudentiele meningsverschillen over de toepasselijkheid van artikel I r84 B.W., op kanscontracten, noch
op de vraag of de ontvankelijkheid van de eis tot ontbinding op grond van
artikel 29 van de wet van II juni I874 aldan niet afhankelijk is van een
voorafgaande vraag om borgstelling aan de gefailleerde. Sommige vrederechters lezen in dit artikel 29 een alternatief voor de verzekeringsnemer en
ontbinden het contract op datum van het faillissement (Vred. Borgerhout,
24 maart 1972, R. W., I97I-I972, 1702;- Vred. Peruwelz, I9 maart I97I,
Bull. Ass., I97I, 452;- Vred. Aalst, 7 april I97I, R. W., I97I-I972, 538).
Anderen zien het verzoek om borgstelling als een ontvankelijkheidsvereiste
voor de eis tot ontbinding, en wijzen deze eis bijgevolg af (Vred. Etterbeek,
22 februari I97I, Bull. Ass., I97I, 438;- Vred. Deurne, 29 maart I97I,
R. W., I97I-I972, 486.). Wanneer deze zich dan dienden uit te spreken
over de eis tot ontbinding op grond van artikel u84 B.W., wordt dit ook
geweigerd omdat het bestaan van artikel 29 van de wet van I I juni I874 de
toepassing van artikel u84 zou uitsluiten. Het contract wordt dus niet
ontbonden (Vred. Deurne, gecit.). ·
Een tweede groep verweerders beperkte zich er toe de exceptio non adimpleti contractus aan te voeren, zonder de ontbinding van het contract te
vorderen. Ook wordt op subsidiaire wijze deze exceptie opgeworpen, naast
een eis tot ontbinding. De exceptie wordt dan eens gegrond verklaard op de
overweging dat reeds tijdens de verdachte periode de reputatie van onvermogen van de gefailleerde maatschappij, de verzekeringsnemer terecht
liet denken dater voor zijn premies geen tegenprestatie meer geleverd werd
(Vred. Kontich, 8 maart I97I, R. W., I970-I97I, I435;- Vred. Kapellen,
3 maart I97I, R. W., I97I-I972, 95;- Vred. Eghezee, 22 september I970,
].].P., I970, 32I) dan weer afgewezen omdat een vermoeden van nietuitvoering niet volstaat. Het bewijs van een concrete wanprestatie van de
verzekeraar moet geleverd worden (Vred. Luik, 24 jan. I969, R.G.A.R.,
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1969, 8269;- Vred. Borgerhout, 24 maart 1972, R. W., 1971-1972, 1702.)
In een geval waar voor het faillissement de verzekeraar reeds concreet in
gebreke was gebleven een zijner verplichtingen na te komen (niet betalen
slachtoffers) wordt de exceptie non adimpleti contractus gegrond verkaard
vanaf de datum van de vervaldag der gevorderde premie, die dus niet meer
verschuldigd verklaard wordt (Vred. Deurne, 29 maart 1971, R. W.,
1971-1972, 486).

Over de stelling van de curatoren nopens de ondeelbaarheid van de premie
zijn de vermelde vonnissen het met de recentere rechtsleer eens: de premie
is deelbaar (Piret, La prime d'assurance estelle divisible?, R.G.A.R., 1946,
3820;- Cass., 30 november 1944, Bull. Ass., 1944, 641; R.G.A.R., 1946,
3842; ].T., 1945, 124 met noot;- Van Rijn-Heenen, IV, 2451). Een vrederechter maakt hierop op impliciete wijze misschien uitzondering (Vred.
Luik, 24 januari 1969, R.G.A.R., 1969, 8268), een andere doet het uitdrukkelijk (Vred. Grivegnee, 23 jan. 1974, ]. Liege, 1973-1974, 168). De stelling
van de curatoren, waar zij een schuld van de massa erkennen voor het niet
opgeslorpte gedeelte van de premie impliceerde trouwens een erkenning van
het deelbaar karakter ervan.
In een verscheidenheid van opinies ontdekt men nochtans duidelijk dat de
verzekeringsnemers, die men als slachtoffers van de gefailleerde verzekeraar
aanziet, de gunst van de rechtbanken genieten : de meeste eisen werden
afgewezen of de verweerders werden ofwel veroordeeld tot betalen van het
deel van hun premie verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag van het
faillissement (Vred. Eghezee, 22 september 1970, ].J.P., 1970, 321 ; - Vred.
Aalst, 7 april 1971 , R. W., 1971-1972, 538;- Vred. Peruwelz, 19 maart
1971, Bull. Ass., 1971, 452) ofwel ontslagen van betaling (Vred. Deurne,
29 maart 1971, R. W., 1971-1972, 486;- Vred. Kontich, 8 maart 1971,
R. W., 1970-1971, 1435). Enkele vrederechters veroordelen de verweerder
tot het betalen van de gehele premie, de ene nadat de exceptio non adimpleti
contractus als ongegrond werd afgewezen (Vred. Luik, gecit. en Vred.
Etterbeek, gecit.;- Rb. Huy, 9 jan. 1974, ]. Liege, 1973-1974, 165), de
andere nadat hij de exceptie gegrond had verklaard, doch op de overweging
dat de premie actief van de massa was en dat de verweerder voor het niet
opgeslorpte deel een schuldvordering in de massa moest indienen ; er anders
over beslissen zou de andere schuldeisers benadelen (Vred. Borgerhout,
gecit.). In een laatste vonnis, tenslotte wordt uitdrukkelijk de schuldvergelijking toegepast tussen de verschuldigde premie en de ingevolge de
exceptie van niet uitvoering vanaf het faillissement niet meer verschuldigde
deel van deze premie (Vred. Kapellen, 3 maart 1971, R. W., 1971-1972 95;
- zie ook de studie van R. Van Gompel, Gevolgen van het faillissement van de
verzekeraar op het verschuldigd zijn van de premie die reeds vervallen was,
Bull. Ass., 1971, 391).
CoMMENTAAR

70. Indien men de stelling aanneemt dat door het faillissement van de
verzekeraar, de verzekeringsnemer op grand van artikel 29 van de wet van
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I I juni 1874 de ontbinding van het verzekeringscontract mag vorderen,
zelfs zonder eerst borg te moeten vragen, wat wel aan de realiteit van het
leven beantwoordt, dan wordt het contract ex nunc ontbonden op de datum
van het faillissement : de ontbinding van een wederkerige overeenkomst,
zelfs een kanscontract, brengt mee dat de beide partijen van hun verbintenis
ontslaan zijn : geen van heiden is nog gehouden iets te geven, iets te doen of
niet te doen. ,En cas de resilation d'un contrat a prestations successives
l'e. tinction des obligations respectives des contractants s'opere uniquement
pour l'avenir, mais (que) dans cette mesure c'est-a-dire pour celles de ces
obligations qui devaient naitre posterieurement a la date ou le contrat s' est
trouve resilie, la partie ,in bonis" ne peut etre contraint de les executer
(Cass. fr., 2 maart 1938, Pand. Per., nr. 238).
Door de wegens het faillissement uitgesproken of overeengekomen outbinding van het contract ontstaat er voor de verzekeringsnemer, die op de
vervaldag voor het faillissement zijn gehele premie reeds betaalde, een schuldvordering op de massa voor het niet opgeslorpte deel van de premie (onverschuldigde betaling : de betaling van de premie was corelatief aan de verplichting het risico te dekken: Cass., 30 november 1944, Bull. Ass., 1944,
641;- ]. T., 1945, 124; verplichting die verdwijnt door de ontbinding;
hierdoor is de oorzaak van de betaling weggevallen). Deze verzekeringsnemer zal dus in samenloop komen met al de schuldeisers van de gefailleerde
verzekeraar en zal een min of meer hoog dividend uitbetaald krijgen.
De verzekeringsnemer, die niet betaalde op de vervaldag van de premie tijdens
de verdachte periode op grond van het vermoede onvermogen, en die door
de curator aangesproken de ontbinding van het contract vraagt en verkrijgt
moet slechts het gedeelte van de premie betalen dat verschuldigd was van de
vervaldag tot op de dag van de ontbinding van het contract, wanneer men,
zoals thans aangenomen, de premie als deelbaar aanziet. Na de ontbinding immers kan hij niet meer gehouden zijn iets te geven op grond van het
ontbonden contract. Er kan hier geen sprake zijn van gerechtelijke schuldvergelijking tussen een op de vervaldag volledig verschuldigde premie en
een op de dag van de ontbinding ontstane schuldvordering op het niet opgeslorpte gedeelte van deze premie, vermits er vanaf de dag van de ontbinding
helemaal niets meer verschuldigd is. Het vonnis dat de ontbinding uitspreekt stelt daardoor vast dater vanaf die dag geen wederzijdse verplichtingen tussen twee partijen meer bestaan; de verzekeringsnemer betaalden
niets, moet ook niets meer betalen voor de toekomst en kan dus ook geen
schuldvordering in terugbetaling verkrijgen: aileen blijft over de nog niet
uitgevoerde verbintenis van de verzekeringsnemer voor het verleden, d.i.
vanaf de vervaldag tot aan de ontbinding, waar voor diezelfde periode de
verzekeraar zijn verbintenis nakwam.
Het vermoeden van wanprestatie van de tegenpartij, dat de verzekeringsnemer aanzet naar de exceptie non adimpleti contractus te grijpen om zijn
betaling in te houden (over de toepassingsvoorwaarden: zie Matthijs J., en
Baeteman G., Overzicht van rechtspraak, De verbintenissen, T.P.R., 1966,

blz. 258, nr. ~,22 en De Page, II, nr. 866 e.v.) wordt ingevolge het vonnis dat
de ontbinding uitspreekt, een gewisheid. Er wordt daardoor retroactief
vastgesteld (De Page, II, 867) dat hij, voor een deel, niet zonder recht de
uitvoering van zijn verbintenis had geschorst want de ontbinding is precies
gemotiveerd door de subjectieve onmogelijkheid voor de verzekeraar om
zijn verbintenis nate komen (faillissement is geen overmacht).
Indien de ontbinding van het contract niet gevorderd wordt, en indien de
exceptie van het niet uitgevoerde wordt ingeroepen (terecht vanaf de dag
van het faillissement, doch ten onrechte v66r die datum bij gebrek aan bewijs van een concrete wanprestatie van de tegenpartij) dan is de oplossing
dezelfde : aileen het gedeelte van de premie is verschuldigd tot aan de
datum van het faillissement. De schorsing van de uitvoering van het contract zal in dit geval blijvend zijn (De Page, II, 820 en 869;- Cass., 13 sept.
1973, Pas., 1974, I, 31).
Dit alles brengt er toe vast te stellen dat de exceptie van hetnietuitgevoerde,
die zoals de schuldvergelijking en zoals de retentie, een uiting is van priveberechting (Kluyskens, De verbintenissen, nr. 117), aan de schuldeiser in
geval van faillissement van zijn schuldenaar een vorm van zekerheid, ja een
,verborgen" (Dekkers, II, 1489) voorrecht (,un privilege sans texte",
De Page, III, 617, B) verschaft. Door een van deze middelen aan te wenden,
vermijdt de schuldeiser in samenloop te komen met de andere schuldeisers.
De drie rechtsfiguren, die niet met elkaar mogen verward worden, hebben
veel gemeenschappelijke trekken (Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.].B., 1963,
biz. 72, nt. 3; --' CatalacFranjou, N.-, o.c.; Rev, trim. dr. eiv., 1967, blz. 9;
- Heyning-Plate, L.S. Ch, o.c., T.P.R., 1970, 183).
§ 3· Terugvorderingen
lNLEIDING

71. De artikelen 568 tot 572 F.W. regelen het recht van de verkoper t.o.v.
de gefailleerde koper. Er wordt onderscheid gemaakt: a) de verzonden
koopwaren die nog niet aankwamen bij de koper (art. 568-569); zij kunnen
teruggevorderd worden; b) de nog in het bezit van de verkoper zijnde
koopwaren omdat zij nog niet overhandigd zijn of nog niet verzonden
werden (art. 570), op dewelke de verkoper een retentierecht krijgt. Beide gevallen onder voorbehoud dat de curator het recht heeft toch de levering
te eisen tegen betaling van de prijs (art. 571-572).
Deze bepalingen moeten begrepen worden in verband met artikel 1583,
1612, 1613 B.W. en artikel 20, 5° van de wet van 16 december 1851 (oud
art. 2102 B.W.) waarop zij een uitzondering stellen (art. 568) of waarvan zij toepassingen zijn (art. 570). Verder moet ook een onderscheid
worden gemaakt naar gelang de verkoop al dan niet met tijdsbepaling is
geschied. Al deze bepalingen moet men voor ogen hebben wanneer men de
rechtspraak terzake raadpleegt op gevaar af in verwarring te verzeilen.

TERUGVORDERING VAN VERZONDEN KOOPWAAR.

72. Zolang de verzonden koopwaren, hoe wei reeds gefactureerd, niet in de
magazijnen van de gefailleerde zijn geleverd kan de verkoper ze terugvorderen wanneer de koper inmiddels failliet gaat (art. 568 F.W.). De overgave
in de magazijnen van de gefailleerde is een feitenkwestie. Het is de overgave
op een wijze die de schuldeisers in de mening moet brengen dat de geleverde
koopwaren deel uitmaken van het vermogen van de gefailleerde (Nov.
Faillite, 1212;- Fredericq, VIII, 491;- Van Rijn-Heenen, IV, 2796).
De rechtsleer is oak unaniem om te aanvaarden dat het terugvorderingsrecht
van de verkoper mag uitgeoefend worden indien de koopwaren v66r het
faillissement werden verzonden doch pas na dit vonnis in de magazijnen
van de koper zijn aangekomen (Fredericq, VIII, 796;- Van Rijn-Heenen,
IV, 2797; - Percerou, II, ro36 bis; -over de kritiek van deze stelling raadplege men advocaat-generaal Dumon, conclusie voor Cass., r8 november
1971, Pas., 1972, I, 262).
Wanneer bedongen werd dat de bestelde koopwaren voor de levering eerst
een bewerking door een derde moeten ondergaan, dan is er geen overgave in
de magazijnen indien de bewerking niet is beeindigd op de datum van het
faillissement. Terugvordering is gegrond, zoals ook gegrond is de vord~ring
tot ontbinding van de verkoop met eis tot schadevergoeding vermits de
faillissementswet geen uitzonderingen op artikelen II42, u84 en 1654
B.W. bevat (Hrb. Verviers, r6 mei 1968, B.R.H., 1969, II, 6o6; - Fredericq,
VII, 361, 365).
De toepasselijkheid van artikel 568 F.W. in geval van gerechtelijk akkoord en meer bepaald in geval een verzoekschrift tot het bekomen van
een gerechtelijk akkoord werd neergelegd, verdeelt de rechtsleer (over de
parlementaire uitleg van dit artikel raadplege men Maertens, biz. 679-702,
met de tegenstrijdige verklaringen van Lelievre: ,si l'acheteur a cesse ses
paiements" en van Julien, die van de ,gefailleerde" spreekt). Uitsluitend
steunend op het uitzonderingskarakter van deze bepaling (zie art. 1583
B.W. en art. 20, 5° Hyp. W. : het gemeen recht geeft het retentierecht aan
de eigenaar; art. 568 F.W. aan een niet-eigenaar) en verwijzend naar de
analogie in een cassatiearrest betreffende het gecontroleerd beheer, wordt
door de meeste auteurs de uitbreiding van het right to stop in transitu tot
het gerechtelijk akkoord geweigerd (Fredericq, III, 67; VII, 355; VIII,
492, 498;- Nov. Faillite, 520-522;- A. P.R., Afbetalingsovereenkomsten
350;- Piret, Le droit aux prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties,
nr. 55, 65, 70, 71;- R.P.D.B., Tw. Faillite, nr. 1441;- De Page, IV, ro5;
- Cass., r augustus 1940, Pas., 1940, I, 195). De verkoper is daarom niet
zonder bescherming wanneer de koper een gerechtelijk akkoord aanvraagt:
hij behoudt het voorrecht van de onbetaalde verkoper tot acht dagen na de
levering indien het een verkoop zonder tijdsbepaling gold, voorrecht dat
hem in geval van faillissement van de koper ontnomen wordt (art. 546
F.W.; R.P.D.B., complement II, Tw. Concordat, 368, 480).
Andere auteurs zijn van oordeel dat deze restrictieve theorie aan artikel 568
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omzeggens alle praktische nut en bestaansreden ontneemt, vermits de overgave in de magazijnen van de koper ook na een faillissementsvonnis aan de
onbetaalde verkoper het recht niet ontneemt de ontbinding van de verkoop
te vorderen op grond van artikel u84 B.W. (Van Rijn-Heenen, IV, 2795;
-Coppens, P., Etude approfondie de la faillite et des concordats en droit belge
et en droit compare, 1966, blz. 105 ; - Percerou, II, 1036 bis; - Brussel
I juni 1970 Pas., 1971, II, 12; Rev. fur. Charleroi, 1970-1971, 26). Deze
auteurs verwijzen ook naar een arrest van het hof van cassatie volgens hetwelk aan de verkoper het recht ontzegd wordt de ontbinding van de verkoop
te vorderen tegen de koper die een gerechtelijk akkoord aanvroeg, wanneer
de goederen reeds in handen van de koper zijn en dit omdat er door het
neerleggen van het verzoekschrift samenloop van schuldeisers ontstaat,
zoals dit ook het geval is bij faillissement (art. 546 F.W.; - Cass., 27 maart
1952, Pas., 1952, I, 475 met conclusie van eerste adv.-gen. Hayoit de
Termicourt;- zie ook Cass., 14 september 1961, Pas., 1962, I, 68). Welnu,
zo luidt de redenering, artikel 568 is een uitzondering op artikel 546.
Indien de regel toepasselijk is op het gerechtelijk akkoord, moet ook de
uitzondering toepasselijk zijn. Men zal opgemerkt hebben dat hierbij
geredeneerd wordt vanuit het belang van de schuldeiser waar het gerechtelijk
akkoord toch aan het belang van de schuldenaar voorrang geeft ten einde
hem toe te laten zijn toestand te verbeteren.
In deze betwisting heeft het hof van cassatie thans duidelijk stelling genomen
nadat in zijn conclusie advocaat-generaal Dumon al de aangehaalde argumenten grondig had besproken; artikel 568 F.W. is niet van toepassing
wanneer een schuldenaar een gerechtelijk akkoord aanvraagt. Ten onrechte
vordert de schuldeiser de koopwaren terug. Weliswaar, zo zegt het arrest
ontstaat er samenloop van niet bevoorrechte schuldeisers door het indienen
van het verzoekschrift, doch daaruit volgt niet dat deze schuldenaar zich in
dezelfde rechtstoestand bevindt als degene die door een vonnis failliet werd
verklaard. En verder: ,Overwegende tenslotte dat door artikel 568 van het
wetboek van koophandel toe te passen ingeval dat de koopwaren worden
verzonden aan een koper die een verzoekschrift heeft ingediend om een
gerechtelijk akkoord te bekomen en die niet in staat van faillissement werd
verklaard, dit artikel 568, dat afwijkt van het gemeen recht en een uitzondering vormt op het in artikel 546 van hetzelfde wetboek neergelegde
beginsel, een uitbreidende toepassing zou krijgen in verband met een
rechtsinstituut dat verschilt van dat van het faillissement, dat de belangen
moet beschermen van de handelaar die hoopt aan het hoofd van zijn zaken
te kunnen blijven en dat niet afwijkt van de bepalingen van artikel2o, 5° van
de wet van I6 december 185I, zoals genoemd artikel 568 dat doet'' (Cass.,
I 8 november 197I, Pas., I972, I, 262 met conclusie van adv.-gen. Dumon;
Arr. Cass., 1972, 279; - dit arrest verbreekt het hoger geciteerde arrest van
Brussel, I juni 1970, Pas., 1971, 11, 12; B.R.H., 197I, II, 492; ]. T., 1972, 6I;
- R.C.].B., 1973, 5, met noot Heenen op blz. 9).
Wanneer een gerechtelijk akkoord werd aangevraagd, kan de verkoper van
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de koper de verkochte zaken terugvorderen binnen de acht dagen na de
levering, indien de verkoop zonder tijdsbepaling is gedaan. Het door de
auteurs geciteerde arrest van 27 maart 1952 handelde over een verkoop met
tijdsbepaling en met een beding van eigendomsvoorbehoud; in welk geval
de artikelen 5 en I I van de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord
de ontbinding van de verkoop en de terugvordering tegenhouden, omdat
door het indienen van het verzoekschrift samenloop van schuldeisers ontstaat (Fredericq, VIII, 752). Het beding van eigendomsvoorbehoud en een
conventionele uitbreiding van artikel2o, 5° Hyp. de wet tot de verkoop met
tijdsbepaling zijn niet tegenstelbaar aan de schuldeisers die met de verkoper in samenloop komen (Cass., 9 februari 1933, Pas., I933, I, 103;
Cass., 23 mei I946, Pas., I946, I, 204;- Brussel, 6 april I97I, ]. T., I97I,
557).
Indien er nu na de aanvraag om gerechtelijk akkoord tach faillissement
volgt, dan zijn de koopwaren v66r het faillissement verzonden en herneemt
artikel 568 zijn uitwerking.
TERUGVORDERING VAN IN CONS1GNATIE GEGEVEN GOEDEREN

73· De goederen die op de dag van het faillissement in de magazijnen van
de gefailleerde aanwezig zijn en waarop de revindicerende zijn eigendom
kan bewijzen, zijn enkel in consignatie gegeven aan de schuldenaar. Zij
dienen door de curator teruggegeven te worden (art. 567 F. wet;- Cass.,
2 mei I964, Pas., I964, I, 932;- Gent, I8 april 1973, R. W., I973-1974, 942).
TERUGVORDER1NG VAN DE ECHTGENOTE- ONROERENDE GOEDEREN

74· Aile onroerende goederen die op naam van de vrouw ingeschreven
staan worden vermoed met gelden van de gefailleerde man te zijn gekocht en
vallen onder het faillissementsbeslag. De echtgenote kan ze terugvorderen,
indien zij t.o.v. de massa het bewijs !evert van haar eigendomsrecht. De bewijsmiddelen die zij hiertoe mag aanwenden worden beperkend in de faillissementswet bepaald; hiertoe worden vier soorten onroerende goederen onderscheiden : artikel 55 3, lid I ; - artikel 55 3, lid 2 ; - artikel 55 4 en artikel 55
F.W. Dit laatste artikel, dat de vierde soort goederen bedoelt, vermeldt:
alle onroerende goederen door de vr:ouw ten bezwarende titel tijdens het
huwelijk verworven. Voor deze goederen heeft de vrouw ,het vermogen
om het tegenbewijs te leveren" van het vermoeden dat deze goederen met
gelden van de gefailleerde man gekocht werden. Zij mag dus bewijzen dat
de goederen wei met haar eigen gelden verkregen werden.
Maar hoe zal zij dit bewijzen? Dit gaf aanleiding tot rechtspraak in verband
met het regime van scheiding van goederen. Het vermoeden dat de onroerende goederen aan de man toebehoren geldt, zo zegt artikel 555 F.W., onder
welk stelsel ook het huwelijkscontract is aangegaan.
Indien de gelden, die voor de aankoop hebben gediend, uit niet-professionele eigen inkomsten van de echtgenote gespaard werden, mag dit door aile
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bewijsmiddelen bewezen worden: een amendement op artikel 555 om oak
voor dit geval het bewijs door authentieke akte of door een akte met vast
datum op te leggen, werd verworpen (Maertens, blz. 644-648).
In veruit de meeste gevallen zullen de eigen gelden van de echtgenote de
opbrengst zijn van een eigen beroep of activiteit, d.i. deze gelden zullen
voorbehouden goederen zijn. Het bewijs hiervan is geregeld in artikel 226,
septies § 5 lid 2 en 3 B.W. Welnu, oak onder het stelsel van de scheiding
van goederen kunnen er voorbehouden goederen zijn : De opbrengst van
de professionele activiteit van de vrouw is niet aileen eigen goed, ingevolge
het huwelijkscontract, zij is bovendien voorbehouden goed.
Er werd geoordeeld dat het bijzonder bewijsvoorschrift van artikel 226,
septies § 5 slechts toepasselijk is in de gevallen waar de voorbehouden
goederen tegelijk goederen van de gemeenschap zijn, doch niet wanneer de
vrouw onder het stelsel van de scheiding van goederen gehuwd is (Brussel,
16 october 1968, Pas., 1969, II, 7;- Hrb. Verviers, 19 december 1968,
B.R.H., 1969, II, 625). In dit geval zou het t.a.v. artikel 555 F.W. volstaan
dat de echtgenote door alle bewijsmiddelen aantoont dat zij het onroerend
goed met eigen penningen verwierf. Voor de van goederen gescheiden
vrouw zou de toestand dus dezelfde zijn wanneer het onroerend goed met
professionele dan wel met niet-professionele inkomstcn verworven wordt.
De rechtsleer is hierover niet duidelijk. Fredericq bespreekt alleen het geval
van de onder gemeenschap gehuwde vrouw (VIII, 504); Van Rijn-Heenen
maken geen onderscheid (IV, 2745, 3°); De:eageJX,__z, ill'· 1371, Den
vooral X, I nr. 1019, A, blz. 830) schrijft ,La femme pourra done reprendre
ses immeubles dans ces divers cas (d.i. de verschillende huwelijksstelsels en
aankoop van onroerend goed met behulp van voorbehouden goederen)
a charge de satisfaire aux regles de preuve tracees par l'article 224, e (thans
226 septies § 5). In R.P.D.B., schijnt de auteur oak onderscheid te maken:
het bijzonder bewijs van artikel 226, septies § 5 geldt aileen in de stelsels
met gemeenschap van goederen ofvan aanwinsten (Tw. Faillite, nr. 1321);
Cloquet, tenslotte maakt geen onderscheid (Nov., Faillite, 1309, 4°, a). Het
hof van cassatie verwerpt uitdrukkelijk het onderscheid: artikel 226,
septies § 5 is toe te passen oak wanneer de echtgenoten het stelsel van de
scheiding van goederen hebben aangenomen. T.a.v. artikel 555 F.W. mag
de herkomst en de omvang van de voorbehouden goederen die gediend
hebben om een eigen onroerend goed te verwerven, enkel bewezen worden
door alle wettelijke middelen, wanneer de akte van aankoop de verklaring
bevat dat de aankoop door haar gedaan wordt met behulp van voorbehouden
goederen (Cass., 24 oktober 1969, Arr. Cass., 1970, 196; Pas., 1970, I, 172;
R. W., 1969-1970, 719; B.R.H., 1970, II, 76o; T.Not., 1970, 124 met de
conclusie van Advocaat-Generaal Krings, blz. II3).
Dit arrest wordt becritiseerd omdat, zo zegt men, het naast de kwestie
antwoordt. Het bewijsvoorschrift van artikel 226, septies § 5 moet dienen
wanneer de hoedanigheid van voorbehouden onroerend goed betwist wordt,
wat terzake niet het geval was. Het ging er over de vraag of een aandeel in
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een onroerend goed waarvan de echtgenote, gescheiden van goederen
onbetwistbaar medeeigenaar was en dat zij, om uit onverdeeldheid te
treden, van de andere medeeigenaar afgekocht had, ook haar eigendom was
(art. 1408 B.W.). Hiertoe zou, naar men beweert, het bewijs volstaan dat de
aankoop met eigen gelden geschiedde; - of deze nu bovendien voorbehouden waren of niet zou, nu hierover geen betwisting was, hierbij van geen
belang zijn (Vieujean, Chronique de droit belge, Rev. trim. Dr. civ., 1972, 217).
Ook is, volgens anderen, sedert de wet van 30 april 1958 voor de van goederen gescheiden vrouw het regime van de voorbehouden goederen impliciet
afgescha.ft. Deze wet geeft immers volledige bekwaamheid aan de van goederen gescheiden vrouw om haar eigen goederen te beheren en er over te
beschikken zodat er voor haar geen enkel nut meer is om voorbehouden
goederen te hebben (Dechamps R., en Y., L' arret de Cassation du 24
octobre 1969 et les biens ,reserves" de la femme separee de biens, Ann. Not.
Enr., 1970, 177). Een onuitgegeven arrest van het hof van beroep te Gent
beslist dat artikel 1408 B.W. niet toepasselijk is in geval van faillissement
van de man vermits al de verwervingen van onroerende goederen door
de echtgenote van een gefailleerde beheerd worden door het van het
gemeen recht afwijkende artikel 555 Faill. wet (Gent, 3 juni 1969, inz.
Declercq t/Fte Claeys, onuitgeg.).
Het gevolg van het standpunt van het hof van cassatie is dat de vrouw, gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen aan een strengere
bewijslevering onderworpen is wanneer zij voorhoudt het onroerend goed
te hebben gekocht met gelden voortkomende van de uitoefening van haar
beroep dan wanneer de gelden uit niet-professionele inkomsten gespaard
worden, in welk geval alle bewijsmiddelen toegelaten worden. Dit wijst
misschien op een leemte in de wet zegt advokaat-generaal Krings in zijn
conclusie, maar die leemte brengt niet mee dat de regel niet zou moeten toegepast worden in de gevallen, die de wet bepaalt.
Zou men uit dit alles niet mogen besluiten dat door artikel 226, septies § 5
B.W. de draagwijdte van artikel555 F.W. beperkt wordt voor de onroerende goederen, zoals zij beperkt wordt voor de roerende goederen door
artikel 560 F.W. ? (zie vorig Overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1969,
biz. 471, nr. 72-73).
TERUGVORDERINGEN VAN DE ECHTGENOTE- RoERENDE GOEDEREN

75. Er werd reeds gewezen op de strengheid waarmee de beperking door
artikel 560 F.W. aan artikel 555 aangebracht, door de rechtbanken toegepast wordt, maar tevens ook op de beperkende uitleg wanneer moet uitgemaakt worden welke goederen daardoor bedoeld worden (vorig Overzicht
van rechtspraak., T.P.R., 1969, biz. 471, nr. 72-73). Deze strengheid blijkt
nogmaals wanneer zoals vaak gebeurt in de loop van het huwelijk meubelen
of huisraad vermeld in de inventaris van de eigen goederen van de onder het
stelsel van scheiding van goederen gehuwde vrouw door nieuwe vervangen
worden. Wanneer er later faillissement van de man volgt, zal de echtgenote
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de wederbelegging in deze nieuwe huisraad slechts bij authentieke akte
mogen bewijzen (Hrb. Brussel, 24 juni 1968, B.R.H., 1969, II, 202).
VERKOOP MET EIGENDOMSVOORBEHOUD . fluURKOOP (Leasing)
76. Sedert de financieringshuur wettelijk gereglementeerd werd door het
K.B. nr. 55 van 10 november 1967 zullen verkopers op afbetaling met
eigendomsvoorbehoud geneigd zijn aan het contract de schijn te geven van
een financieringshuur. lmmers, werd er door partijen een oprechte financieringshuur bedongen dan blijft de verhuurder eigenaar van het verhuurde
bedrijfsmaterieel tot wanneer de huurder, bij het verstrijken van de contractueel bedongen huurtijd, voor de eigendomsoverdracht opteert tegen betaling van een contractueel bedongen prijs, gelijk aan de vermoedelijke
residuaire waarde van het materieel. In geval van faillissement van de
huurder, kan de verhuurder, als eigenaar, terugvorderen. Werder integendeel een huurkoop afgesloten dan zal er geen sprake kunnen zijn van terugvordering door de verkoper. De rechter zal dan telkens in de overeenkomst
moeten zoeken naar de ware bedoelingen van de partijen en indien hij tot de
vaststelling komt dat het om een ware financieringshuur ging, recht doen
op de terugvordering of zal hij indien teruggave niet meer mogelijk is
omdat de curator reeds tot verkoop van het bedrijfsmaterieel overging, de
massa tot schadevergoeding veroordelen. De aldus toegekende schadevergoeding is een chirographaire schuld (Hrb. Luik, 22 april 1971, ]. Liege,
1971-1972, 30;- over leasing raadplege men Verougstraete, I., Le contrat
de leasing, R. Banque, 1969, 610; -Van Wijck-Alexandre, Le leasing
immobilier, Ann. F. Dr. Liege, 1970, II; - Aeby, La location- financement
d'immeubles, Rec. gen. enr. not., 1971, 21421).
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IV

VEREFFENING VAN HET F AILLISSEMENT
Afdeling I

HET AKKOORD NA FAILLISSEMENT

AKKOORD MET BOEDELAFSTAND
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77• Geen eigen tekst beheert deze bijzondere vorm van overeenkomst

jl na faillissement. Meestal worden er in de concordataire overeenkomst ver:1\ effenaar~ aangesteld (Fredericq, VII, 2.84; -.Nov:, Faillite, 18II~. Deb~
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voegdheld van de vereffenaars strekt Zlch met mt tot de handelmgen dle
de schuldenaar, na bekrachtiging van het faillissementsakkoord, stelt. Hij
mag immers nieuwe verbintenissen aangaan (Fredericq, VII, 264;- Nov.,
Faillite, 666) en de nieuwe schuldeisers mogen de uitvoering ervan na-

streven en zelfs het faillissement uitlokken (Hrb. Antwerpen, 12 april 1973,
R. W., I973-1974, r664: nieuwe schuldeiser na gerechtelijk akkoord).
De vereffenaars beschikken over geen rechtsgrond om de schorsing van deze
tenuitvoerlegging te bekomen. Men begrijpt evenwel niet waarom de
rechtbank deze oplossing inzake faillissementsakkoord steunt op de over
weging dat artikels van de samengevoegde wetten op het gerechtelijk akkoord
niet van toepassing is op verbintenissen ontstaan na homologatie van het
gerechtelijk akkoord (Rb. Brussel, kort ged., 19 april 1968, B.R.H., 1969,
II, 431; zie over de mening dat de wet van r8sr en de gecoi:irdineerde
wetten op het gerechtelijk akkoord een zelfstandige uitleg vergen : Fredericq,
VIII, 63r).
TIJDSTIP VOOR DE CONVOCATIE VAN DE CONCORDATAIRE VERGADERING

78. Er is meningsverschil in de rechtsleer over de vraag te weten wanneer
de termijn van rs dagen aanvangt, bepaald in artikel 509, volgens hetwelk
de concordataire vergadering plaats heeft binnen de vijftien dagen ,na
het vonnis gewezen bij toepassing van artikel 504". Artikel 504 heeft
betrekking op de behandeling van de geschillen gerezen naar aanleiding
van de verificatie van de ingediende schuldvorderingen. Meer bepaald is de
vraag: loopt de termijn vanaf het eerste vonnis dat betwistingen beslecht
en schuldvorderingen al dan niet provisioned aanvaardt, dan wel vanaf het
laatste vonnis nopens de betwistingen die niet onmiddellijk konden beslecht worden en die naar latere debatten werden bewezen ? Een eerste
mening steunt hoofdzakelijk op de overweging dat een aantal schuldeisers
uit de concordataire vergadering zouden geweerd zijn, indien niet gewacht
werd op de uitspraak nopens hun aanvaarding in de massa vooraleer de
concordataire vergadering samen te roepen. In deze optiek begint de termijn van vijftien dagen die van openbare orde is, zoals de ganse stof, paste
lopen van het laatste vonnis. (Fredericq, VII, 260; -De Perre, nr. 410;
-Van Rijn-Heenen, IV, biz. 363;- Nov., Faillite, r8oo ;). De andere
mening steunt op de tekst van artikel 509 en op het vereiste van een snelle
afwikkeling van de faillissementsvereffening: ,Dadelijk na het vonnis
gewezen bij toepassing van artikel 504 ... " : De termijn loopt naar deze
mening, onmiddellijk vanaf het eerste vonnis (Pand. B., Tw. ConcordatFaillite, nr. 38; - Humblet, Traite de faillite, nr. 460; - R.P.D.B., Tw.
Faillite, nr. 1953 en 1954;- Percerou, II, nr. 1305, blz. 768). Door in de
tekst van artikel 509 te spreken van ,het" vonnis gewezen bij toepassing
van artikel 504 terwijl in dit artikel de mogelijkheid van latere vonnissen
niet uit het oog werd verloren waar gezegd is dat de rechtbank ,zo mogelijk"
beslist bij een enkel vonnis over aile geschillen, heeft de wetgever duidelijk
gesproken en lijkt de eerste mening inderdaad niet gerechtvaardigd, te meer
dat de voorbereidende werken nopens artikel 509 zeer duidelijk zijn:
,on a vu que pour accelerer la marche de la faillite et hater le moment ou
il sera possible de conclure un concordat le projet fait abstraction des creanciers domicilies en pays etrangers, a 1' egard desquels il a fallu prolonger

le delai accorde pour faire la declaration de leurs creances ; le meme motif
a porte a penser qu'il ne fallait pas non plus attendre, pour proceder au
concordat, !'admission des creances ayant donne lieu ades contestations qui,
par exception, n'ont pu etre jugees dans les delais fixes par le projet."
(Maertens, nr. 568, blz. 488; - zie ook nr. 547, blz. 466).
Over dit twistpunt was er tot op heden geen gepubliceerde rechtspraak.
Het hof van cassatie houdt het bij de tweede stelling, hierboven uiteengezet:
de termijn bij artikel 509 F.W. gesteld voor de samenroeping van de vergadering tot het vormen van het akkoord, loopt niet vanaf de datum van het
laatste vonnis over een betwisting van schuldvordering, doch, vanaf de
datum van het vonnis dat overeenkomstig artikel 504 werd gewezen.
(Cass., 22 jan. I970, Arr. Cass., I970, 457;- Pas., I970, I, 427;- J. T.,
1970, 22I; bevestigt Luik, 24 december I968, ]. Liege, I969-1970, 67).
VERDAGING OP
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DAGEN VAN DE BESLISSING OVER HET AKKOORD INGEVAL

VAN VERVOLGINGEN WEGENS BANKBREUK

79· Zoals men weet kan er geen akkoord verleend worden aan de gefailleerde die wegens bedrieglijke bankbreuk veroordeeld is (art. 5I4 F.W.).

Indien hij evenwel nog niet veroordeeld is, doch enkel vervolgd - zonder
dat bovendien aanhouding vereist is (Humblet, blz. 302;- R.P.D.B., Tw.
Faillite, nr. I992; -De Perre, nr. 429; - Fredericq, VII, blz. 429) - dan
kan de concordatie vergadering een van de twee volgende houdingen
aannemen : ofwel- onmiddellijk het verzoek om akkoord verwerpen; ofwel
met dezelfde dubbele meerderheid als vereist voor de totstandkoming van
het akkoord wanneer er geen sprake is van bankbreuk, nl. een meerderheid
van de schuldeisers die de drie vierden vertegenwoordigen van het geheel
van de schuldvorderingen, de beslissing over het verlenen van het akkoord
uitstellen tot na de uitslag van de ingestelde vervolgingen.
Artikel 5 IS nu, bepaalt dat de rechter-commissaris tot verdaging op 8 dagen
van de debatten nopens het akkoord beslist indien tijdens de eerste beraadslaging slechts een van beide vereiste meerderheden bereikt wordt. De
vraag of de bepaling van artikel 5 I 5 enkel betrekking heeft op het geval
voorzien in artikel 5I2 (beraadslaging over het verlenen van het akkoord)
dan wel ook toepasselijk is wanneer de dubbele meerderheid niet wordt
bereikt tijdens de beraadslaging over het uitstellen van de beslissing omdat
er vervolgingen wegens bankbreuk zijn ingesteld, wordt door rechtspraak
en rechtsleer ontkennend geantwoord (Cass., 22 jan. 1970, I, 427; Arr.
Cass., 1970, 457; ]. T., 1970, 221; - Cass., 22 dec. 1892, Pas., 1893,
I, 61;- Luik, 24 dec. 1968, ]. Liege, 1969-1970, 67;- Gent, 4 april 1892,
Pas., 1892, II, 348; - Hrb. Kortrijk, 23 feb. 1889, ].C. Fl., r889,
nr. 398; - Fredericq, VII, blz. 429; - R.P.D.B., Tw. Faillite, nr. 1988;
-De Perre, nr. 468;- Nov., Faillite, nr. 1813;- Van Rijn-Heenen, IV,
blz. 366; - Pand. B., Tw. Banqueroute nrs. 66-68;- Humblet, nr. 495;
- Percerou, II, nr. 1334, blz. 807, noot 2;- anders: Namur, nr. 1846 die
de oude franse leer volgt : Bedarride, II, Nr. 554).
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0NTBINDING EN NIETIGVERKLARING VAN HET AKKOORD

So. Waar de nietigverklaring van het akkoord wegens bedrog, ontdekt

na homologatie en bestaande in verberging van actief of overdrijving
van passief (art. 522 F.W.) of wegens veroordeling voor bedrieglijke
bankbreuk (art. 521 F.W.) op verslag van de rechter-commissaris
ambtshalve door de rechtbank kan uitgesproken worden (Van Rijn-Heenen,
IV, nr. 2958;- Fredericq, IV, nr. 303; - R.P.D.B., Tw. Faillite, nr; 2263)
mag de ontbinding ervan omdat de schuldenaar de overeengekomen voorwaarden niet naleeft, slechts op vordering ingeleid bij dagvaarding van een
schuldeiser uitgesproken worden (Hrb. Luik, 23 nov. 1967, B.R.H., 1969,
II, 313;- Rb. Dendermonde, 6 maart 1968, R. W., 1969-1970, 437;- Nov.,
Faillite nr. 1883 en 1889;- R.P.D.B., Tw. Faillite, nr. 2262;- Fredericq,
VII, nr. 302, impliciet). Maar omdat de ontbinding van het akkoord de
borgen niet bevrijdt die de nakoming ervan hebben gewaarborgd (art. 523
F.W.) moeten zij gehoord worden vooraleer de rechtbank recht kan doen op
de vordering tot ontbinding. De borgen die v66r het faillissement reeds de
uitvoering van de verbintenissen van de handelaar hebben gewaarborgd
moeten niet gehoord worden. Zij kunnen geen derde verzet instellen tegen
het vonnis dat de ontbinding uitsprak (Rb. Arlon, 24 april 1969,]. Liege,
1969-1970, 142;- R.P.D.B., Tw. Faillite, nr. 226o).
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Afdeling II

SLUITING VAN HET FAILLISSEMENT
DE VEREFFENINGSVERGADERING

81. De schuldeisers kunnen zich door een lasthebber laten vertegenwoordi-

gen op de algemene vergadering die gehouden wordt wanneer de vereffening van het faillissement is beeindigd. In tegenstelling tot artikel 5 I 1
betreffende de concordaties vergadering is in artikel 533 niets bepaald
nopens de volmacht waarvan de lasthebber moet drager zijn. Het hof van
beroep te Gent besluit hieruit dat de schuldeisers op de vereffeningsvergadering geldig vertegenwoordigd zijn door een advocaat ,drager van de
stukken", zonder dat hij bovendien nog van een bijzondere volmacht moet
doen blijken (Gent, 20 feb. 1968, inz. Carlier d'Odeigne t/Fte Cafetaria
Branco, onuitg.;- zie ook Nov., Faillite, nr. 2046).
EERHERSTEL

82. Wanneer de hoofdschuld met intresten en kosten volledig betaald
zijn, wordt de gefailleerde in eer hersteld door een arrest van het hof van
beroep. Om de schuldeisers over het verzoek tot eerherstel in te lichten en
hen de gelegenheid te geven hiertegen op te komen wordt door artikel 588
F. W. de aanplakking van het verzoekschrift gedurende twee maanden
voorgeschreven. Na het verstrijken van deze termijn wordt ieder verzet van

l

de schuldeisers onontvankelijk (Luik, 17 maart 1970, ]. Liege, 1969-1970,
245).
Vermits na de afsluiting van het faillissement de loop der intresten herneemt voor de schulden die niet door de uitgekeerde dividenden werden
voldaan en meteen oak de schuldeiser zijn recht op individuele vervolging
heeft herkregen herneemt ook voor de intresten de loop van de verjaringstermijn bepaald in artikel 2277 B.W .. Verjaarde intresten zijn niet meer
verschuldigd. De niet betaling ervan kan dus het eerherstel niet in de weg
staan (zelfde arrest).
De beheerder van een gefailleerde vennootschap die in zijn hoedanigheid
van orgaan van de venootschap wegens bankbreuk werd veroordeeld moet
om eerherstel te bekomen het bewijs niet leveren dat hij de schulden betaald heeft indien hij niet persoonlijk failliet verklaard werd. De schulden
van de gefailleerde vennootschap zijn immers niet de schulden van haar
organen (Brussel, 4 mei 1971, R.P.S., 1972, nr. 568o met noot Jaspar J.L.).

GERECHTELI]K AKKOORD*

INLEID1NG
1. Het gerechtelijk akkoord is een overeenkomst betreffende de goederen,
gesloten tussen een handelaar die ongelukkig en te goeder trouw is, en zijn
schuldeisers, met het doel zijn faillissement te voorkomen. Dit akkoord
komt tot stand onder toezicht en met toestemming van de rechtbank van
koophandel. Het wordt geregeld door de wetten op het gerechtelijk akkoord
zoals gecoordineerd bij regentsbesluit van 25 september 1946 (1).
Het gerechtelijk akkoord blijkt in de praktijk een toch meestal onmachtig
middel te zijn om catastrofale faillissementen te vermijden. Het initiatief
om de toestand te saneren moet niet uitsluitend overgelaten worden aan de
schuldenaar (cfr. Vander Gucht, J., Voorkoming van faillissementen, R. W.,
1973-1974, u85 e.v.).
In de praktijk blijken de voorwaarden ,ongelukkig en te goeder trouw"
weinig houvast en vooral weinig bevrediging te schenken. In de besproken
periode zijn talrijke andere juridische problemen in de rechtspraak aan de
orde gesteld geworden. Een belangrijk cassatiearrest, het Sinex-arrest, besliste o.a. dat het revindicatierecht van artikel 568 F.W. (stoppage in transitu)
niet mag worden uitgebreid tot het gerechtelijk akkoord (zie nr. 14-16).
Uit de jurisprudentie inzake gerechtelijk akkoord met boedelafstand blijkt
de noodzaak aan een wettelijke regeling van deze instelling afgestemd op de
hedendaagse economische realiteit.

§

I.

Voorwaarden

HANDELAAR • 0NGELUKKIG EN TE GOEDER TROUW

In het vorig overzicht (De Wilde, L., Faillissement en gerechtelijk
akkoord, Overzicht van rechtspraak (1965-1968), T.P.R., 1969, 475-476)
werd gewezen op het onderscheid tussen ongelukkig zijn enerzijds en te
goeder trouw anderzijds. Opnieuw werd de rechtspraak bevestigd die het
voordeel van het ongelukkig zijn weigert aan de handelaar, hetzij een fysische persoon of een rechtspersoon, die zijn handel aanvangt zonder
voldoende beginkapitaal, zodat hij van meet af aan onverantwoorde leningen moet aangaan. Dergelijke handelwijze wijst op onbekwaamheid of
bewust slecht beheer in hoofde van de handelaar zodat de slechte evolutie
in zijn zaken te wijten is aan zijn eigen toedoen hetgeen ,ongeluk" uitsluit
2.

.,. de rechtspraak werd bijgehouden tot op I juli 1974
(r) de verwijzing naar de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord zal als volgt
worden afgekort; Ger. Akk. De wet op het faillissement wordt als F.W. aangegeven.
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(Brussel, 16 januari 1967, B.R.H., 1970, 223; R.P.S., 1967, nr. 8356;
- Hrb. Verviers, 10 mei 1969, B.R.H., 1969, blz. 754;- Hrb. Veurne, 13
december 1972, B.R.H., 1973, blz. 39).
Op dezelfde voet staat het overdreven vastleggen van kapitaal in voorraad
en uitrusting zodat een voortdurend beroep client te worden gedaan op
kredieten op korte en middellange termijn om de lopende betalingen het
hoofd te bieden (Hrb. Verviers, 29 mei 1969, B.R.H., 1970, blz. 656).
De handelaar die zijn boekhouding onregelmatig bijhoudt is eveneens zelf
de oorzaak van zijn ,ongeluk" vermits hij op die manier geen afdoende
controle heeft over de toestand van zijn handel en iedere controle door zijn
schuldeisers bemoeilijkt zoniet onmogelijk maakt (Hrb. Verviers, 10 mei
1969, B.R.H., 1969, blz. 754;- Hrb. Verviers, 29 mei 1969, B.R.H., 1970,
blz. 656;- Hrb. Oostende, 10 juli 1969, niet gepubliceerd; - Hrb. Verviers,
18 oktober 1969, B.R.H., 1973, blz. 456).
Een handelaar geeft geen blijk van goede trouw indien hij op de slechte
, gang van zaken niet reageert zoals de ,goede handelaar" nl. alle ~aat
regelen neemt om zijn schulden zoveel mogelijk binnen redelijke perken te
·houden en de schuldeisers de waarheid omtrent zijn financiele toestand
)niet verborgen houdt. De handelaar moet bijgevolg tijdig een gerechtelijk
akkoord aanvragen en zijn passief volledig opgeven. In geval van onvolledige opgave van de lijst van zijn schuldeisers moet het gerechtelijk akkoord
worden geweigerd (Brussel, I 6 januari 1967, B.R.H., 1970, blz. 223;
- Hrb. Doornik, 12 december 1968, B.R.H., 1969, blz. 255; - Hrb. Veurne,
13 december 1972, B.R.H., 1973, blz. 39). De in gemeenschap van goederen
gehuwde handelaarster moet bijgevolg eveneens het passief van haar echtgenoot bij haar eigen passief voegen (Hrb. Veurne, 13 december 1972,
B.R.H., 1973, blz. 39). Getuigt evenmin van goede tmuw de handelaar die
verzwijgt dat hem in Frankrijk een nlglement judiciaire werd toegestaan
(Hrb. Doornik, 12 december 1968, B.R.H., 1969, 255).
De handelaar die zijn toevlucht neemt tot middelen van slecht allooi om
zijn actief grater voor te stellen dan het in werkelijkheid is, handelt vanzelfsprekend in strijd met de goede trouw. Het voordeel van het gerechtelijk
akkoord moet dan ook geweigerd worden aan de handelaar die sommen int
voor rekening van derden zonder ze nochtans aan deze over te maken, en in
consignatie gegeven koopwaar opneemt in zijn eigen inventaris (Hrb.
Verviers, Io mei 1969, B.R.H., 1969, blz. 754).
De handelaar die geen facturen opmaakt voor een belangrijk gedee.lte van
zijn bedrijvigheid vervalst eveneens zijn ware financiele toestand en handelt
bijgevolg niet zoals de ,goede handelaar" in overeenstemming met de eisen
van de goede trouw (Hrb. Verviers, 29 mei 1969, B.R.H., 1970, blz. 656).
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3· De handelsvennootschap tenslotte die haar bedrijvigheid voortzet wanneer haar maatschappelijk vermogen reeds geruime tijd verzwolgen is en
beneden de 2oo.ooo Fr minimumkapitaal is gedaald, miskent eveneens het
belang van haar schuldeisers; het gerechtelijk akkoord kan haar evenmin

worden toegestaan bij gebrek aan goede trouw in haren hoofde (Hrb.
Verviers, 29 mei 1969, B.R.H., 1970, biz. 656).
De handelsvennootschap die om een gerechtelijk akkoord verzoekt moet
dezelfde voorwaarden vervullen als de fysische peroon. De vraag stelt zich
welke organen het verzoek rechtsgeldig kunnen instellen (cfr. Cloquet, A.,
Novelles, droit commercial IV, Tw. Faillite et Concordats, nr. 439).
Een vonnis van de rechtbank van koophandel van St. Niklaas van 25 mei
1971 verklaart het verzoek om een gerechtelijk akkoord niet ontvankelijk
wanneer het uitgaat van vennoten die slechts over so % van de aandelen
beschikken; dergelijk verzoek gaat niet uit van de vereiste meerderheid van
de deelgenoten (inzake Van Hove e.a. t/p.v.b.a. Brei- en Confectiebedrijf
]. & 0., vermeld bij Cloquet, A., Overzicht van de rechtspraak der rechtbank van koophandel teSt. Niklaas, R. W., 1972-1973, 1250 e.v.)
4· Bij het verzoekschrift voegt de schuldenaar eveneens op straffe van niettoelaatbaarheid zijn concordataire voorstellen. De rechtbank van koophandel van Verviers stipte aan dat de voorstellen van een schuldenaar
die bestonden in een boedelafstand zonder voorwerp waren, vermits het
vast stond dat de realisatie van het actief zelfs in de meest gunstige omstandigheden nauwelijks voldoende zou zijn om de bevoorrechte schuldeisers
-die buiten het gerechtelijk akkoord blijven- te betalen (Hrb. Verviers,
29 mei 1969, B.R.H., 1970, blz. 656; - zie ook: Hrb. Verviers, r8 oktober
1969, B.R.H., 1973, biz. 456). Dergelijke voorstellen wijzen er eveneens
op dat de handelaar niet te goeder trouw is (Cloquet, A., o.c., nr. 462).
De rechtbank moet dan ook het verzoek niet-toelaatbaar verklaren. Dit
besluit vindt eveneens steun in de contractuele grondslag waarop het gerechtelijk akkoord tenslotte steunt. Het is een overeenkomst die slechts tot stand
kan komen wanneer de wilsovereenstemming tussen bekwame personen,
i.e. een meerderheid schuldeisers en de schuldenaar een geldig voorwerp
heeft en met een geldige oorzaak tot stand komt. Geen overeenkomst zonder
voorwerp; evenmin een aanbod tot overeenkomst zonder voorwerp. Vermits het verzoek tot gerechtelijk akkoord in feite een in rechte gesteld
aanbod tot overeenkomst is, kan hij die een aanbod zonder voorwerp doet
door de rechtbank niet toegelaten worden tot de verdere fases van de
procedure;
5· Er client op gewezen te worden dat de voorwaarde van ongelukkig zijn
en te goeder trouw zijn, van openbare orde is. De rechter die weliswaar
soeverein oordeelt of die voorwaarde vervuld is, moet de bekrachtiging van
het gerechtelijk akkoord weigeren indien hij vaststelt dat de voorwaarde
niet vervuld is, en mag zich zelfs niet door het belang van de schuldeisers
laten leiden om het akkoord toch te bekrachtigen.
Het is dan ook in het belang van de schuldeisers dat deze strenge, typisch
Belgische wettelijke voorwaarde fel bekampt wordt in de doctrine, en niet
door kamergeleerden, doch door auteurs met een zeer ruime praktische

ervaring die trouwens aandringen op een globale vernieuwing van de instelling (Cloquet, A., Les Novelles, droit commercial, dl. IV, Tw. Faillite et
concordats, nr. 2I69; Idees nouvelles dans le droit de lafaillite, Brussel, I969,
blz. 39-46; -Van der Gucht, J., Voorkoming van Faillissementen, R. W.,
I973-I974• I I85 e.v.). Vander Gucht meent zelfs een zekere kentering in de
rechtspraak waar te nemen : .,Het ziet er zelfs naar uit, dat de jurisprudentie
evolueer't en dat de rechtbank het gerechtelijk akkoord minder vaak afwijst
op de enkele grond van onbekwaamheid die belet dat de schuldenaar als
.,ongelukkige en te goeder trouw" beschouwd wordt" (Vander Gucht, J..
o.c., I I95;- zie eveneens de gevatte commentaar op het Etrimo-Concordaat:
Eeckhout, J., En marge d'un concordat, ].T., I97I, blz. 48.).
§ 2. Verzoek tot gerechtelijk akkoord

6. Het verzoekschrift is slechts toelaatbaar wanneer het ondertekend is
door de schuldenaar zelf of door een bijzonder gevolmachtigde. Dit geldt
eveneens voor de advocaat van de schuldenaar. Hij moet een bijzondere
volmacht voorleggen. Dit is de toepassing van artikel 3 gerechtelijk akkoord
zoals ze werd gemaakt door de rechtbank van Veurne op I 3 december I 972
(Hrb. Veurne, I3 december I972, B.R.H., I973, 39). Het verzoek dat o.a.
een bekentenis van staking van betaling inhoudt is inderdaad een rechtshandeling die buiten het kader valt van de proceshandelingen die de advo. caat krachtens artikel440 gerechtelijk wetboek stelt als gevolmachtigde van
de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken.
De nauwkeurigheid van de bij het verzoekschrift gevoegde stukken nl. de
staat van actief en passief en de lijst van de schuldeisers zijn zoals vermeld
in de vorige paragraaf zeer belangrijk voor de beoordeling van de goede
trouw van de schuldenaar.
§ 3· Gevolgen van het verzoek

Het verzoek krijgt uitwerking vanaf het eerste uur van de dag waarop het is
neergelegd (Rb. Charleroi, 8 mei I968, B.R.H., I969, I87).
BEKENTENIS VAN STAKING VAN BETALING

7. De aanvraag om een gerechtelijk akkoord te bekomen heeft per definitie
de bedoeling een faillietverklaring te vermijden (art. 5 en I Ger. Akk.). De
handelaar die een verzoek indient bekent bijgevolg dat hij in de voorwaarden
verkeert om failliet te worden verklaard nl. dat hij zijn betalingen heeft
· gestaakt en zelfs dat zijn krediet geschokt is (cfr. Cloquet, A., o.c., nr. 50 I).
Wanneer hij niet ongelukkig en te goeder trouw bevonden wordt moet hij
dus failliet verklaard worden (art. 24 Ger. Akk.). Deze algemeen aanvaarde
stelling wordt nogmaals bevestigd door het hof van beroep te Brussel
(Brussel, I6 januari I967, R.P.S., I967, nr. 8356; B.R.H., I970, 223).
Dat gevolg wordt voor de schuldenaar belangrijk indien hem het gerechte-

lijk akkoord · geweigerd wordt en hij in staat van faillissement verklaard
wordt. Deze betwisting doet zich dan oak vaak voor, zoals in casu ter gelegenheid van het verzet of het hager beroep tegen het faillietverklarend
vonnis (zie oak nr. 40).
0PSCHORTING FAILLIETVERKLARING

8. De faillietverklaring is echter wei opgeschort tot na het eerste verslag van
de rechter-commissaris, nl. in uitvoering van artikel 7 Ger. Akk. vooraleer
de rechtbank oordeelt over haar bevoegdheid, over de vorm van het verzoek
en de bekwaamheid van de verzoeker. Een eis tot faillietverklaring ingesteld na het verzoek tot gerechtelijk akkoord is nochtans wei toelaatbaar,
doch de rechtbank zal die niet eerder mogen beslechten dan na het eerste
verslag van de rechter-commissaris. Deze opschorting om uitspraak te doen
geldt voor aile Belgische rechtbanken van koophandel (Hrb. Namen, 8 juli
1971, ]. Liege, I971-1972, 78) (cfr. R.P.D.B., complement II, Tw. Concordat
]udiciaire, nr. r8r; Cloquet, A., o.c., nr. 507).
8AMENLOOP TUSSEN CHIROGRAPHAIRE SCHULDEISERS

9· Uit de bepalingen van artikel 5, al. r en artikelu Ger. Akk., die vanaf
het verzoek respectievelijk de uitvoeringshandelingen vanwege de chirografaire schuldeisers opschorten en de schuldenaar verbieden vrij over zijn
goederen te beschikken, leidde het hof van cassatie terecht af dat de samenloop tussen de gewone schuldeisers ontstond op het ogenblik van het indienen van het verzoek. M.a.w. op dat ogenblik vormt zich een massa (Cass.,
27 maart 1952, Pas., 1952, I, 475;- Cass., 14 september 196r, Pas., r962,
I, 68). Het cassatiearrest van r8 november I97I bevestigt deze stelling
(B.R.H., I97I, 492 met advies advocaat-generaal F. Duman; Pas., r972, I,
262 met advies advocaat-generaal F. Duman; ]. T., r972, 6r ; R. Banque,
r972, r78; R.C.].B., r973, 5 met noot J. Heenen). Niettegenstaande deze
gelijkenis met het faillissement onderr.treept het cassatiearrest nochtans de
principieel verschillende situatie van deze handelaar die om een gerechtelijk
akkoord verzocht ten opzichte van degene die bij vonnis failliet werd verklaard (zie ook : nr. I4 e.v. en nr. 46).
ScHORSING VAN UITVOERINGSHANDELINGEN • ARTIKEL

5

GER. AKK.

10. Deze schorsing bepaald in artikel 5 Ger. Akk. betreft enkel de uitvoering zelf en niet het vervolgen en bekomen van een uitvoerbare titel
tegen de schuldenaar die om een gerechtelijk akkoord verzocht. Het neerleggen van het verzoekschrift doet een samenloop ontstaan tussen de
schuldeisers en verzekert een gelijke behandeling van de niet bevoorrechte
schuldeisers onderling. De schuldenaar die een verzoek om gerechtelijk
akkoord neerlegde blijft ondertussen bekwaam in rechte op te treden, eventueel met machtiging van de rechter-commissaris (cfr. Cloquet, A., o.c.,
nr. 5r2). De schuldeisers kunnen dan ook vonnis vorderen tegen de schul-

denaar zodra de zaak in staat van wijzen is, en de rechtbank kan vonnis
vellen zonder het resultaat van het onderzoek van het verzoek om gerechtelijk akkoord af te wachten. De schuldeiser zal echter geen uitvoering kunnen
vervolgen; doch zijn schuldvordering staat vast zodra het vonnis definitief
geworden is (cfr. Cloquet, o.c., nr. so6). Dit werd nogmaals bevestigd door
een vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen (Arb. rb. Antwerpen,
24 maart I97I, R. W., I972-I973, I963).
Het merkwaardig advies van advocaat-generaal F. Dumon voor het arrest
van het hof van cassatie van I 8 november I 97 I (geciteerd) stipt aan dat een
bewarend beslag t.v.v. de onbetaalde verkoper in toepassing van artikel 20,
5° Hyp. W. niet verhinderd wordt door artikel 5 Ger. Akk. :,De ce caractere conservatoire, de la nature de l'action revendicatoire, de la qualite
de creancier privilegie du vendeur, il resulte, me parait-il, que le droit
de revendication que confere au vendeur non paye 1' alinea 6 de 1' article
20-5° de la loi du I6 decembre r8sr n'est ni supprime ni paralyse par
application de l'article 5 des lois coordonnees sur le concordat judiciaire"
(Dumon, F., Advies, Pas., 1972, I, blz. 271).
Tenslotte client opgemerkt te worden dat de uitvoering van een vonnis
betreffende schulden ontstaan na het bekomen van het gerechtelijk akkoord
niet geschorst is (Rb. Brussel, kort geding, 19 april 1968, B.R.H., 1969,
431).
0NBEKWAAMHEID VAN DE VERZOEKER • ARTIKEL II GER. AKK.
11. Na hct ~~~aeggen vanhet verzoek tot gerechtelijk akkoord mag de verzoeker niet vervreemden zonder machtiging van de rechter-commissaris.
Iedere betaling van een som geld maakt een vervreemding uit (cfr. Cass.,
27 maart I952, Pas., I952, I, 475; Cass., 14 september 1961, Pas., 1962, I,
68; ]. Liege, 1961-I962, blz. 17; R. W., 1962-1963, 263;- voor kritiek zie
o.a. Van Rijn en Heenen, IV, nr. 2948; - Heilporn, E., Examen de jurisprudence, R. Banque, 1970, blz. 146). Deze rechtspraak werd bevestigd door
verscheidene arresten van het hof van beroep te Brussel (Brussel, r 6 juni
I970, Pas., 197I, II, 19). Het betrof o.a. de uitbetaling van een wissel uitgegeven en geaccepteerd v66r het verzoek tot gerechtelijk akkoord, doch met
vervaldag na het indienen van het verzoek.
De bank die de wissels verdisconteerd had bekwam betaling door debiteren
van de bankrekening van de vennootschap die om het gerechtelijk akkoord
verzocht. Deze betalingen zijn nietig en de gelden moeten terug in de massa
worden ingebracht. In casu bekwam de vennootschap geen gerechtelijk
akkoord en vorderde de curator van haar faillissement op grond van artikel
I 1 Ger. Akk. de teruggave van de bedragen uitgekeerd in betaling van die
wissels (Brussel, 28 december I970, Pas., I971, II, 88; R. W., I970-197I,
I329 met advies van advocaat-generaal Verhoeven; dit arrest bevestigt Hrb.
Antwerpen, 4 februari 1970, R. W., I970-197I, 1334;- Brussel, 8 januari
I97I, Pas., I97I, II, 95). Een beroep doen op artikel 445 F.W. is terzake
overbodig.
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12. De betaling door schuldvergelijk.ing zonder machtiging van de rechtercommissaris na het indienen van het verzoek tot gerechtelijk akkoord is
eveneens ongeldig.
De strenge toepassing van deze regel riskeert de ratio legis ervan, nl. de
gelijke behandeling van de gewone schuldeisers, voorbij te schieten. Ingeval
van faillissement heeft men inderdaad schuldvergelijking toegestaan o.a.
voor het rekening-courant verkeer. Deze rechtsverfijning is ook toegepast
geworden in geval van gerechtelijk akkoord. De rechtbank van koophandel te
Luik liet de schuldvergelijking toe tussen partijen in rekening-courantverkeer, op grond van billijkheid en naar analogie met de regels toegepast
ingeval van faillissement (Hrb. Luik, 12 maart Ig6g, B.R.H., I97o, SIS met
talrijke verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak). Het betrof een kredietverlening door een bank aan een handelaar die naderhand een verzoek tot
gerechtelijk akkoord indiende; het systeem kwam neer op het voorschieten
van factuurbedragen verschuldigd door buitenlandse schuldenaars door
middel van wissels terwijl de betaling van deze facturen werd verricht in
handen van dezelfde bank en al deze verrichtingen opgenomcn werden in
een lopende rekening. De betrekkingen tussen partijen zijn zo verknocht en
ondeelbaar, de wederzijdse schulden zijn onderling oorzaak en tegenwaarde
de ene van de andere, dat schuldvergelijking in dit geval de ratio legis van
artikel II Ger. Akk. niet met de voeten treedt (zie ook: Coppens, P., Pour
la compensation apres faillite, in Idees nouvelles dans le droit de la faillite,
Ig6g, biz. 201-232).
Een soortgelijke uitzondering voorziet men eveneens t.a.v. artikel 44S. al. 3
van de wet op het faillissement wanneer de betaling anders dan in geld of
handelseffecten, gebeurt tijdens de verdachte periode als evenwichtige
tegenprestatie in het kader van een contract ten bezwarende titel. Als voorbeeld kan ook gedacht worden aan kredietverlening door een bank in ruil
voor ten hare voordele geendosseerde facturen (cfr. Cloquet, A., o.c.,
nr. 331). Indien men zoais· Bongers aanneemt dat het rekening courantverkeer ophoudt bij het neerleggen van het verzoek tot bekomen van een
gerechtelijk akkoord, dan geschiedt de compensatie gelijktijdig met, doch
niet meer na, het indienen van het verzoek. Bongers stelt dan ook dat
artikel I I Ger. Akk. in principe remises van de debiteur uitsluit tijdens de
procedure tot het bekomen van het gerechtelijk akkoord (Bongers, A.,
Rekening-Courant en gerechtelijk akkoord, R. Banque, 1970, S38 e.v.).

0NTBINDING OVEREENKOMSTEN INTUITU PERSONAE.

13. Als voorbeeld kan in aansluiting met de vorige paragraaf de rekeningcourant worden aangestipt. Bongers verdedigt op grond van dit principe
dat het rekening-courant-verkeer ophoudt op het ogenblik van het neerleggen van het verzoek tot bekomen van het gerechtelijk akkoord (Bongers,
A., o.c.). Het geschil beslecht door de rechtbank van koophandel te Luik
toont nochtans aan dat het automatisch en onvoorwaardelijk afsluiten van
het rekening-courant-verkeer op het ogenblik van het neerleggen van het
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verzoek niet steeds in het voordeel is van de schuldeiser (zie nr. 12).
De rechtspraak past het algemeen principe toe op een overeenkomst tot
samenwerking en licentie van brevetten. Uit de voortzetting van deze
samenwerking en uitbating van brevetten na het verzoek tot gerechtelijk
akkoord, leidt de rechtbank af dat, na de ontbinding van deze overeenkomst intuitu personae op het ogenblik van het neerleggen van het verzoek
tot gerechtelijk akkoord, er een nieuwe overeenkomst is afgesloten tegen
dezelfde voorwaarden, die de uitvinder een minimum inkomen verschaffen.
De voorwaarden van het concordaat zijn dan ook op deze nieuwe schuld
niet toepasselijk (Hrb. Bergen, 18 februari I969, B.R.H., I970, II, 5o8)
(zie ook nr. 23).
0NBETAALDE VERKOPER

• REVINDICATIE VAN VERZONDEN KOOPWAAR

14. Een vonnis van de rechtbank te Charleroi en een arrest van het hof van
beroep te Brussel breidden de regel van artikel568 F.W. uit tot het gerechtelijk akkoord (Rb. Charleroi, 8 mei I968, B.R.H., 1969, I87; Brussel,
I juni 1970, Pas., I97I, II, I2; R. Banque, I97I, I 53). Koopwaren die
verzonden zijn aan hem die een verzoek tot gerechtelijk akkoord indiende,
zouden bijge~olg kunnen worden teruggevorderd zolang de overgave niet
is geschied in zijn magazijnen of in deze van de commissionair die gelast is
ze voor zijn rekening te verkopen.
Deze rechtspraak werd echter verbroken door het cassatiearrest van I 8 november 197I dat de geschiedenis zou kunnen ingaan als Sinex-arrest
(Cass., 18 november I97I, Pas., I972, I, 262 met advies van advocaatgeneraal F. Dumon; B.R.H., 197I, 492 met advies; ]. T., I972, 6I; R.
Banque, I972, I78; R.C.].B., I973, 5 met noot J, Heenen, Les garanties
du vendeur de meubles et leurs avatars ; - Zie ook dit Overzicht rechtspraak,
Faillissement, nr. 72).
Hiermee bevestigt het hoogste rechtscollege het standpunt van de traditionele leer en verwerpt de argumenten vooral verdedigd door de professoren Van Rijn en Heenen (Cloquet, A., Nov., o.c., nr. 520; Fredericq, L.,
Traite de droit commercial belge, VIII, 492 en 498;- Piret, R., Le droit au
, prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, I941, biz. 145-I46, 7I;
-Van den Bergh, A P.R., Tw. Afbetalingsovereenkomst, nr. 350;- R.P.D.B.,
Complement II, Tw. Concordat judiciaire, nr. I 8o; --:-in andere zin : Van
Rijn, J., en Heenen, J., Principes de droit commercial, IV, nr. 2795; Coppens,
P., Cours de droit commercial compare etude approfondie de la faillite et des
concordats, blz. I05;- Fredericq, L., enS., Bijvoegsel bij het handboek van
Belgisch handelsrecht, nr. I923-I, blz. 5I2 en 5I3).
Het hof van cassatie interpreteert strikt het begrip ,gefailleerde" voorzien
in artikel 568 F.W. Een gefailleerde is enkel diegene die door een vonnis
van de rechtbank van koophandel failliet werd verklaard en niet al wie zijn
betalingen heeft gestaakt en wiens krediet wankelt. Ofschoon er ingeval van
verzoek tot gerechtelijk akkoord een samenloop tussen schuldeisers ontstaat betekent dit geenszins dat deze toestand identiek is als deze waarin

een gefailleerde zich bevindt. Het hof kent aan de laatste alinea van artikel
20, S0 Hyp. W. niet zoals het hof van beroep de draagwijdte toe als zou er
een algemeen handelsgebruik bestaan dat revindicatie toelaat tegen elke
insolvabele koper zolang de goederen niet zijn afgeleverd.
Bij de redenen waarom het revindicatierecht volgens artikel s68 F.W. niet
toepasselijk is inzake gerechtelijk akkoord vermeldt het hof van cassatie
eveneens het beschermend karakter dat het gerechtelijk akkoord heeft ten
aanzien van de schuldenaar die zijn onderneming mogelijks nog kan redden.

15. Dit mijlpaalarrest rakelt de ganse ingewikkelde problematiek van de
garanties van de onbetaalde verkoper op.
Zowel het gemeen recht als het recht inzake faillissement moeten duidelijk
worden gesteld, wil men de regels vaststellen die overeenkomen met de
natuur en het doel van het gerechtelijk akkoord. Zelfs over de vraag welke
de principes van gemeen recht zijn, bestaat geen eensgezindheid- althans niet over de volgorde waarin de ene afwijken van de andere (Heenen,J.,
Noot, o.c., blz. 28-29, nr. 27). Daarbij komt de verschillende regeling al
naargelang het gaat om een contante verkoop of een verkoop op afbetaling.
De artikelen 1184 en 16s4, 1612 en 1613 B.W., artikel 20, S0 Hyp. W.,
artikel S46 en artikel s68 F.W., de talrijke bijzondere wetten en de rechtspraak kunnen moeilijk als een coherent en logisch geheel aanzien worden,
dat in staat is een evenwichtige bescherming te verzekeren zowel van de
koper, de verkoper als van de andere schuldeisers van de koper op het ogenblik dat deze in financiele moeilijkheden verkeert. Een merkwaardige
analyse van al deze regels vindt men in het advies van advocaat-generaal
F. Dumon en in de kritische noot van professor J. Heenen die het opneemt
voor de verkoper op krediet.
Het Sinex-arrest weigert de bescherming van artikel s68 F.W. aan de onbetaalde verkoper, doch erkent het revindicatierecht op basis van artikel
20, S0 Hyp. W. ingeval van contante verkoop. In casu was de eis in elk geval
laattijdig ingesteld, buiten de termijn van acht dagen.
16. De vraag of artikel s68 F.W. kan toegepast worden ingeval van gerechtelijk akkoord wordt theoretisch nog bemoeilijkt door het feit dat de
doctrine en de rechtspraktijk het revindicatierecht (of ontbinding van verkoopovereenkomst) voorzien in artikels68 F.W. niet aileen toepassen t.a.v.
verzonden koopwaar - stoppage in transitu - maar eveneens voor koopwaar geleverd na het faillissement. Over de juridische gronden waarop deze
uitbreiding steunt bestaat alweer geen eensgezindheid (Dumon, F., Advies,
o.c., blz. 26s-267).Voor de ene volstaat de draagwijdte van artikels68 F.W.
(Heenen, J., Noot, o.c., blz. IS-16), terwijl anderen bijkomende steun
zoeken bij de algemene kenmerken eigen aan het faillissement nl. het
,fixeren" van de rechten en plichten van gefailleerde en schuldeisers 'zoals
die bestaan op het ogenblik van het faillissement (Dumon, F., Advies, o.c.,
blz. 269). Ingeval van verzoek tot gerechtelijk akkoord bestaat deze situatie

niet. Ook het feit dat artikel 20, 5° Byp. W. door geen enkele wettelijke
bepaling buiten werking is gesteld ingeval van verzoek tot gerechtelijk
akkoord sluit een revindicatierecht op grond van artikel 568 F.W. uit voor
goederen die geleverd worden na het verzoek (Dumon, F., Advies, o.c.,
blz. 274;- Beenen, J., Noot, o.c., blz. 32, nr. 32). In de Sinex-zaak was dit
het geval. Vermits het hofvan cassatie de toepassing van artikel568 F.W. in
het algemeen uitsluit ingeval van verzoek tot gerechtelijk akkoord, heeft het
arrest dit onderscheid tussen goederen onderweg en goederen die effectief
geleverd worden buiten beschouwing gelaten.
§ 4· Procedure na het verzoek

17. De gecoi:irdineerde wetten op het gerechtelijk akkoord voorzien in de
artikelen 6, 7, en 8 de regeling van de procedure na het indienen van het
verzoek tot aan de vergadering van de schuldeisers. Er wordt steeds een
rechter-commissaris aangeduid die verslag zal uitbrengen over de ontvankelijkheid van het verzoek en over de financiele toestand van de verzoeker.
Binnen de acht dagen doet de rechtbank uitspraak over haar bevoegdheid en
over de ontvankelijkheid van het verzoek in het algemeen.
18. De rechtbank belast met het onderzoek van de aanvragen tot gerechtelijk akkoord is de rechtbank van koophandel van de woonplaats van de verzoeker (art. 574 en 63I Ger. W.). Volgens het gerechtelijk wetboek is de
woonplaats de plaats waar de betmkkene is ingeschreven in de bevolkings~
registers (art. 36 Ger. W.), hetgeen niet noodzakelijk hoeft samen te vallen
met het zakencentrum van de verzoeker. Bet staat bmten kljf dat de strikte
toepassing van de artikelen 63I en 36 Ger W. tot ongunstige en ongewenste
situaties leiden in de praktijk.
Bet client vermeld te worden dat het Europees verdrag van 27 september
I968 inzake bevoegdheid en uitvoering van vonnissen, in werking vanaf
I februari I973 in Belgie, de materie van het faillissement en het gerechtelijk akkoord niet regelt. Terzake gelden bijgevolg steeds de vroeger afgesloten verdragen of het gemeen recht.
De rechtbank van koophandel te Doornik velde op I2 december I968 een
faillietverklarend vonnis na verzoek tot gerechtelijk akkoord t.a.v. een handelaar van Franse nationaliteit gedomicilieerd in Belgie en handeldrijvend
in Belgie (Brb. Doornik, I2 december I968, B.R.H., I969, 255 met noot
M. Weser; Pas., I969, III, 69).
De bevoegdheid werd bepaald door het Frans-Belgisch verdrag van 8 juli
I 899. Krachtens artikel 8 is de rechtbank van de woonplaats bevoegd
(cfr. Cloquet, A., o.c., nr. 8Is).
In de kritische noot wijst M. Weser op het antwerp van Europees verdrag
inzake faillissement en aanverwante procedures. Dit ontwerp stelt als
criterium voor de bevoegdheid van de Europese rechtbanken het zaken
centrum van de handelaar voorop.

Vermeld werd reeds dat het verzoek ondertekend door de raadsman van de
verzoeker niet ontvankelijk is tenzij deze drager is van een bijzondere
volmacht (zie nr. 6).
19. De rechtspleging die onmiddellijk volgt op de neerlegging van het
verzoekschrift geschiedt in de raadkamer tot aan het verslag van de rechtercommissaris uitgebracht in openbare zitting overeenkomstig artikel 21 Ger.
Akk. Pas in deze stand van de procedure is expliciet voorzien dat de schuldeisers kunnen worden gehoord. Is tussenkomst van een schuldeiser onmiddellijk na het indienen van het verzoek op grond van de artikelen 8 12 en 813
Ger. W. toelaatbaar? Op deze vraag antwoordde de rechtbank van koophandel te Dendermonde negatief (Hrb. Dendermonde, 12 juli 1971, R. W.,
I971-1972, 1974 met noot A.C.). De motivering lijkt nochtans niet volledig
steekhoudend te zijn en het besluit is enigszins ongenuanceerd. De rechtbank besluit tot de niet-toelaatbaarheid op grond van het geheim karakter
van het onderzoek dat enkel door de rechtbank gevoerd wordt (art. 6 en 7
Ger. Akk.); het vonnis neemt nochtans aan dat de schuldeisers de rechtbank inlichtingen kunnen geven nopens de toelaatbaarheid van het gerechtelijk akkoord, doch niet bij middel van tussenkomst. De annotator
vermoedt dat de rechtbank doelt op een brief of zelfs op een mondelinge
inlichting. Het recht van de schuldenaar op een onderzoek door de rechtbank is op zichzelf geen argument tegen mogelijke tussenkomst van een
schuldeiser, zoals het vonnis schijnt aan te nemen. Het onderzoek dat volgt
op een verzoek tot gerechtelijk akkoord is inzoverre ,geheim" dat het in
raadkamer wordt behandeld en dat de schuldeisers o.a. geen inzage hebben
in de resultaten van het onderzoek v66r het vonnis gewezen krachtens
artikel 8 van de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord, dat de
schuldenaar toelaat de schuldeisers op te roepen (cfr. Cloquet, A., o.c.,
nr. 541). Het verzoek zelf is alles behalve geheim; integendeel het wordt
gepubliceerd terwijl het verzoekschrift met aangehechte stukken ter inzage
ligt op de griffie (cfr.Cloquet,A., o.c., nr. 495). Het opgeheven artikel 10 van
de gecoordineerde wetten voorzag zelfs expliciet de mogelijkheid voor de
schuldeisers om tussen te komen voor het hof indien hoger beroep werd
ingesteld door de verzoeker tegen het vonnis gewezen krachtens artikel 8.
Het blijkt dus da.t vanaf de fase na het vonnis voorzien in artikel 8 de schuldeisers wel degelijk toegang hebben tot de resultaten van het onderzoek en
bijgevolg niets hun tussenkomst in de weg staat indien zij niet op de gelegenheid ,gehoord" te worden voorzien in artikel21 wensen te wachten of indien
zij dit onvoldoende achten. Het geheim karakter van de procedure zou dus
hoogstens de tussenkomst van de schuldeiser verhinderen tot na het vonnis
gewezen krachtens artikel 8. In het geval behandeld voor de rechtbank te
Dendermonde was het verzoekschrift tot tussenkomst op dezelfde dag als
het verzoek tot gerechtelijk akkoord neergelegd.
De rechtbank van Nijvel heeft de tussenkomst van een bevoorrechte
schuldeiser op basis van artikel 21 Ger. Akk. onontvankelijk verklaard
(Rb. Nijvel, 4 oktober 1969, Rec. fur., Niv., 1969, blz. 187). Dit vonnis
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bevestigt de heersende leer (Cloquet, A., o.c., nr. 614 in fine;- Fredericq,
L., o.c., nr. 727; R.P.D.B., o.c., nr. 336).
In casu werd echter wei rekening gehouden met de opmerkingen van deze
schuldeiser die per brief waren medegedeeld aan de rechter-commissaris
die ze vermeldt in zijn verslag.
De schuldeiser die zich wil verzetten tegen het gerechtelijk akkoord kan ook
dagvaarden in faillietverklaring en op die marrier de rechtbank wijzen op
het feit dat de schuldenaar volgens hem niet ongelukkig en te goeder trouw
is (cfr. Cloquet, A., o.c., nr. 507 : zie nr. 8).
§ 5. Concordataire vergadering
20. Na de uitspraak nopens de ontvankelijkheid van het verzoek en de
bevoegdheid van de rechtbank, bepaalt de rechtbank, tenzij zij reeds het
verzoek verwerpt, de plaats de dag en het uur waarop de concordataire
vergadering onder voorzitterschap van de rechte~-commissaris zal worden
gehouden (art. 8 en 13 e.v. Ger. Akk.). Luidens artikel 2 Ger. Akk. komt
dit akkoord tot stand indien de meerderheid van de schuldeisers, die door hun
niet betwiste of bij voorraad aanvaarde schuldvorderingen de twee derden van de verschuldigde sommen vertegenwoordigen, het verzoek bijtreden. De schuldvorderingen van zij die aan de stemming niet hebben
deelgenomen en wier stemming als ongedaan te beschouwen is worden echter niet meegeteld voor de berekening van de meerderheden.
Het hof van beroep te Luik velde op 29 april 1968 een arrest nopens de
geldigheid van bepaalde, overeenkomstig artikel 19 Ger. Akk., ter griffie
schriftelijk uitgebrachte stemmen. De stem uitgebracht op de vergadering
zelf door een persoon ,gevolmachtigd" door de niet gemandateerde secretaresse van een schuldeiser is ongeldig. Deze schuldeiser kan nochtans zelf
overeenkomstig artikel 19 Ger. Akk. geldig zijn stem uitbrengen ter griffie.
Een tweede schuldeiser die in twee opeenvolgende brieven de eerste keer
een negatieve stem uitbracht en de tweede keer een positieve stem uitbracht,
stemde de tweede keer echter ongeldig. Een geldige stem kan niet worden
gewijzigd (Luik, 29 april 1968, Pas., 1968, II, 211).
Een advocaat kan evenmin een geldige stem uitbrengen zonder bijzondere
schriftelijk volmacht (Hrb. Brussel, 28 december 1972, B.R.H., 1973, 227,
met noot R.G.P.).
Deze schriftelijke volmacht heeft des te meer zin in de gevallen waar het
de raadsman van de verzoeker is die door de schuldeiser gevolmachtigd
wordt om positief te stemmen- hetgeen de courante praktijk is (cfr.
Cloquet, A., o.c., nr. nr. 593; Steyaert, }., De nieuwe wet op het gerechtelijk
akkoord, R. W., 1948-1949, 983).
Volgens Cloquet zou het concordaat bekomen worden door de stemming,
dus na afl.oop van acht dagen na de vergadering en niet op de datum van het
homologatievonnis (zie nr. 23). (Voor de gevolgen van de stemming door
een bevoorrechte schuldeiser: zie nr. 31.).
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§ 6. Homologatie

In het proces-verbaal van de concordataire vergadering wordt de dag
vastgesteld waarop de rechtbank uitspraak zal doen over de geschillen en de
homologatie van het akkoord, na het verslag van de rechter-commissaris te
hebben gehoord (art. 17, 5° en 21 Ger. Akk.). Het verslag moet op straffe
van nietigheid van het tussen te komen vonnis, uitgebracht worden door de
rechter-commissaris, benoemd krachtens artikel 6 Ger. Akk. Deze rechter
moet bovendien, eveneens op straffe van nietigheid, deel uit maken van het
rechtscollege dat het vonnis velt (Luik, 29 april 1968, geciteerd). Het arrest
eist in geval van verhindering de voorafgaandelijke vervanging van de rechter-commissaris, en dit biJ vonnis.
Dit arrest bevestigt vaststaande principes (cfr. Cloquet, A., o.c., nr. 613;
R.P.D.B., o.c., nr. 335;- Cass., 26 april 1906, Pas., 1906, I, 204).
21.

Luidens artikel 2, al. 4 Ger. Akk. heeft het akkoord dat tot stand gekomen is tussen verzoeker en de meerderheid van zijn schuldeisers ,geen
uitwerking dan mits homologatie door de rechtbank van koophandel".
De homologatie is bijgevolg de tweede mijlpaal in het verloop van het
verzoek tot gerechtelijk akkoord; een · eerste reeks belangrijke gevolgen
ontstaan door de enkele neerlegging van het verzoek. Gezien de belangrijke
gevolgen van het akkoord t.a.v. al zijn chirografaire schuldeisers (art. 29
Ger. Akk.) en voor een gezond handelsverkeer in het algemeen is een
toezicht, een censuur, vanwege de rechtbank onontbeerlijk (art. 23 Ger.
Akk.) (Brussel, 18 juni 1968, Pas., 1968, II, 263; ]. T., 1969, 48;- zie ook
nr. 45).
22.

23. In de praktijk stelt zich het probleem te weten wanneer het akkoord
wordt bekomen; dit tijdstip hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met het
tijdstip van wanneer af het uitwerking krijgt en bindend wordt voor alle
schuldeisers, nl. de datum van de homologatie. Het onderscheid is vooral
belangrijk voor schulden ontstaan na de stemming van het akkoord en v66r
het homologatievonnis. De voorwaarden van het akkoord zijn immers niet
toepasselijk op schulden ontstaan na het bekomen van het akkoord. Volgens
Cloquet bekomt de schuldenaar het gerechtelijk akkoord door de stemming
van de schuldeisers, afgesloten acht dagen na de concordataire vergadering,
en niet op de dag van de homologatie door de rechtbank (Cloquet, A.,
o.c., nr. 671).
Deze mening werd gedeeld in een vonnis van de rechtbank van koophandel
te Leuven (Hrb. Leuven, 28 september 1965, B.R.H., 1969, II, 194).
Een beslissing van de rechtbank van koophandel te Bergen gaat aan het
onderscheid voorbij, ofschoon het in casu ging om een contract intuitu
personae dat na de ontbinding onder dezelfde voorwaarden opnieuw was
afgesloten. Het vonnis stelt de dag van de ontbinding niet precies vast,
doch gaat er wel vanuit dat de nieuwe overeenkomst ontstaan is v66r de
homologatie om uitwerking te krijgen na het homologatievonnis. Het neemt

I
I

tenslotte aan dat ,la poursuite de contrat de concession de licence de
brevets par c. et !'apport de sa collaboration ont donne lieu a des creances
nouvelles nees apres concordat et maintenues aux taux anterieur minimum de
comm1sswns .
Wanneer men met Bongers (o.c.) zou aannemen dat een contract intuitu
personae ontbonden wordt bij de neerlegging van het verzoek, dan zouden
in casu de nieuwe verbintenissen ontstaan zijn onmiddellijk erna en dus
zelfs v66r de stemming van het concordaat. De beslissing van de rechtbank van koophandel te Bergen is echter veeleer als een verantwoorde beslissing in concreto te aanzien dan 'als een principiele stellingname over de
vraag wanneer precies het concordaat wordt bekomen (Hrb. Bergen, 18
februari 1969, B.R.H., 1970, II, so8).
•

0
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§ 7. Rechtsmiddelen

24. Artikel 9 Ger. Akk. regelt de mogelijkheden tot het aanwenden van
verzet en hager beroep tegen de vonnissen inzake ontvankelijkheid van het
verzoek en de bevoegdheid van de rechtbank, gewezen krachtens artikel 7
en 8 Ger. Akk. Luidens artikel8, S0 en 24 Ger. Akk. kan de rechtbank reeds
in deze fase, dus v66r enige concordataire vergadering, het verzoek ongegrond verklaren en het faillissement uitspreken na de schuldenaar te hebben
gehoord. Ingeval de homologatie van het akkoord wordt geweigerd zal de
rechtbank meestal ook het faillissement van de verzoeker open verklaren.
De rechtsmiddelen tegen het vonnis inzake homologatie worden bepaald
in de artikelen 26, 27 en 28 Ger. Akk.
De uitspraken waartegen uiteraard in de praktijk het meest een rechtsmiddel wordt ingesteld, zijn de vonnissen die krachtens artikel 8, S0 en 24
Ger. Akk. het verzoek afwijzen, en de vonnissen die de homologatie weigeren
en terzelfdertijd het faillissement van de verzoeker uitspreken. De beslissing kan ook gesplitst worden door de uitspraak van twee afzonderlijke
vonnissen, een nopens het gerechtelijk akkoord en een nopens het faillissement. De vraag of, ofwel verzet moet of mag worden aangetekend tegen
faillietverklaring (art. 473 F.W.), ofwel hager beroep mag of moet worden
ingesteld tegen de beide beslissingen genomen in een vonnis, is erg controversieel. Betwist wordt o.a., of de verzoeker procespartij is, of de faillietverklaring op bekentenis dan wei ambtshalve of op tegenspraak wordt uitgesproken, of de faillietverklaring ondergeschikt is aan de uitspraak inzake
gerechtelijk akkoord en daarom aan dezelfde regelen onderworpen w.b. de
rechtsmiddelen (cfr. Cloquet, A., o.c., nr. S44 e.v., 945 e.v. en 977;- zie
Overzicht van rechtspraak, Faillissement en gerechtelijk akkoord, T.P.R.,
1969, biz. 479-480;- T.P.R., 1974, nr. 16-18).

25. Het hof van cassatie heeft in zijn arrest van 30 januari 1970- Wimararrest- beslist dat eisers in cassatie, tevens eisers in hager beroep, geen
partij waren in de zaak waarin het eerste vonnis hun faillissement uitsprak
en dat zij bijgevolg tegen dit vonnis enkel verzet konden aanwenden zoals
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voorzien in artikel473 F.W. (Cass., 30 januari I970, Pas., I, 4SS;]. T., I970,
3S7). Het arrest bevestigt de stelling van het arrest van het hof van beroep
te Gent van I8 februari I969. De kwestie is dus uit te maken of de gefailleerde partij was in het geding nopens het faillissement. Het cassatiearrest stelt
dat het hof van beroep terecht afleidt dat de eisers zich niet verdedigden
w.b. de ambtshalve verklaring in staat van faillissement, en wel uit het feit
dat zij niet werden gedagvaard in faillissement en dat zij geen kennis hadden
van enige eis in faillietverklaring en dat zij zich hieromtrent niet konden
verdedigen vermits zij geen kennis hadden van de ingeroepen stukken. Het
betrof in casu het hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel dat de nietigverklaring van een gerechtelijk akkoord uitsprak en
terzelfdertijd de schuldenaars in staat van faillissement verldaarde. Precies
in dit geval heerste nochtans het minst discussie : aanvaard werd dat zeker
ingeval van nietigverklaring of ontbinding van het gerechtelijk akkoord
de schuldenaar partij is inzake, ook t.a.v. de beslissing nopens de staat van
faillissement (Cloquet, A., o.c., nr. 94S;- Brussel, IS juni I9S9,]. T. 19S9,
496 met noot G. Lermusiau.;- Brussel, IS juni I96o, Pas., I969, II, 36).
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel verklaart het verzet
tegen faillietverklaring uitgesproken samen met de ontbinding van het
gerechtelijk akkoord niet ontvankelijk, omdat in dit geval de gefailleerde
ontegensprekelijk partij is in het geding (Hrb. Brussel, 23 november 1967,
B.R.H., 1969, 3I4).
De artikelen 3S, 36 en 37 Ger. Akk. voorzien inderdaad de oproeping van de
schuldenaar, hetgeen artikel 24 Ger. Akk., overigens ook voorschrijft.
Hij zal dus kennis nemen van een eis van zijn schuldeisers en van het
verslag van de rechter-commissaris die meestal het faillissement zullen
vorderen als logisch gevolg van de vordering tot ontbinding van het gerechtelijk akkoord. In het concrete Wimar-geval doet zich dan ook de paradoxale
geschiedenis voor dat de gefailleerde vennootschap en haar gefailleerde
zaakvoerder tegen het ene vonnis dat het gerechtelijk akkoord van de vennootschap vernietigt en de vennootschap samen met haar zaakvoerder
failliet verklaart, hager beroep instellen en zich daarvoor steunen op het
feit dat de vennootschap zelfniet opgeroepen is zoals vereist door artikel37
Ger. Akk. De zaakvoerder was nochtans aanwezig en hij werd gehoord. Het
hof van beroep beslist vrij cynisch dat enerzijds het hoger beroep w.b. het
gerechtelijk akkoord ongegrond voorkomt vermits de zaakvoerder gehoord
werd en anderzijds het hager beroep w.b. het faillissement onontvankelijk
is vermits noch de vennootschap, noch de zaakvoerder ,partij" waren inzake
en zij dus verzet moesten instellen tegen dat deel van het vonnis i.p.v. hager
beroep. Het hof van cassatie keurt deze beslissing van het hof van beroep te
Gent goed.
26. Nochtans wordt deze rechtspraak die tot onontwarbare proceduriele
toestanden aanleiding zal geven, niet algemeen gevolgd. Het hof van beroep
te Brussel heeft beslist dat het hoger beroep ingesteld door de verzoeker
tegen een vonnis geveld in toepassing van artikel 8, S0 Ger. Akk. en artikel

24 Ger. Akk. ontvankelijk is zowel wat betreft de weigering om de procedure
tot het bekomen van het gerechtelijk akkoord verder te zetten als wat betreft
het open verklaren van het faillissement van de verzoeker. Het hof beslist
dat de verzoeker in kwestie wel gedingvoerende partij is (Brussel, 6 januari
I97I, Pas., I97I, II, 9I;- impliciet aanvaard door Luik, I2 maart I97I,
]. Liege, I970-I97I, blz. 226).

27. Deze principes winnen des te meer aan praktisch belang omdat de
termijnen voor het instellen van verzet en hager beroep kort zijn. De termijnen worden in het bijzonder geregeld en wijken dus af van het gemeen
recht. De termijn is vastgesteld op acht dagen (art. 9 en 27 Ger. Akk.,
art. 473 F.W.). Het hofvan beroep te Luik besliste dat een vonnis gewezen
overeenkomstig artikel8 Ger. Akk. op 24 juni I 970 definitief wordt op 3 juli
I970. De termijnen worden niet verlengd omwille van de gerechtelijke
vakantie (Luik, I2 maart I97I, ]. Liege, I970-I97I, blz. 226). Het hofvan
beroep te Gent verklaarde ambtshalve het hoger beroep ingesteld op 25 augustus 1969 tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel zetelend te
Oostende van IO juli I969 laattijdig (Gent, I7 maart I970, R.W., I969-1970,
I700 met noot).
28. Tussenkomst van de curator tijdens het geding in hager beroep wordt
algemeen toegelaten (Luik, I2 maart I971, gecit.). Aanvaard werd ook dat
het hoger beroep geldig ingesteld wordt door middel van een deurwaardersexploot betekend aan de curator (Brussel, 6 januari I97I, gecit.).
29. Het hof van beroep gevat door het hager beroep tegen een vonnis dat
de homologatie weigert van een akkoord en de verzoeker in staat van faillissement verklaart, kan slechts ofwel toch het akkoord homologeren, ofwel
het faillissement bevestigen (Brussel, I8 juni I968, Pas., 1968, II, 263;
]. T., I969, 48). Het kan de schuldenaar niet toelaten andere voorstellen
te doen.
§ 8. Gevolgen na homologatie. Artikel 29 Ger. Akk.

30. De homologatie maakt het akkoord bindend voor al de schuldeisers;
het is slechts van toepassing op de verbintenissen aangegaan v66r dat het
werd bekomen. Het heeft geen uitwerking ten aanzien van I 0 de belastingen
en openbare lasten, alsmede de dijk- en polderlasten, 2° de schuldvorderingen gewaarborgd door voorrecht, hypotheek of pandgeving (behalve
wanneer zij aan de stemmi11-g over het akkoord hebben deelgenomen
art. IS Ger. Akk.), 3° de schuldvorderingen wegens uitkering tot onderhoud.
Het gerechtelijk akkoord komt niet ten goede aan de medeschuldenaars,
noch aan de borgen die afstand deden van het voorrecht van uitwinning.
Schulden ontstaan na het bekomen van het concordaat zijn niet onderworpen aan de voorwaarden van het akkoord. Meningsverschillen bestaan
omtrent het tijdstip waarop het concordaat wordt bekomen (zie nr. 23).
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31. De schuldeisers die enige reden van voorrang hebben zijn niet gebonden door de voorwaarden van het akkoord. Dit betreft zowel de bevoorrechte schuldvorderingen ontstaan na als v66r het tot stand komen van het
gerechtelijk akkoord (Rb. Neufchateau, I9 november I970, Pas., I97I, III,
I4;- Rec. Gen. Enr. Not., I97I, 422). Deze bevoorrechte schuldeisers
kunnen echter hun voorrecht verliezen door deel te nemen aan de stemming
over de concordataire voorstellen (art. IS Ger. Akk.).De artikelen I3 en 14
Ger. Akk. schrijven voor dat de schuldeisers hiervan zullen verwittigd worden, enerzijds door vermelding van de tekst van artikel IS op de uitnodiging om de vergadering bij te wonen, anderzijds door voorlezing ervan op
de vergadering zelf. Een vonnis van de rechtbank van koophandel te St.
Nildaas neemt aan dat een bevoorrechte schuldeiser die gestemd heeft ten
gevolge van een dwaling nopens het recht zijn voorrecht niet verliest; zijn
stem, aangetast door een wilsgebrek, is nietig (Hrb. St. Niklaas, 12 januari I97I, gecit. door Cloquet, A., Overzicht van rechtspraak van de rechtbank
teSt. Niklaas, R. W., 1972-1973, I2SI).
In casu betrof het een Nederlander; in Nederland bestaat deze regel van
artikel IS Ger. Akk. niet. De rechtbank overweegt tenslotte als alternatief
dat de stem van de Nederlander ook kan worden beschouwd als uitgebracht
met voorbehoud nopens zijn voorrecht en bijgevolg nietig krachtens artikel 2, lid 3 Ger. Akk.
32. De schuldvorderingen van een schuldeiser kunnen ten dele bevoorrecht
zijn en ten dele chirografair. De voorwaarden van het gerechtelijk akkoord
zijn vanzelfsprekend toepasselijk op het chirografair gedeelte van de schuldvorderingen, steeds voor zover zij zijn ontstaan v66r het bekomen van het
akkoord (Rb. Brussel, 9 mei 1968, Pas., 1969, III, 30). Dit geldt ook voor
het sal do van de schuldvordering dat niet door de opbrengst van de goederen
waarop het voorrecht slaat wordt gedekt (cfr. Cloquet, A., o.c., nr. 67S;
- R.P.D.B., o.c., nr. 438; - zie ook nr. 39).
33· Naar aanleiding van de publicatie van een vonnis van de rechtbank
van koophandel te Charleroi is de discussie omtrent het al of niet bevoorrecht
karakter van de staat van kosten en ereloon van de advocaat die de verzoeker
om een gerechtelijk akkoord bijstond opnieuw in de actualiteit gekomen
(Hrb. Charleroi, 3 januari I973, ]. T., 1973, I83). Het vonnis kent aan deze
schuldvordering het voorrecht van de bewaring van de zaak toe (art. 20,
4° Hyp. W.). Hiermee sluit de rechtbank zich aan bij de heersende rechtsleer en rechtspraak in Frankrijk. In Belgie is deze kwestie zeer betwist en
wisselend in de ene of andere zin beslecht geworden door de rechtbanken.
De evolutie schijnt eerder in positieve zin te verlopen (cfr. Helpens, M.,
Les honoraires de l' avocat sont-ils privilegies lors d' une demande de concordat
judiciaire?]. T., 1973, s96-s97). Het hofte Luik oordeelde nochtans in een
gelijkaardig geval dat het voorrecht niet kan worden toegekend (Luik, I 8
maart I970, ]. Liege, r969-I970, 2S7 met noot).

De problematiek of artikel 20, 4° Hyp. W. toepassing moet krijgen op de
staat van kosten en ereloon van de advocaat stelt zich eveneens in ruimer
verband. Niet alleen de advocaat die de handelaar, die om een gerechtelijk
akkoord verzoekt bijstaat, doet vrij vaak een beroep op dit voorrecht; ook de
advocaat die de invorderingen verzorgt voor een handelaar die failliet verklaard wordt maakt aanspraak op dit voorrecht (cfr. Kokelenberg, }., Kan
de advocaat het voorrecht van artikel 20, 4° Hyp. W. inroepen? R. W., 19701971, 1163). Indien tegen de toepassing van het principe zelf geen bezwaar
bestaat, integendeel, dan moet nochtans steeds in concreto nagegaan worden
welke elementen van het vermogen door het optreden van de advocaat bewaard bleven. Ingeval van voorbereiding van het verzoek tot gerechtelijk akkoord zal dit het vermogen zijn zoals samengesteld en beschreven op het
ogenblik van het verzoek.
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34· De voorwaarden van het gerechtelijk verzoek hebben geen uitwerking
ten aanzien van de borgen. Dit geldt ook voor de avalgever (Hrb. Leuven,
5 maart 1968, B.R.H., 1969, blz. 324).

!\35· Aangenomen wordt dat de loop van de intresten bij de stemming
\ \ over het gerechtelijk akkoord stopgezet wordt (Cloquet, A., o.c., nr. 567 en
693). Dit geldt niet voor de intresten van bevoorrechte schuldvorderingen
indien ook deze intresten een bevoorrecht karakter hebben (Cloquet, A.,
o.c., nr. 674). Toepassing van deze regel werd gemaakt door het hof van
beroep te Brussel; in casu ging het om het voorrecht-van-een kapitein van_een
schip voor de schadevergoeding hem verschuldigd wegens ontslag door de
reder die een gerechtelijk akkoord bekomen had (Brussel, 18 april 1969,
Pas., 1969, II, 168; ]. Port. Anv., 1969, II, 407; R. W., 1969-1970, 8r).
36. Een vonnis van de rechtbank te Brussel bevestigt de leer dat tijdens
het bestaan van een gerechtelijk akkoord de schuldenaar geen nieuwe
bijeenroeping van zijn schuldeisers kan vorderen ten einde nieuwe voorstellen te doen.
Deze leer steunt noch op een expliciete wettekst, noch op een constante
rechtspraak van het hoogste hof (cfr. Cloquet, A., o.c., nr. 752 en 765).
De rechtspraak schijnt deze gewoonte te eerbiedigen zonder uitvoerige
juridische motivering en blijkbaar evenmin op grond van sociaal-economische opportuniteit (zie Hrb. Brussel, 2 december 1971, B.R.H., 1973,
230 met noot R.G. Poncelet, die wijst op het feit dat de rechtbank het akkoord in casu ontbindt met de klaarblijkelijke bedoeling de schuldenaar toe
te laten nieuwe voorstellen te doen).
37. Het hof van cassatie heeft beslist dat het arrest, dat een schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering van een verbintenis weigert omdat de
schuldenaar een gerechtelijk akkoord bekomen had, rechtsgeldig gemotiveerd is (Cass., 30 september 1971; Pas., 1972, I, 103).

§ c;j. Ontbinding van het gerechtelijk akkoord. Artikelen 36-37 Ger. Akk.

38. In principe kunnen de schuldeisers die gebonden zijn door het akkoord,
slechts ontbinding vordereh ingeval van niet-uitv6ering van de concordataire 'verbintenissen door ·de schuldenaar. Artikei 35 Ger. Akk. voorziet
de gevallen waarin de nietigverklaring vah het gerechtelijk akkoord ka~

worden gevorderd.
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De schuldeisers kunnen bijgevolg .de schuldenaar niet da,gvaarden om h~t
failli~sement te horen uitspreken op grand van· schulden die bestonden v66r
het gerechtdijk ak~oord' werd bekomen. Zij mo~te1;1 de ontbinding ervi:m
benaarstigen. Indien cl,e qntbinding bekomen wordt, zalhet faillissement het
normaal' gevolg ervan zijp..
.
.
39· Het probleem stelt zich echter of de schuldeisers die niet gebonden
zijn door het akkoord, nl. de bevoorrechte schuldeisers rechtstr~eks het

faillissement van de schuldenaar op grand .van vroeger bestaande schulden
kunnen vorderen, zonder de voorafgaandelijke ontbinding van het akkoord
te bekomen. De rechtbank van koophandel te Antwerpen besliste dat dit niet
kon ,aangezienjuist na het bestaan en ondanks datbestaan (van die bevoorre~hte schulden) ·het concordaat werd toegestaan ter voorkoming .van het
faillissement" (Hrb. Antwerpen, 12 april 1<}73, R. W., 1973-1974, i664).
Cloquet is een andere mening toegedaan: ,de toute fa<;on la faillite pourra
en depit du concordat et de son homologation etre poursuivie par les
creanciers auxquels ce concordat n' est pas opposable et notamment par les
creanciers anciens nantis de suretes" (Cloquet, A., o.c., nr. 663 met verwijzing naar Fredericq, o.c., VIII, 766). Anderen stellen dat deze vorde~ing
slechts ontvankelijk is indien aangetoond wordt dat de zekerheid van de
schuldeiser onvoldoende is om zijn schuldvordering te voldoen (R.P.D.B.,
o.c., nr. 440 met verwijzing naar Luik, 20 oktober 1953, Pas., 1954, II, 54;
Pas., 1955, II 14; ]. Liege, 1953-1954, 145). Dit arrest stelt in feite zoals de
rechtbank van koophandel te Antwerpen dat de rechtstreekse vordering tot
faillietverklaring onontvankelijk is. Het arrest oordeelt nochtans dat deze
(bevoorrechte) schuldeiser de ontbinding van het akkoord kan vorderen op
voorwaarde dat hij aantoont dat zijn zekerheid onvoldoende blijkt te zijn.
In dit geval wordt hij immers opgenomen bij de chirografaire schuldeisers
voor het saldo van zijn vordering. Hij kan de ontbinding vervolgen ingeval
van niet-uitvoering van de concordataire verbintenissen (cfr. Cloquet, A.,
o.c., nr. 675;- Discart, A., De bevoorrechte schuldeisers en het concordaat,
R. W., 1956-1957, 1489 e.v.).
40. Het samengaan van de ontbinding van het akkoord en het faillissement,

hetgeen in de praktijk meestal voorkomt, is nochtans niet noodzakelijk en
uitzonderingen komen voor in de rechtspraak.
Het hager vermelde Wimar-arrest stelt duidelijk dat het faillissement niet
ipso facto het gevolg is van de ontbinding van het gerechtelijk akkoord en
dat de beide procedures niet onsplitsbaar zijn (Cass., 30 januari 1970, gecit.).

Eveneens werd reeds gewezen op het geval beslecht doqr de rechtbank van
koophandel te Brussel op 2 december 1971 (gecit.).
De rechtbank van koophandel te Dendermonde besliste dat ingeval va:t;~
ontbinding van het gerechtelijk akkoord de schuldenaar die sinds .meer dan
zes maand~n ~e~n handelaar meer is niet meer in staat van faillissement kan
worden verklaard (Hrb. Dendermonde, 3 juni 1971, R. W., 1971-1972, 1507
e~v. met I'lQOt A.~.). In de noot wordt gewezen op de mo~elijkheid misbruik
te maken v~n <;leze regel en op het verschil met het akkoord na faillis~ement;
A. C. doet een voorstel om de lege ferenda volge!'lde wetsl;>epal~ng ii'l te lassen
na het eerste li<;l van artikel 29 Ger. Akk. ,de homologatie van het akkoord
bewaart de hoedanigheid van handelaar in hoofde van de schuldenaar ten
overstaai'l van de schuldeisers voor wie het akkoord bindend is".
§

10.

Gerechtelijk akkoord met boedelafl!ltimd

41. De gecoordineerde wetten op bet gerechtelijk akkoord voorzien expliciet de modaliteit van boedelafstand ingeval van concordaat, in de artikelen
30, 31, 32 en 33 Ger. Akk.; in dit geval belooft de schuldenaar geen afkortingen, maar zet (meestal) zijn handelsactiviteit stop en verbindt er zich toe
zijn goederen te gelde te laten maken door een vereffenaar die de opbrengst
ervan zal verdelen onder de schuldeisers. De boedelafstand verschilt qua
karakter en gevolgen van de buitenbezitstelling ingeval van faillissement
(cfr. Cloquet, A., o.c., nr. 634; Fredericq, L., o.c., nr. 778). De schuldenaar
behoudt de eigendom over ziji'l goederen (Brussel, 4 november 1968, Pas.,
1969, II, 22).

42. Reeds werd gewezen op de beslissing van de rechtbank van koophandel te Verviers van 29 mei 1969, die een voorstel tot gerechtelijk akkoord
met boedelafstand zonder voorwerp verklaart indien het actief nauwelijks
volstaat om de bevoorrechte schuldeisers te betalen (zie nr. 4).
In een geval beslecht door het hof van beroep te Brussel protesteert de N.V.
Sotecna tegen de interpretatie van haar concordataire voorstellen door de
rechtbank van koophandel die oordeelde dat deze een boedelafstand inhidden en een vereffenaar aanstelde. Het voorstelluidde als volgt: , Payement au moyen d'un seul versement de !'ensemble du passif chirografaire,
y compris les inteni!ts h~gaux et conventionnels jusqu'a concurrence de l'actif
(etant principalement le prix de la realisation de materiel), et ce :::'.1 plus
tard le 31 decembre 1969". Het hof stelt dat het bepalen van een termijn
voor de uitbetaling van de opbrengst van het actief niet onverenigbaar is
met het begrip boedelafstand (Brussel, 4 november 1968, gecit.).
43· Het voorstel tot gerechtelijk akkoord met boedelafstand impliceert
de ontbinding van de vennootschap. Deze voorstellen moeten dus gedaan
worden door de organen en in de vorm vereist voor de ontbinding van de
vennootschap (Hrb. Brussel, 2 december 1971, gecit.).

44· Ofschoon ingeval van boedelafstand uiteraard dezelfde handelsactiviteit niet zal kunnen worden verder gezet, toch verhindert niets de tijdelijke
voortzetting van het bedrijf, vooral omdat op die manier vaak de realisatiekansen opvallend kunnen worden verbeterd (Brussel, 4 november 1968,
gecit.;- cfr. Cloquet, A., o.c., nr. 712;- Fredericq, L., o.c., nr. 782).
45. De rechtbank van koophandel moet in het vonnis dat een gerechtelijk
akkoord met boedelafstand homologeert een ofmeer vereffenaars aanduiden.
De schuldenaar kan nochtans in principe met de wettelijke meerderheid
van zijn schuldeisers een akkoord sluiten omtrent de aanduiding van de
vereffenaar. Het toezicht van de rechtbank blijft echter bestaan. De rechtbank te Nijvel weigerde het akkoord te homologeren dat een vereffenaar
aanduidde die de nodige onafhankelijkheid t.o.v. de (gezamenlijke) schuldeisers niet had. In casu betrofhet een bevoorrechte schuldeiser die mogelijks
zelf w.b. de omvang van het chirografair actief tegenstrijdige belangen zou
kunnen hebben, hetgeen zelfs te voorzien was (Rb. Nijvel, 4 oktober 1968,
Rec. fur. Niv., 1969, r87).
46. De alinea's 4, 5 en 6 van artikel 32 Ger. Akk. kennen de vereffenaar de
bevoegdheid toe ,om in naam en voor rekening van de gezamenlijke schuldeisers te handelen en zowel namens deze gezamenlijke schuldeisers als
namens de schuldenaar aile vorderingen tot verantwoordelijkheid uit te
oefenen welke deze kunnen behoren. De neerlegging van het verzoek tot
akkoord geldt als onherroepelijke lastgeving te dien einde. De vereffenaars
kunnen tussenkomen in al de rechtsgedingen waarbij de schuldenaar partij
is". Aangenomen wordt dat zij eveneens de subrogatoire vordering, voorzien
in artikel u66 B.W., in naam van de massa kunnen uitoefenen.
Het hof van beroep te Brussel heeft deze regels in twee gevallen toegepast
inzake het gerechtelijk akkoord van de redermaatschappij N.V. Armement
L. Hermans. De vereffenaars zijn bevoegd om een scheepsschroef te revindiceren die bij de hersteller berust en waarop deze geen zekerheidsrecht
kan doen gelden (Brussel, 6 december 1968, R. W., 1968-1969, 1945).
De vereffenaars vertegenwoordigen rechtsgeldig de massa van de gezamenlijke schuldeisers in een geding ingeleid tegen de concordataire schuldenaar
door een werknemer; de tegeneis ingesteld door de vereffenaars q.q. is
ontvankelijk (Brussel, 18 april 1969, Pas., 1969, II, 168; ]. Port. Anv., 1969,
II, 407; R.W., 1969-1970, 81).
De schuldeiser die in het passief wenst opgenomen te worden moet de
vereffenaar en de schuldenaar dagvaarden (Rb. Brussel, 4 dec. 1972,
R.Not.B., 1974, blz. 307.)
In een arrest van het hofvan beroep te Brussel van 29 januari 1971 oordeelt
het hof dat de algemeen bevoorrechte schuldeisers eveneens door de vereffenaar worden vertegenwoordigd ondanks artikel29 Ger. Akk. De boedelafstand wordt gedaan aan alle schuldeisers en de vereffenaar moet de hele
boedel te gelde maken en de opbrengst verdelen, vanzelfsprekend in de

Sgs

eerste plaats onder de algemeen bevoorrechte schuldeisers en daarna aan de
gewone schuldeisers.
Ingeval van verzoek tot gerechtelijk akkoord met boedelafstand ontstaat er
samenloop tussen alle schuldeisers zowel chirografairen als algemeen bevoorrechte (cfr. Charleroi, 26 april 1969, Pas., 1970, III, 8) (zie nr. 48). Vanaf
de homologatie van het akkoord vertegenwoordigen de vereffenaars de gezamelijke massa van de gewone en algemeen bevoorrechte schuldeisers die niet
meer afzonderlijk en ten individuele titel kunnen optreden: aldus het hof
te Brussel dat deze beslissing steunt op de analogie met het faillissement.
Het principe dat geldt voor de handelingen van tenuitvoerlegging is echter,
evenmin in geval van falllissement, zo evident betreffende de betwistingen
van de schuldvorderingen en de rangorde van de voorrechten (cfr. art. 503
F.W.). In casu betrofhet eengeding ingeleid tegen de vereffenaars q.q. van
het gerechtelijk akkoord N.Y. Usines Gilson om de rangorde van de voorrechten van algemeen bevoorrechte schuldeisers op roerende goederen te
horen bepalen, ingeleid door een bevoorrechte schuldeiser (een verlofkas)
die meende voorrang te hebben op werknemers, schuldeisers van opzegvergoedingen. Het vonnis inzake deze opzegvergoeding was op tegenspraak
gewezen tegen de vereffenaars q.q. en bepaalde de rangorde van het voorrecht. Het hof te Brussel beslist dat in deze omstandigheden de verlofkas
gebonden is door dat vonnis vermits zij vertegenwoordigd werd door de
vereffenaars q.q. Het vonnis heeft gezag van het gewijsde ten opzichte van
de gezamelijke schuldeisers (Brussel, 29 januari 1971, Pas., 1971, I, 140).
Het hof stelt dus dat de schuldeisers de rangorde van de voorrechten vastgesteld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis niet meer kunnen aanvallen; het hof laat wel de tussenkomst toe van belanghebbende schuldeisers tijdens een geding (cfr. Cloquet, o.c., nr. 1775). Hiermee is nochtans
het laatste woord niet gezegd t.a.v. betwistingen en verhaalsmogelijkheden
(derdenverzet ?) die zich kunnen voordoen bij de afrekeningsvergadering.
Het komt dan ook de lege ferenda aangewezen voor ook de situatie van de
bevoorrechte schuldeisers op tal van punten te regelen (cfr. vb. FranseW.
13 juli 1967, art. 69).
AcTIEF EN PASSIEF VAN DE BOEDEL

47· De boedelafstand houdt in dat de schuldenaar aan de vereffenaar de
opdracht geeft zijn vermogen te realiseren en met de opbrengst ervan de
schuldeisers te voldoen. In principe betreft de afstand het ganse vermogen
van de schuldenaar vastgesteld volgens de regels van het gemeen recht.
Een verkoop van onroerende goederen door de concordataire schuldenaar
zou dus tegenstelbaar zijn aan de massa, zelfs indien deze nog niet is
overgeschreven op het hypotheekkantoor ; het goed behoorde immers niet
meer tot het vermogen van de schuldenaar, hij kan het bijgevolg niet meer
voor rekening van zijn schuldeisers laten te gelde maken. Van een buitenbezitstelling zoals ingeval van faillissement is er geen sprake ingeval van
gerechtelijk akkoord (cfr. Fn!dericq, L., o.c., nr. 778 e.v.;- Cloquet, A.,

o.c., nr. 634). Het
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drukkelijk limitatieve doch volledige opsomming te geven van alle afgestane
goederen. Het spreekt voor zichzelf dat de schuldenaar die mededeelt zijn
volledige vermogen af te staan en Iiochtans elementen verborgen houdt niet
te goeder trouw is. Indien de schuldenaar zich dus een goed wil voorbehouden client hij open kaart te spelen met zijn schuldeisers (Hrb. Namen,
I6 januari 1969, ]. Liege, 1968-1969, I66 bevestigd door Luik, 26 mei 19'70,
]. Liege, 1970-197I, 59).
48. Volgens de rechtbank te Charleroi zou in geval van gerechtelijk akkoord
met boedelafstand het vermogen van de concordataire schuldenaar in rechte
geblokkeerd zijn (sous main de justice) en bestemd zijn om verdeeld te
worden tussen algemeen bevoorrechte schuldeisers en chirografaire schuldeisers. Samenloop ontstaat tussen de algemeen bevoorrechte schuldeisers
van dezelfde rang (Rb. Charleroi, 26 april1969, Pas., I970, III, 8).
Om deze redenen oordeelde de rechtbank dat een derdenbeslag uitgevoerd
door een bevoorrechte schuldeiser in handen van de koper van het handelsfonds, verkocht door tussenkomst van de vereffenaars, niet gegrond is.
Het concordaat heeft ten voordele van de schuldeisers van dezelfde rang
hetzelfde effect als een beslag van hunnentwege.
49· De rechtbank van koophandel te Namen oordeelde dat een verzoek
tot gerechtelijk akkoord met boedelafstand de fondsen op een bankrekening
blokkeerde. De rechtbank schijnt aan te nemen dat het akkoord van de
schuldenaar noodzakelijk is. Een cheque betaalbaar met die fondsen doch
aangeboden na de termijn van acht dagen (art. 29-32 W. I maart I96I)
waarna de cheque herroepbaar is kan bijgevolg niet gehonoreerd worden
(Hrb. Namen, 18 nov. I971, ]. Liege, I971-1972, 231). De rechtbank
constateert dat deze fondsen geblokkeerd werden en dat dit gebeurde toen
de betalingsopdracht gegeven bij cheque herroepbaar was en de fondsen
bestemd waren om aan de concordataire verplichtingen van de schuldenaar
te voldoen; de rechtbank besluit dat het voorrecht van artikel 39 bis W.
I maart I96I op de cheque geen uitwerking kan krijgen.
Buiten beschouwing blijft dus de principiele vraag of de fondsen buiten het
akkoord van de schuldenaar zouden geblokkeerd worden ingeval van boedelafstand, m.a.w. of de schuldenaar nag kan beschikken over deze fondsen en
opdracht geven deze cheques aangeboden na de termijn van acht dagen
te honoreren. De vraag blijft eveneens bestaan of deze herroeping voldoende
is om de uitwerking van een voorrecht te belemmeren terwijl nochtans de
schuldvordering zelf blijft bestaan.

so.

Het is eveneens belangrijk uit te maken welke de schulden zijn van
de massa en welke schulden in de massa van de gezamelijke schuldeisers
vallen. De schulden van de massa, ontstaan door de verrichtingen van de
vereffenaar voor rekening van de gezamenlijke schuldeisers, worden immers
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bij voorrang op alle andere betaald. Het hof van beroep te Brussel beslist
dat de schuldvordering van een werknemer wegens opzegvergoeding een
schuld is van de massa indien de opzeg gegeven werd na het verzoek tot
gerechtelijk akkoord (Brussel, 29 januari 1971, gecit.). De beslissing steunt
op het cassatiearrest van 30 mei 1968 gewezen in een geval van ontbinding
van vennootschap (Pas., 1968, I, 1126). Het hof besluit tenslotte dat de
schuldeisers van wie de schuldvordering in de massa valt geen belang en
bijgevolg niet de vereiste hoedanigheid hebben om schulden van de massa
te betwisten.

