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INTERNATIONALE CONTEXT
door
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Advocaat te Brussel

I.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

1. De ontwikkeling van de internationale handel in ons huidig economisch systeem, bewerkstelligd ondermeer door de toename der internationale betrekkingen, door de modernisatie der transportverbindingen,
door de evolutie van de techniek, en in het kader van de E.E.G. door het
vrije verkeer van personen en goederen, gaf en geeft nog steeds aanleiding
tot talrijke twistpunten.
De internationalisatie van de handel bracht met zich mede dat vele ondernemingen niet enkel in hetland, waar hun zetel is gevestigd, bedrijvig
zijn, maar hun aktiviteiten eveneens over andere landen uitspreiden, door
ondermeer het afsluiten van internationale contracten, de oprichting van
bureau's in het buitenland, van filial en zonder rechtspersoonlijkheid, door
het verwerven van bezittingen in vreemde landen.
Doch niet aile pogingen om op internationaal vlakhandel te drijven waren
succesvol. De handelaars hebben vaak op internationaal vlak te kampen
met een strengere mededinging. Anderzijds was de internationalisatie van
de handelsbetrekkingen voor behendige zakenlui aanleiding tot het plegen
van fraude ten nadele van hun schuldeisers.
2. De faillissementen van deze zogenaamde , ,intetnationale ondernemingen'', die in het verleden werden uitgesproken, deden tal van vragen
rijzen: Welke rechtbank is bevoegd ratione loci om het faillissement uit te
spreken? Welke wet dient in geval van faling te worden toegepast? Heeft
het vonnis van faillissement eveneens gevolgen in de andere landen, met
dewelke de betrokk:en vennootschap rechtsbanden heeft (b.v. schuldeisers, schuldenaars, goederen) ?
Het vergt geen betoog dat in het belang van de ontwikkeling van de
internationale handel de eenmaking van het handelsrecht zou dienen te
worden doorgevoerd. Doch tot op heden strandden de pogingen tot unificatie van het handelsrecht en meer in het bijzonder van het faillissementsrecht en van het recht der aanverwante procedures, op uiteenlopende
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politieke, economische en sociale imperatieven. Er bestaat immers een
enge interpenetratie tussen het faillissement en verschillende andere
rechtstakken: men vermelde het personenrecht, het vennootschapsrecht,
het zakenrecht. Het faillissement heeft eveneens gevolgen op het proceduraal gebied en houdt een beperking van de uitvoeringsmogelijkheden
in; anderzijds vertoont het nog steeds een repressief karakter en strekken
zijn gevolgen zich uit tot in het publiek en administratief recht.
3. Een onderzoek van de verschillende wetgevingen met betrekking tot
het faillissement, beperkttot deE. E.G. landen, bracht reeds fundamentele
verschillen in deze wetgevingen aan het daglicht, ondermeer wat betreft
de grondvoorwaarden van het faillissement, de samenstelling van het
aktief van de failliete boedel, de uitbreiding van het faillissement tot de
meester van de zaak(l).
In Belgie, in ItaW~ en in Luxemburg kunnen slechts handelaars, fysische
personen en handelsvennootschappen(2), failliet worden verklaard. In
Duitsland en inNederland daarentegen geldt een dergelijke beperking niet
en kan het faillissement van niet-handelaars eveneens worden uitgesproken. In Frankrijk heeft de wetgever in 1967 de mogelijkheid voorzien
re9!_tsg~rs_Q11~n__11i~-han_cklaar_~ in faling_ te ver1dare~
In alle E.E.G. landen, behalve in Duitsland, verliest de gefailleerde te
rekenen van het vonnis van faillietverklaring, het beheer over al zijn
goederen, zelfs over die, welke hij zou verkrijgen, terwijl hij zich in staat
van faillissement bevindt. In Duitsland weliswaar omvat het aktief van de
failliete boedel slechts de goederen, waarvan gefailleerde eigenaar was op
het ogenblik van de uitspraak van het vonnis van faling.
De wetgevingen in de E. E.G. landen houden ook uiteenlopende bepalingen in met betrekking tot de duur van de verdachte periode, tot de

(I) Belgie: Wet van 18 apri11851; zie o.m. VANRIJN en HEENEN, Principes de droit commercial,
t. IV; FREDERICQ, Traite de Droit commercial beige, VII en VIII;
Frankrijk: Wet van 13 juli 1967 en decreet van 22 december 1967, zie o.m. : RIPERT en ROB LOT, Traite
elementaire de droit commercial;
Duitsland: Wet van 10 februari 1877; zie o.m. JAEGER, Konkursordnung, Berlijn, 1958;
Italie: Decreet van 16 maart 1942, zie o.m. PROVINCIAL!, Manuale di diritto fallimentare, Milaan,
1962-1964;
Nederland: Wet van 30 september 1893; zie o.m. PoLAK, M., Polak's handboek voor het Nederlandse handels- en faillissementsrecht; MoLENGRAAF, De jaillissementswet;
Luxemburg: Wet van 2 december 1870.
(2) Met betrekking tot het onderscheid, welke in Belgie wordt gemaakt tussen de fysieke en
rechtspersonen wat betreft de hoedanigheid van handelaar - de eersten zijn handelaar zodra zij in
feite handelsdaden verrichten en daar hun gewoon beroep van maken, daar waar de rechtspersonen
deze hoedanigheid slechts verwerven indien haar maatschappelijk voorwerp, zoals omschreven in
haar statuten van commercie!e aard is - dient melding te worden gemaakt van een vonnis, gewezen
door de rechtbank van koophandel te Brussel dd. 13 oktober 1976: dit heeft aan voornoemd
onderscheid een einde gesteld door een v.z.w. failliet te verklaren (J.T., 1976, 708).
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handelingen, waarvan de niet tegenstelbaarheid aan de failliete boedel kan
worden gevraagd en tot de voorwaarden, die dienen voorhanden te zijn om
deze niet tegenstelbaarheid uit te spreken.
Een uitleg voor deze uiteenlopende bepalingen kan worden gevonden in
de doeleinden, door de nationale wetgevingen nagestreefd: men zal alzo
vaststellen dat de wetgevingen, die een bescherming van het krediet
beogen- en dit is het geval voor Duitsland en voor Nederland- een
soepeler regeling met betrekking tot deze materie voorzien, dan deze, die
- zoals ondermeer in Belgie en in Frankrijk - de eerbiediging van de
gelijkheid der schuldeisers tot hoofddoel hebben. In deze laatste wetgevingen kan de verdachte periode zich, in het belang der schuldeisers,
over een langere periode uitstrekken, zijn meer handelingen, tijdens deze
periode gesteld, vatbaar voor nietigheid, en zijn de voorwaarden, vereist
om deze niet-tegenstelbaarheid door de rechtbank te laten uitspreken,
vaak minder streng.
4. Gelet op de moeilijkheden ondervonden ter gelegenheid van pogingen,
strekkende tot de unificatie van de interne faillissementswetgevingen,
werden de inspanningen dan ook toegespitst op de vastlegging van eenvormige principes voor de oplossing der wetsconflicten, die zich in het
kader van internationale faillissementen kunnen voordoen.
II.

DE OP HET FAILLISSEMENT TOEPASSELIJKE WET

5. Twee strekkingen tekenen zich af in de rechtspraak en in de rechtsleer:
de voorstanders van de eenheid en van de universaliteit van het faillissement enerzijds en de zen, die pleiten voor de territorialiteit en de pluraliteit van het faillissement anderzijds.
A. De theorie van de eenheid en van de universaliteit van hetfaillissement

6. Deze theorie werd in de 19e eeuw reeds door Savigny verdedigd(3) en
kent aan de rechtbank van de woonplaats van de handelaar-fysische
persoon of van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon de uitsluitende bevoegdheid toe om het faillissement uit te spreken. Het aldus
uitgesproken faillissement strekt zich uit tot al de landen, waar gefailleerde goederen of belangen heeft. Dit impliceert dat er slechts een
procedure van faillissement zal worden gevolgd, dater slechts een curator
of groep curatoren, door de rechtbank van de woonplaats van de handelaar
aangesteld, zal fungeren, dater slechts een failliete boedel bestaat, welke
(3) SAVIGNY, Traite de Droit Romain, VIII.
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gans het patrimonium van gefailleerde omvat, ongeacht de ligging der
goederen welke het samenstelt, en een massa der schuldeisers, wier
rechten ondermeer met betrekking tot de uitvoeringsmogelijkheden ingevolge de faling beknot worden.
Deze theorie vindt in het interne recht toepassing. Immers, kan in Belgie
voor een handelaar slechts een faillissement worden voor geopend verklaard door de rechtbank van zijn woonplaats, faillissement, waarvan het
aktief gans het patrimonium van de handelaar omvat, dat door een curator
of groep curatoren zal worden verwezenlijkt met het oog op de aanzuivering van gans het passief, rekening houdende met de ingeroepen voorrechten en hypotheken.
B. Territoriale opvatting

7. In de territoriale opvatting (4) daarentegen, kan de handelaar in de
verschillende landen, alwaar hij aktiva bezit, failliet worden verklaard.
Elk faillissement zal dan worden afgewikkeld volgens het recht van het
land, waar het werd uitgesproken en zijn gevolgen zijn beperkt tot dit
gebied.
c. Argumenten pro de theorie van de eenheid en van de universaliteit van
het faillissement

8. Volgens de aanhangers van dit systeem(S) beantwoordt de eenheid en
de universaliteit van het faillissement vooreerst aan de door de wetgever
beoogde doeleinden: zij waarborgt, in hoofdorde, de eerbiediging van de
gelijkheid der schuldeisers en vergemakkelijkt, in subsidiaire orde, het
herstel van de gefailleerde handelaar.
Wanneer al de goederen van gefailleerde zich ineenzelfde land bevinden,
kan de gelijkheid der schuldeisers worden verwezenlijkt door aan al de
schuldeisers, tijdens de faling, het recht te ontzeggen het gemeenschappelijk patrimonium van de gefailleerde te gelde te maken door het instellen
van individuele procedures.
(4) Pic, De lafaillite etde Ia liquidationjudiciaire en droit international prive, C!unet, 1892, p. 592;
THALLER, Lafaillite en droit compare, II, n° 227, p. 353.
(5) VAN RrJN en HEENEN, Principes de droit commercial, N, n° 2633; CLOQUET, Les Novelles, Droit
commercial, N, ,,Les faillites et1es concordats'', n° 908; TROCHU, M., Conflits de lois etconflits de
jurisdictions en matiere de faillite, Parijs, 1967, 11 e.v., alsmede de door deze auteur geciteerde
rechtsleer en rechtspraak; TRAVERS, M., Le Droit Commercial International, 1935, VII, nr. 11.019
e.v.; THALLER, Desfaillites en droit compare, II, p. 340; LoussouARN, Y., Les conflits de lois en
matiere de societes, Parijs, 1949, 351 e.v.; WEISS, A., Traite theorique et pratique de droit
international prive, VI, p. 228; LoussouARN, Y. en BREDIN, J., Lafaillite en Droit du Commerce
International, Parijs, 1969, 753; Russ, A., ,Retlexions surla tbeorie de !'unite et de l'universalite de
Ia faillite et sur son application en jurisprudence luxembourgeoise", in Liber Amicorum, Baron L.
Fredericq, 619 e.v ..
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Indien het patrimonium van gefailleerde zich evenwel over verschillende
landen uitspreidt, kan deze gelijkheid slechts worden bereikt door de
eenheid van jurisdictionele en wettelijke bevoegdheid. Het zal U niet
ontgaan dat in de territoriale opvatting van het faillissement, er zich
verschillende massa's van schuldeisers zuilen vormen, die hun rechten
zuilen laten gelden in verschillende boedels, metals gevolg de uitkering
van een ongelijk dividend en dat in dit systeem behendige schuldeisers er
zuilen in slagen een dubbele betaling te ontvangen door in verschillende
massa's hun schuldvordering in te dienen.
Anderzijds zal dank zij de theorie van de eenheid en van de universaliteit
van het faillissement de handelaar gemakkelijker zijn herstel kunnen
bewerkstelligen. Het is immers niet ondenkbaar in het systeem van de
territorialiteit van het faillissement dat eenzelfde handelaar in een land in
faling wordt verklaard, in een tweede land een gerechtelijk akkoord
bekomt en in een derde land hem een uitstel van betaling toegekend wordt.
Deze verscheidenheid van procedures bemoeilijkt ontegensprekelijk het
herstel van de gefailleerde handelaar.
Volgens de aanhangers van dit systeem, beantwoordt de eenheid en de
universaliteit van het faillissement niet aileen aan het door de wetgever
beoogde doel, doch is zij eveneens conform aan de aard van het faillissement (6): het faillissement beoogt immers de koilektieve vereffening
van het vermogen van de handelaar. En men weet dat de Franse klassieke
leer(?) het vermogen als eenjuridische algemeenheid bestempelt, als een
emanatie van de persoon, vermogen, dat derhalve, ingevolge het bestaan
van deze band tussen de persoon en zijn vermogen, de totaliteit der
goederen, die aan deze persoon behoren, omvat.
Het is dit enig vermogen, dat tot gemeenschappelijke waarborg van aile
schuldeisers strekt (art. 7 en 8 Hyp. W.) en waarmede de handelaar al zijn
schulden dient te delgen.
De eenheid van het vermogen in de Franse klassieke leer veronderstelt dat
er slechts een faillissement wordt uitgesproken, dat extraterritoriale gevolgen heeft. De pluraliteit van de faillissementen, welke uitsluitend
uitwerking hebben in hetland waar zij zijn uitgesproken, werkt de vermogenssplitsing in de hand.
Maakt aldus een miskenning uit van het gehuldigd eenheidsprincipe de
faillietverklaring van een filiaal of een bijhuis (succursale) van een vennootschap, gezien deze geen rechtspersoonlijkheid be zit: in dit geval
(6) TROCHU, M., o.c., 19.
(7) AUBRYenRAu,Coursdedroitcivilfranr;ais, 5euitg., II, doorRAuenFALCIMAIGNE, § 162, p. 3.
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opteert men voor het idee van doelvermogen, m.a.w. men aanvaardt dat
de goederen, welke in feite van deze filiaal afhangen, een patrimonium,
onderscheiden van dit van de vennootschap, vormen, dat moet worden
aangewend tot aanzuivering van de schulden, aangegaan door de filiaa1(8).
Zander uit te wijden in het kader van dit betoog over het principe van de
eenheid van het patrimonium, dient er nochtans te worden gewezen op de
evolutie in het vermogensbegrip, die de laatste decennia waar te nemen
valt, en op de pogingen welke ondernomen werden en thans nog worden
om het vermogensbegrip te abstraheren van het persoonsbegrip om aldus
tot het principe van de vermogenssplitsing te komen (9).
De wetgever maakte van dit idee reeds toepassing, o.m. bij de invoering
van het stelsel der voorbehouden goederen van de gehuwde vrouw, die een
van haar man onderscheiden beroep uitoefent, bij de afscheiding van het
vermogen van de afwezige, zelfs na de definitieve inbezitstelling van de
rechthebbenden.
Tenslotte hebben bepaalde aanhangers van de theorie van de eenheid van
het faillissement(lO) de faillissementswetgeving gerangschikt onder de
wetten met betrekking tot het persoonlijk statuut om aldus aan het faillissemenLeen extraterritoriak JJjtwe_rkipg te ve_rlenen ._
10. De theorie van de eenheid van het faillissementis eveneens ingegeven
door overwegingen van praktische aard: zij beantwoordt aan de noden
van de internationale handel, die gekenmerkt wordt door eenvoud, snelheid en economie ( 11).
Dankzij het principe van de eenheid van het faillissement met universele
gevolgen kunnen talrijke problemen worden opgelost en/ of vermeden,
waaronder bijvoorbeeld deze met betrekking tot de samenstelling van het
aktief.

(8) Kh. Brussel, 28 april1980,B.R.H., 1980, II, 417, waartegen beroep: deze besliste inzake faling
van deN. V. Orfevrerie Wiskemann dat: Een buitenlands bijhuis van een vennootschap naar Belgisch
recht geen separaat rechtsobject is, zodat het patrimonium ervan deel uitmaakt van de mas sa van de
gefai!leerde moedermaatschappij. Het is derhalve uitgesloten dat de activa van het bijhuis uitsluitend
zouden aangewend worden om de schulden van de moedermaatschappij in het buitenland te honoreren''; noot ZENNER, A. en AFSCHR!Ff, Th., , ,La repartition des actifs d'une societe belge faillie
possedant des entreprises distinctes en Belgique eta l'etranger", B.R.H., 1981, II, 77 e.v ..
(9) Zie o.m. VAN GERVEN, W., Beginselen van het Belgische privaatrecht, I, Algemeen dee/,
Antwerpen, 238 e. v.; RENAULD, J.G., ,La transformation du patrimoine dans le droit civil modeme"
in Rapports belges au 7e Congres international de droit compare, 1966, 61 e.v.; SPETH, F.H., La
divisibilite du patrimoine et l'entreprise d'une personne; en de talrijke door VAN GERVEN, W., o.c.,
geciteerde rechtspraak en rechtsleer.
(10) WEISS, A., Traite theorique et pratique de droit international prive, Parijs, VI, p. 229.
(11) TROCHU, M., o.c., 28 e.v.
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In de opvatting van meervoudige faillissementen, met de samenstelling
van verschillende boedels, stelt zich het delik:ate probleem van de verdeling der activa onder deze onderscheiden boedels. Zo de verdeling voor de
lichamelijke roerende en onroerende goederen op grond van hun werkelijke ligging kan geschieden, kan dit criterium niet worden gehanteerd
voor de schuldvorderingen, die de handelaar op derden bezit; bovendien
houden de wetgevingen uiteenlopende bepalingen in wat betreft hun
ligging : volgens de ene worden de schuldvorderingen verondersteld een
ligging te hebben in de woonplaats van de debiteur, de andere weerhouden
de woonplaats van de schuldeiser.
De theorie van de eenheid van het faillissement zou eveneens in het belang
van de schuldeisers een snellere afwik:keling van het faillisement verzekeren: de curator, aangesteld door de rechtbank van de woonplaats van de
handelaar, kan zich onverwijld naar de woonplaats van deze laatste
begeven, om aldaar al de nuttige inlichtingen, vereist voor de vereffening,
in te winnen. Gebeurlijke conflicten tussen verschillende curatoren, welke
vereffeningen kunnen vertragen, worden aldus vermeden.
De aanhangers van deze theorie wijzen tenslotte op de zware financiele
lasten, welke meervoudige faillissementen met zich medebrengen (men
denke aan de procedurekosten, inherent aan de verschillende procedures
van faling, aan de honorering der verschillende curatoren).

D. Argumenten pro de theorie van de pluraliteit der faillissementen
11. De voorstanders van de territoriale opvatting van het faillissement
hebben zich niet enkel beperkt tot het weerleggen van de argumenten,
ontwikkeld ter staving van het principe van de eenheid van het faillissement. Naast een negatieve bewijslevering, staven zij hun stelling eveneens met positieve argumenten, welke hierna zullen worden toegelicht.
A. Kritiek op de theorie van de eenheid van het faillissement

12. Volgens de aanhangers van het principe van de meervoudige faillissementen houdt de theorie van de eenheid van het faillissement geen
waarborg in van de eerbiediging van de regel der gelijkheid van de
schuldeisers.
Immers kan deze leiden tot het in het leven roepen van een - zoniet
wettelijke - dan toch feitelijke discriminatie tussen de schuldeisers van
hetland, waar het faillissement is uitgesproken en de buitenlandse schuldeisers.
Door hun verwijdering bevinden deze laatsten zich in een minder gunstige
toestand: ingevolge de gebrekkige bekendmaking van het vonnis van
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faillietverklaring vernemen zij vaak laattijdig- en soms helemaal nietde staat van faling, in dewelke hun debiteur verkeert.
Zij rnissen elk controlerecht op de uitvoering door de curator van zijn
opdracht. Hun rechten worden vastgelegd door een vreemde, en voor hen
vaak onbekende wetgeving en gebeurlijke geschillen met betrekking tot de
uitoefening van deze rechten worden beslecht door vreemde rechtscolleges.
Deze feitelijke discriminatie tussen de nationale schuldeisers en de
vreemde schuldeisers kan bovendien worden omgevormd in een wettelijke discriminatie, indien door de wetgever bepalingen worden ingevoerd die ten voordele van de nationale schuldeisers een guns tiger behandeling voorzien.
13. De theorie van de eenheid kan eveneens voor de kredietverlening een
rem betekenen. De aanvragen tot het bekomen van kredieten of betalingsuitstel worden hoofdzakelijk onderzocht in het licht van de activa, waarvan de aanvrager eigenaar is in het land waar het krediet of het uitstel van
betaling toegestaan wordt, en van de waarborgen, welke de nationale
wetgeving aan de kredietverlener met betrekking tot deze activa toekent,
ingeval de aanvrager in de uitvoering van zijn verbintenissen faalt. Welnu,
indien het faillissement in het buitenland wordt uitgesproken en de wet van
het faillissement van toepassing is in aile landen, waar gefailleerde activa
bezit, zou de kredietverlener zich bedrogen kunnen voelen. Immers in
deze opvatting maken de activa, waarop hem waarborgen werden toegekend, deel uit vanhet geheel vermogen van de debiteur, dat zal dienen tot
delging van al zijn schulden en zal de kredietverlener in samenloop komen
met andere schuldeisers op voornoemde goederen.
14. De aanhangers van de territoriale opvatting van het faillissement zijn
eveneens de mening toegedaan dat het principe van een persoon een
vermo gen niet de grondslag van de theorie van de eenheid van het faillissement kan uitmaken. Zij verwijzen desbetreffend naar de thans aan de
gang zijnde evolutie in het vermogensbegrip, en laten anderzijds opmerken dat, zelfs in het systeem van de eenheid van faillissement er een zekere
tijdspanne verloopt tussen de uitspraak van het faillissementsvonnis en de
uitwerking van genoemd vonnis in het buitenland, tijdspanne, gedurende
dewelke de schuldeisers hun individuele uitvoeringsrechten behouden en
de debiteur een laatste reddingspoging- met vaak noodlottige gevolgen
- kan ondernemen.
15. Tenslotte hebben zij - ons inziens - gegronde kritiek uitgeoefend
op de theorie van Weiss, welke het bestaan van een enge band tussen de
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hoofdgevolgen van het faillissement en het idee van onbekwaamheid had
weerhouden.
b. Positieve argumenten ter staving van de theorie van de meervoudige faillissementen

16. Het principe van de territorialiteit is vooreerst gegrond op de idee van
de onafhankelijkheid der Staten. Bij gebreke aan het bestaan van een
supranationaal recht, welke zich aan de Staten zou opdringen, dient in elk
land de lokale wet op de rechtsverhoudingen, op het grondgebied van deze
Staat ontstaan, te worden toegepast. Dit brengt met zich mede dat het
faillissement geen uitwerking kan hebben buiten de grenzen van hetland,
waar zij werd uitgesproken en dat een procedure van faillissement zal
dienen te worden gevolgd in elk land, op het grondgebied waarvan
gefailleerde goederen bezit of handelsaktiviteiten uitoefent. Of deze oplossing evenwel de belangen van de schuldeisers en gefailleerde vrijwaart,
blijft een open vraag.
Is het immers in eenieders belang niet aangewezen dat de verschillende
Staten op wier grondgebied gefailleerde rechtsbanden heeft, hun krachten
zouden bundelen met het oog op een harmonieuse en billijke afwikkeling
van een enig faillissement? Een dergelijke medewerking zou - ons
inziens - niet kunnen worden bestempeld als een verzaking door deze
staten aan hun soevereiniteit.
17. De territoriale opvatting van het faillissement zou eveneens conform
zijn aan de aard van het faillissement:
Het faillissement belangt immers hoofdzakelijk het vermogen van de
debiteur, en niet zijn persoon, aan(l2). Uit deze vaststelling leiden de
aanhangers van deze theorie af dat het faillissement verb and houdt met
het zakenrecht en, derhalve, slechts territoriale gevolgen kan hebben:
Deze theorie is, net zoals deze, welke het faillissement als een persoonsgebonden materie bestempelt, en verdedigd door Weiss, voor
kritiek vatbaar(13).
(12) Met betrekking tot de depersonalisering van bet faillissementsrecbt en de daarmee verwante
procedures, dient melding te worden gemaakt van bet onderscbeid, ingevoerd door de Franse
wetgever in 1967 tussen de maatregelen, te treffen in bet belang van de in moeilijkheden verkerende
onderneming en de maatregelen en sancties tegen baar leiders; HouiN, R., ,Innovations de la loi
fran9aise en matiere de faillite et de procedures collectives" in Idees Nouvelles dans le droit de Ia
faillite; 4e journee Jean DABIN, Brussel, 1969, 119.
(13) Terecbt laat TROCHU, M., o.c., 50, desbetreffend opmerken: ,Si les lois qui reglementent la
faillite visent les biens, il ne faut pas en conclure automatiquement qu'elles doivent etre classees dans
le statu! reel. Si cette condition est necessaire, elle n'est pas suffisante. Comme le fait observer
Surville- (Cours elementaire de droit international prive, 4e ed., n• 516.1, 646)- par exemple, pour
pouvoir appartenir a cette categorie il faut qu'une loi ',ail pour objet de reglementer directement les
biens, de regler leur condition, 1' organisation de la propriete et de ses demembrements, les droits dont
on pent grever les biens et les modes de transmission qui s'y appliquent. Ce sont lit des questions qui
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Het faillissement beoogt de vereffening van de ondernerning. De
faillissementswetgeving houdt een aantal procedureregels in met betrekking tot de verwezenlijking der goederen, toebehorende aan de
gefailleerde handelaar.
Deze uitvoeringsbepalingen vinden weliswaar slechts toepassing op
de goederen, welke zich bevinden in het land, waar het faillissement
werd uitgesproken. Immers dient, bij de tegeldemaking van goederen,
gelegen in het buitenland, een beroep te worden gedaan op de medewerking van de autoriteiten van de Staat, op wier grondgebied de
goederen zijn gelegen en deze zullen bij de uitvoering van hun opdracht zich gedragen naar de in dat land vigerende wettelijke bepalingen terzake (14).

18. De theorie van de pluraliteit der faillissementen zou tenslotte grote
voordelen bieden zowel voor de schuldeisers als voor de gefailleerde. In
een geest van protectionisme(l5) wordt aan de nationale schuldeisers de
mogelijkheid geboden hun rechten te laten gelden op al de goederen welke
het vermogen van de schuldenaar in dat land samenstellen, zonder rekening te moeten houden met een gebeurlijk faillissement van deze debiteur
in een ander land uitgesproken. Soms wordt eveneens door de wetgever
aan de nationale schuJdeisefs een voorkeurreclfr oj'fliet lot ditlanctbeperkr
vermogen toegekend.
Het zal U niet ontgaan dat dergelijke bepalingen regelrecht indruisen tegen
het principe van de gelijkheid der schuldeisers, dat het faillissementsrecht
beheerst. Doch hiermede wenst men de nationale schuldeisers, welke
hebben bijgedragen tot de economische ontwikkeling van het land, te
beschermen tegen de gevaren, welke de uitoefening van handelsaktiviteiten door vreemde vennootschappen op dit grondgebied vertoont.
Anderzijds laat de territoriale opvatting van het faillissement aan de
debiteur de mogelijkheid zijn handelswerkzaarnheden gedeeltelijk voort
te zetten. Of zulks evenwel een voordeel uitmaakt, blijft een open vraag.

touchent aIa constitution politique et economique d'un pays''. Or les lois sur la faillite ne poursuivent
pas ce but. Elles tendent essentiellement aconserver au credit chirographaire toute sa valeur, tout son
interet en se montrant tres dures a l' egard du debiteur et a maintenir une stricte egalite entre les
cr6anciers' ' .
(14) TRocHU, M., o.c., 53, werpt hiertegen op dat het zou volstaan dat een vreemde Staat het
exequatur aan het vonnis van faillietverklaring zou verlenen opdat dit vonnis een uitvoerbare titel zou
worden, welke de verwezenlijking van de goederen, gelegen op het grondgebied van deze Staat
mogelijk maakt.
(15) LoussOUARN, Y. en BREDIN, J., o.c., 761.
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III.

TOEPASSING VANDEPRINCIPES VANEENHEIDENVANTERRITORIALITEITDER
FAILLISSEMENTEN IN HET GEMEEN RECHT

19. In Belgie wordt ten aanzien van de internationale faillissementen het
principe van de eenheid en van de universaliteit der faillissementen gehuldigd. Hieruit volgt dat voor een handelaar slechts een faillissement, in
binnen- en buitenland, zal kunnen worden uitgesproken en dat dit faillissement universeel geldt.
A. Bevoegdheid

20. Een eerste vraag die zich stelt, is te weten welke rechtbank ratione
loci bevoegd is om het faillissement uit te spreken. In het interne recht
wordt deze bevoegdheid toegekend aan de rechtbank van de woonplaats
van de handelaar-fysische persoon op het tijdstip van de staking der
betalingen (art. 631 Ger. W.). Het begrip woonplaats heeft weliswaar
sinds de in werkingtreding van het gerechtelijk wetboek aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties (16).
Volgens een oude en algemeen aanvaarde rechtspraak is de woonplaats
van de handelaar in de zin van artikel440 Faill. W. de plaats, waar hij zijn
commerciele activiteiten uitoefent en dit is niet noodzakelijk de plaats,
waar hij woonachtig is ( 17).
Bepaalde auteurs, waaronder Fettweis, waren evenwel de mening toegedaan dat deze bevoegdheidsregel niet in overeenstemming te brengen was
met de bepalingen van de artikelen 631 en 36 Ger. W., welke uitsluitend
bevoegdheid om het faillissement uit te spreken toekennen aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement, waar de fysische persoon in
de bevolkingsregisters is ingeschreven.
Het hof van cassatie heeft zich bij deze laatste zienswijze aangesloten.
Het zal de praktijkjurist niet ontgaan dat het criterium van de inschrijving
in de bevolkingsregisters zal kunnen worden gehanteerd door handelaars,
die zich wensen te onttrekken aan de controle van de rechtbank van
koophandel op de door hun uitgeoefende handelsaktiviteiten en dat dit
(16) LAENENS, J. en LIEVENS, J., noot onder Cass., 2 februari 1978, R. W., 1977-78, 2651; ARCHAMBEAU, , ,Reflections sur Ia competence territoriale du Tribunal de Commerce en cas de faillite
d'un commen,:ant ou de !'obtention d'un concordat", B.R.H., 1978, 137; FETTWEIS, A., ,La
competence territoriale en matiere de faillite", J.T., 1977, 266-267; LIEVENS, J., R. W., 1977-78,
1350, nr. 19; AERTS, G., noot onder Arrondrb. Oudenaarde, 20 juni 1973, B.R.H., 1974, 91;
GALAUDE, H., nootonder Antwerpen, lOnovember 1975,R.W., 1977-78, 1692; COPPENS en TKINT,
R.C.J.B., 1979, 346; ZENNER, A., noot onder Cass., 20 september 1976, J.T., 1977, 57 e.v.;
MATTIDJS, R., ,Het fai!lissement", T.P.R., 1979, nr. 26.
(17) Zie o.m. Cass., 30 oktober 1933, Pas., 1934, I, 45; Cass., 17 januari 1897, Pas., 1897, I, 59;
VAN RIJN enHEENEN,Principes de droit commercial, IV, nr. 2650; CLOQUET, ,Les concordats et Ia
faillite" inLes Novelles, Droit Commercial, IV, nr. 1037.
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anderzijds tot gevolg zal hebben dat de vereffening van het faillissement
ingewikkelder en duurder wordt. Dit legt dan ook de indiening in de Kamr
van Volksvertegenwoordigers van een wetsvoorstel uit, dat strekt tot
wijziging van artikel631 Ger. W. en waarbij de bedrijfszetel als criterium
voor de territoriale bevoegdheid van de rechtbank wordt voorgesteld (18).
21. Het bevoegdheidscriterium, van toepassing in het interne recht,
wordt geprojecteerd op internationaal vlak, om de internationale bevoegdheid van de Belgischerechtbanken te bepalen(19). Deze zullen zich
aldus bevoegd verklaren om het faillissement van een handelaar uit te
spreken, indien deze in Frankrijk zijn handelsaktiviteiten uitbaat, doch in
Belgie in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven.
Dat ingevolge deze bevoegdheidsregel talrijke moeilijkheden zullen rijzen, lijkt buiten kijf(20). Dit leidde tot het formuleren van voorstellen,
waarbij wordt gesteld dat met betrekking tot internationale faillissementen
het begrip woonplaats dient te worden uitgelegd, rekening houdende met
criteria van internationale bevoegdheidsverdeling (21) en waarbij aan de
hand van voornoemde criteria als bevoegdheidsgrond voor het faillissement van een fysische persoon defirmaplaats wordt geponeerd. Het is ·
de rechtbank van deze plaats, die in de meeste E.E.G.-landen, bij uitzondering van Nederland, ratione loci bevoegd is om het faillissement uit te
spreken. Volledigheidshalve kan nog worden aangemerkt dat het voorontwerp van Europees verdrag inzake faillissementen het zakencentrum
als criterium voor de territoriale bevoegdheid van de rechtbank aanneemt.
22. Ten aanzien van de vennootschappen is de rechtbank van de plaats
waar deze haar voornaamste vestiging, haar werkelijke zetel hebben,
bevoegd om het faillissement uit te spreken. De omstandigheid dat een
handelsvennootschap haar maatschappelijke zetel in het buitenland gevestigd heeft, verhindert geenszins dat de rechter van de plaats, waar deze

(18) Pari. St., Kamer, 1977-78, nr. 410/1.
(19) Zie desbetreffend o.m. Cass., 20 september 1976, Pas., 1977, I, 131, dat besliste dat, zo een
handelaar noch in Belgie, noch in het buitenland, een gekende woonplaats heeft, maar in Belgie een
verblijfplaats heeft, waar hij zijn commercie!e aktiviteit uitoefent, de rechtbank van koophandel van
zijn verblijfplaats ratione loci bevoegd is om deze handelaar failliet te verklaren.
(20) Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat een handelaar in verschillende landen ingeschreven is in
de registers van de burgerlijke stand.
(21) VANHOUTIE, H., nootonder Antwerpen, 13 januari 1977,B.R.H., 1977,489 e.v.; COPPENS, P.
en 'T KINT, , ,Examen de jurisprudence concernant les faillites et 1es concordats'', R. C .J.B., 1979,
357, nr. 43.
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vennootschap haar hoofdzakelijke bedrijvigheid uitoefent, bevoegd is om
het faillissement van die venootschap uit te spreken (22).
In uitvoering van het in Belgie gehuldigd principe van de eenheid en van
de universaliteit der faillissementen is de Belgische rechter evenwel niet
bevoegd om een op Belgisch grondgebied gevestigde filiaal ofbijhuis van
de vreemde vennootschap(23) in faling te verklaren: deze bezit immers
geen rechtspersoonlijkheid en maakt geen juridische entiteit, onderscheiden van de vreemde vennootschap uit (24).
Een toepassing van dit principe vindt men in het vonnis, gewezen door de
rechtbank van koophandel te Brussel op 26 november 1973, waarbij de
rechtbank het verzet ingewilligd heeft, dat door de curator ingesteld werd
tegen een vonnis, dat op bekentenis het faillissement van het in Brussel
gevestigd filiaal van een Liechtensteinse vennootschap voor geopend
verklaard had.
De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van de uitbatingszetel van
een buitenlandse vennootschap volstaat evenmin voor de Belgische rechter om het faillissement uit te spreken. Deze bevoegdheidsregel geldt
volgens de rechtspraak van het hof van beroep te Brussel (25) eveneens,
indien voor de Belgische rechtbanken de uitbreiding van een faillissement
van een Belgische vennootschap tot een buitenlandse vennootschap- in
casu een vennootschap naar Amerikaans recht met een uitbatingszetel in
Nijvel - wordt gevorderd.
Men kan zich evenwel de vraag stellen ofhet in het belang der schuldeisers
en om praktische overwegingen niet zou aangewezen zijn de bevoegdheidsregel, welke internrechtelijk geldt(26) en krachtens dewelke
de rechtbank, die het faillissement heeft uitgesproken, alsook bevoegd is
om dit tot de meester van de zaak uit te breiden, ongeacht zijn woonplaats,
op internationaal vlak te projekteren en aldus met betrekking tot de
uitbreiding van het faillissement tot de meester van de zaak een uitzon-

(22) Aldus besliste Gent, 16 november 1959, R.W., 1959-60, 1994; zie eveneens COPPENS, P.,
,Examen de jurisprudence, Faillites et concordats, 1957 a 1960", R .C.J.B ., 1961, 133, nr. 9; DE
CEUSTER, J. en REICH, S., ,Kroniek Internationaal Privaatrecht", R. W., 1978-79, 2721, nr. 166,
R. W., 1980~81, 2172, nr. 83; VEROUGSTRAETE, I., Manuel du Curateur defaillites, Brussel1979,
345.
(23) RrGAUX, F., ,La notion de succursale d'une societe etrangere en droit Beige", in Liber
Amicorum, Baron Louis Fredericq, Brussel, 1975, II, 818; zie ook CLOQUET, nr. 141.
(24) In die zinKh. Brussel, 26 november 1973,B.R.H., 1975, II, 355; COPPENS, P., o.c., R.C.J.B.,
1974, 391, nr. 20; Kh. Luik, 3 februari 1975, fur. Liege, 1974-75, 181; Kh. Brussel, 15 november
1976, B.R.H., 1977, II, 714.
(25) Brussel, 14 juni 1978, B.R.H., 1979, II, 419, met noot VAN HOUTTE, H.
(26) Brussel, 3 november 1975, Pas., 1976, II, 123; Kh. Brussel, 23 april1975, J.T., 1975, 589;
CLOQUET, Les Novelles, o.c ., nr. 1043; LAENENS, J., ,Overzicht van rechtspraak (1970-1978), De
bevoegdheid", T.P.R., 1979, 354, nr. 249.
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dering te voorzien op het in Belgie gehuldigd principe van de eenheid en
van de universaliteit van de faillissementen.
23. De andere E.E.G.-landen- met uitzondering van Luxemburg(27)
- daarentegen, opteren voor een soepeler toepassing van het principe van
de eenheid en van de universaliteit der faillissementen, zoniet voor de
territoriale opvatting van het faillissement. Zij aanvaarden niet aileen de
voornaamste vestiging van de debiteur als bevoegdheidsgrond om een
faillissement uit te spreken, doch weerhouden ook andere aanknopingspunten.
In Frankrijk, in Duitsland, in ltalie en in Nederland volstaat de aanwezigheid op het grondgebied van een bijhuis, van een kantoor om de ·
faillietverklaring door de rechtbank van deze staten te verrechtvaardigen(28).
In Frankrijk aanvaarden rechtspraak en rechtsleer bovendien dat de Franse
rechtbanken bevoegd zijn om een faillissement uit te spreken, indien de
debiteur, wiens voornaamste vestiging in het buitenland is gelegen, op het
grondgebied goederen bezit, er handelsverrichtingen gesteld heeft of
aldaar een beroep op het krediet gedaan heeft(29).
TenslQtte ma::tkt,ill_Frankrij]c en in Luxembur~, ook de nationaliteit van de
debiteur of van de schuldeiser een bevoegdheidsgrond uit: Bij toepassing
van de artikelen 14 en 15 van de Code Napoleon, kan in deze beide Ianden
steeds het faillissement van een buitenlandse debiteur op verzoek van een
schuldeiser van Franse of Luxemburgse nationaliteit worden voor
geopend verklaard en wordt anderzijds aan de schuldeiser van vreemde
nationaliteit de mogelijkheid geboden een debiteur van Franse of
Luxemburgse nationaliteit voor de rechtbanken van deze beide staten te
dagvaarden om zijn faillissement te horen uitspreken, zelfs zo deze debiteur met zijn land van herkomst geen andere band meer bezit dan deze van
zijn nationaliteit (30).

B. Extraterritoriale werking der faillissementen

24. Het inBelgie aanvaard principe van de eenheid en van de universaliteit van het faillissement heeft eveneens tot gevolg dat het faillissement,
(27) Russ, A., , ,Reflexions sur 1a theorie de I' unite et l'universalite dela faillite et sur son application
en jurisprudence luxembourgeoise", in Liber Amicorum, Baron Louis Fredericq, Brusse1, 1975,
619 e.v.
(28) GANSHOF, L.,Le droit de lafaillite dans les Etats de la Communaute economique europeenne,
Brussel, 1969, 17; GANSHOF, L., ,L'Elaboration d'un droit Europeen de !a faillite dans le cadre de Ia
C.E.E.", Cah. Dr. Eur., 1971, 149.
(29) GANSHOF, L., ,Le droit de fail!ite", o.c., 21; LOUSSOUARN, Y. en BREDIN, J., o.c., 769.
(30) GANSHOF, L., o.c., 25.
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dat wordt uitgesproken door de rechtbank van de woonplaats· of van de
voornaamste vestiging van de debiteur, een universele uitwerking heeft,
dat het erga omnes geldt(31). Immers is in deze opvatting geen enkele
andere rechtbank bevoegd om het faillissement uit te spreken.
25; Ret beginsel van de universaliteit van het faillissement vindt eveneens toepassing in de andere lidstaten van de E.E.G., en zulks ofschoon
deze meestal aanleunen bij de opvatting dat voor een debiteur verschillende faillissementen kunnen worden uitgesproken.
In Italie verliest de gefailleerde aldus van rechtswege het beheer over zijn
goederen, ongeacht of deze zich op het grondgebied of in het buitenland
bevinden(32).
In Nederland kent de rechtspraak aan de faillissementen, door de Nederlandse rechtsmachten voor geopend verklaard, een extraterritoriale uitwerking toe(33).
In Frankrijk bestaat er een dubbel systeem: de faillissementen va[l debiteuren, waarvan de voornaamste vestiging op het grondgebied is gelegen,
gelden erga omnes, daar waar de faillissementen van debiteuren, die in
Frankrijk uitsluitend een kantoor hebben, eigenaar zijn van goederen of
handelsverrichtingen hebben gesteld, een territoriale uitwerking hebben(34).
In Duitsland weerhoudt men het principe van de territorialiteit van het
faillissement ten aanzien van buitenlandse faillissementen en ten aanzien
van Duitse faillissementen, wanneer de gefailleerde er enkel een handelsvestiging en geen woonplaats of zetel, heeft. Voor de andere, in
Duitsland uitgesproken faillissementen geldt de regel van de universaliteit(35).
26. In vele gevallen blijft het principe van de universaliteit van het
faillissement weliswaar dode letter. Men mag inderdaad niet uit het oog
verliezen dat bij gebreke aan het bestaan van een verdrag, de extraterritoriale uitwerking van het faillissement uiteindelijk bepaald wordt door de
rechtsorde van het vreemde land, waar het faillissementsvonnis dient te
worden uitgevoerd. Immers stelt elk land soeverein de voorwaarden vast
(31) Zieo.m. Cass., 23 mei 1889,Pas., 1889, I, 229;Kh. Brussel, 23 aprill975 (Levy),J.T., 1975,
589; Kh. Bergen, 18 september 1978,J.T., 1979, 219; DEMBOUR, P., Lesfaillites et Ia Cour de
Cassation, Brussel, 1974, 17.
(32) GANSHOF, L., Le droit defaillite, o.c., 143.
(33) H.R., 15 april1955, N.J., 1955, 542, geciteerd door TROCHU, M., o.c., 44, voetnoot 5.
(34) LOUSSOUARN, Y. en BREDIN, J., o.c., 763 e.v.
(35) GANSHOF, L., o.c., 144; JAEGER, Konkursordnung, Berlijn 1958, t. II,§ 237.
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met betrekking tot de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse
faillissementsvonnissen en deze verschillen van land tot land. Bepaalde
landen onderwerpen de buitenlandse faillissementsvonnissen aan een
controle met betrekking tot de verwezenlijking van vormvoorwaarden,
andere behouden zich het recht voor de grond van de zaak opnieuw te
onderzoeken. In Nederland geldt de regel dat bij gebreke aan een verdrag
een buitenlands faillissementsvonnis geen uitvoering kan vinden.
27. Aangezien in Belgie het principe van de eenheid van het faillissement
wordt gehuldigd, is de curator soms gehouden zijn opdracht deels in het
buitenland uit te voeren. Rij zal hierbij meestal geen moeilijkheden
ondervinden, zo hij zich beperkt tot het stellen van loutere daden van
beheer en bewaring. Anders is het evenwel gesteld, zo hij zich wenst te
verzetten tegen een vonnis van faillietverklaring, uitgesproken in het
buitenland conform aan de nationale wet of wenst over te gaan aldaar tot
de gerechtelijke invordering van schuldvorderingen. In deze hypothese
zal hij zich dienen te gedragen naar de wettelijke bepalingen, van toepassing in deze landen met betrekking tot de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse faillissementsvonnissen(36). Hetzelfde geldt, indien de Belgische curator het algemeen beslag op de goederen van de
gefailleerde wenst uit te-breiden tot de goederen, die zich in het buitenland
bevinden.
28. Anderzijds kan e'en curator aangesteld door een buitenlands faillissementsvonnis, eveneens in Belgie optreden.
Riervoor is evenwel vereist dat het faillissementsvonnis, in uitvoering
waarvan deze curator handelt, een extraterritoriale uitwerking heeft. Immers kan een gerechtelijke beslissing in het buitenland geen ander effect
sorteren dat dit, welke haar wordt toegekend door de wetten van hetland,
waar zij werd uitgesproken(37).
Ret moet bovendien een aan onze faillissementsregeling gelijkend juridisch systeem tot stand brengen(38).
Ret buitenlands vonnis zal in Belgie slechts gevolgen kunnen ressorteren,
indien het voldoet aan de voorwaarden van erkenning, voorzien bij artikel
570 Ger. W.
Ret is derhalve niet vatbaar voor erkenning, indien het uitspraak heeft
gedaan in weerwil van de eerbiediging van de rechten van de verdedi(36)
(37)
(38)
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L., o.c., 173 e.v.; VAN Hourrn, H., o.c., B.R.H., 1978, II, 387.
Les Novelles, o.c., nr. 912.
L., o.c., 165.

ging(39). Kan evenmin worden erkend de beslissing, die gewezen werd in
strijd met de regels van de Belgische internationale openbare orde(40).
Het beginsel van de gelijkheid der schuldeisers bij een faillissement
behoort tot de vereiste van de internationaal privaatrechtelijke openbare
orde(41).
Aldus besliste ondermeer de rechtbank van koophandel te Brussel in haar
vonnis van 20 juni 197 5, waarbij zij weigerde enig gevolg te erkennen aan
een Duits vonnis, dat het faillissement van een vennootschap naar Duits
recht met zetel in Duitsland, voor geopend verklaard had, om reden dat de
Duitse wetgeving een discriminatie tot stand brengt tussen de Duitse en de
Belgische schuldeisers (42) : de Belgische schuldeisers kunnen immers
volgens de Duitse wetgeving hun rechten niet laten gelden op de goederen,
die zich in Duitsland bevinden, indien deze toebehoren aan een debiteur,
wiens faillissement in Belgie werd open verklaard, daar waar de Duitse
schuldeisers in het kader van hetzelfde faillissement zouden kunnen beschikken over de goederen die in Belgie gelegen zijn, en zulks op grond
van het in Belgie gehuldigd beginsel van de eenheid en van de universaliteit van het faillissement.
Met betrekking tot de eerbiediging van de regels van de internationaal
privaatrechtelijke openbare orde, dient melding te worden gemaakt van
het arrest, gewezen door het hof van beroep te Gent op 16 november
1959(43), dat oordeelde dat verenigbaar is met onze maatschappelijke
(39) De rechten van de verdediging zullen ondermeer geschonden zijn indien het buitenlands vonnis
niet gemotiveerd is of het slechts summier is: zie GANSHOF, L., o.c., 163. en de in voetnoot 87
aangehaalde rechtspraak en rechtsleer.
(40) Behoort, volgens ons opperste gerechtshof, tot de interne openbare orde, de wet, die de
essentiele belangen van de staat of van de gemeenschap vrijwaart of die in het privaatrecht de
juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust
(Cass., 9 december !948, Pas., 1948, I, 699).
Een wet van binnenlandse openbare orde is, volgens de rechtspraak van het hof van cassatie, , ,slechts
van internationaal-privaatrechtelijke openbare orde, voor zoveel de wetgever door de bepalingen van
die wet een principe heeft willen bekrachtigen dat hij als hoofdzakelijk beschouwt voor de gevestigde
zedelijke, politieke of economische orde en dat om deze red en in zijn ogen noodzakelijk de toepassing
in Belgie moet uitsluiten van e!ke regel, die ermee in strijd is of ervan verschilt" (Cass., 4 mei 1950,
Pas., 1950, I, 624).
(41) VAN HOUITE, H., ,De openbare ordeals be!etsel voor de erkenning of tenuivoerlegging van
buitenlandse vonnissen", R. W., 1973-74, 756.
(42) Kh. Brussel, 20 juni 1975,J.T., 1975, 641; Kh., Brussel, 21 juni 1965, B.R.H., 1965, 94 en
1968, 161, noot VANDERELST, R.; COPPENS P. en 'TKINT,R.C.J.B., 1969, 392, nr. 33; WAITE, N.,
,Notes critiques relatives aux jugements concernant !a fail!ite, !a vente d' objets mobiliers, !a
signification des jugements et l'effet des jugements", B.R.H., 1976, 655; VAN HOUITE, H., o.c.,
B.R.H., 1978, II, 389: volgens deze auteur is deze beslissing vatbaar voor kritiek: ,Het kwam de
Brusselse rechter z.i. niet toe om de Duitse wetgever te bestraffen omwille van een wetsartikel dat
trouwens terzake niet toegepast werd; hij moet enkel nagaan of een erkenning van het faillissementsvonnis, dat hem voorgelegd werd, gevolgen zou ressorteren welke tegen de meestessentiele, politieke
of maatschappelijke waarden zouden indruisen. Wanneer men de toetsing aldus tot het vonnis beperkt,
staat m.i. niets de erkenning in de weg".
(43) Gent, 16 november 1959,R.W., 1960-61, 1994.
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ordening de Franse wet, die ten laste van de beheerders van een naamloze
vennootschap een weerlegbaar vermoeden van schuld huldigt in verband
met hun aansprakelijkheid voor het passief van de vennootschap : , ,Deze
wet voorziet immers dat de rechter de aansprakelijkheid voor het passief
der vennootschap ,,kan'' uitspreken ten laste van de beheerders ... ,,Bovendien behoudt deze wet nog steeds de fout als grondslag van deze
aansprakelijkheid''.
29. Een buitenlands curator, wiens bevoegdheid erkend werd, mag in
Belgie naast daden van Iouter beheer, bewarende maatregelen stellen,
rechtsvorderingen tegen schuldenaars van de gefailleerde instellen, de
roerende goederen afhangende van de faling verwezenlijken(44). Indien
hij evenwel wenst over te gaan tot handelingen van gedwongen uitvoering (45), dient hij voor de rechtbank van eerste aanleg een procedure van
exequatur in te stellen.
De rechter, welke dit verzoek onderzoekt, kan het exequatur slechts
toestaan voor het gedeelte van het buitenlands vonnis, dat niet indruist
tegen de regels van de internationaal privaatrechtelijke openbare orde (46). Dit zal hij ondermeer kunnen doen, indien het buitenlands vonnis
de aanYangv_a_n_Q~_v~rdachte_per_i_o_de_yaststelt op een tijdstip, dat meer dan
zes maanden van de datum van het vonlrls-van-faillietverklaririg verwfF
derd is(47).
C. De toepasselijke wet
30. De rechtbank die het faillissement uitspreekt, zal op liet faillissement
haar eigen nationale wetgeving toepassen. Het is deze wet, de lex concursus, die de vorm- en grondvoorwaarden van het faillissement, de
organisatie ervan, de gevolgen van de faling zowel ten aan~ien van de
gefailleerde als ten aanzien van zijn schuldeisers vaststelt. Deze wet zal
eveneens toepassing vinden met betrekking tot de samenstelling van het
aktief en het passief van de faling, de bevoegdheden van de curator (48),

(44) GANSHOF, L., o.c., 178.
(45) Men aanvaardt meestal dat exequatur oak vereist is voor de verwezenlijking van onroerende
goederen.

(46) COPPENS, P., ,Examen de Jurisprudence, Les Faillites et les Concordats 1961 il 1965",
R. C .J .B., 1965-66; GANSHOF, L., o .c., 170-171 ; BATTIFOL, Traite etementaire de droit international
prive, nr. 790.
(47) Gent, 29 oktober 1962,R. W., 1962-63, 1825 nootBouCKAERT; zie eveneens Cass., 18 februari
1926, Pas., 1926, I, 254; DEMBOUR, P., o.c., 17; GANSHOF, L., o.c., 171 en in voetnoot 131
aangehaalde rechtspraak en rechts!eer.

(48) De lex fori concursus bepaalt de wijze van verwezenlijking door de curator der roerende en
onroerende goederen. Wat betreft de onroerende goederen, zich bevindende in een ander land dan dit,
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de vasts telling van de rechten en plichten van de schuldeisers (49) de niet
tegenstelbaarheid van handelingen gesteld tijdens de verdachte periode,
het verloop van het faillissement.
Bij de afwikkeling van het faillissement van een intemationale ondememing zal men weliswaar ook dienen rekening te houden met andere
wetgevingen dan deze, van toepassing in hetland van het faillissement.
De complexe problematiek van de wetsconflicten zal hier niet kunnen
worden behandeld.

31. Stippen we terloops aan dat de lex fori concursus eveneens bevoegd is
om de gevolgen van het faillissement op de lopende contracten te bepalen,
zelfs zo aangenomen wordt in het gemeen recht dat de lex contractus het
tot stand komen, het bestaan, de geldigheid, de gevolgen, de mogelijkheden tot ontbinding van het contract zowel v66r als na de faling, beheerst(50) en deze laatste wet zelf zal moeten wijken voor de beschikkingen van openbare orde van de wet van de ligging der goederen, welke
op deze van toepassing is, indien de goederen zich bevinden op een ander
grondgebied, dan dit waarvan de wet het contract beheerst(51).
32. De bepaling van de toepasselijke wet op de voorrechten en de hypotheken, gevestigd op de goederen van gefailleerde, gaf eveneens aanleiding tot talrijke discussies. lnderdaad komen hier oak verschillende
wetten in conflict: het recht welke de schuldvordering beheerst, de lex rei
sitae, de lex fori concursus (52).
Men neemt aan dat het bevoorrecht karakter van de schuldvordering wordt
bepaald door de wet van het land waardoor deze schuldvordering wordt
geregeerd en welke gebeurlijk de lex contractus kan zijn. lndien de
schuldvordering evenwel slaat op goederen, zich bevindende op het
grondgebied van een andere staat, zal eveneens met de wetgeving van
deze staat dienen te worden rekening gehouden. Tenslotte kan oak de lex
fori concursus het bevoorrecht karakter van de schuldvordering beperken
of wijzigen, zelfs zo deze wet geen voorrechten kan creeren, die niet zijn

waar het faillissement is uitgesproken, zal men moeten rekening houden met de bepalingen van de lex
rei sitae m.b.t. de modaliteiten van de verkoop: GANSHOF, L., o.c .• 136-142; VAN HOUTIE, o.c.,
B .R.H., 1978, IT, 392; Kh. Brussel, 20 februari 1978, Rev. Not. B., 1978, 549.
(49) Met betrekk.ing tot de tegenwerpelijkheid aan het faillissement van het eigendomsvoorbehoud en
het retentierecht; Kh. Bergen, 18 september 1978, B.R.H., 1979, 88.
(50) Cass., 21 februari 1975, R.W., 1974-75, 2552.
(51) GANSHOF, L., o.c., )12 e.v.
(52) Zie o.m. TROCHU, M., o.c., 184-209; NOEL, J. en LEMONTEY, J., ,Aperc;us sur le projet de
convention europeenne relative ala faillite, aux concordats et aux procedures analogues'' ,Rev. Trim.
Dr. Eur., 1968, 704 en meer in het bijzonder p. 712.
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voorzien door de wet welke de schuldvordering beheerst en erkend zijn
door de lex rei sitae.
Hieruit volgt dus dat een schuldvordering welke goederen bezwaart, die
zich bevinden in het land waar het faillissement is uitgesproken, slechts
haar bevoorrecht karakter zal handhaven, indien het voorrecht eveneens
wordt erkend door de lex fori concursus (53).

33. In het kader van een procedure van gerechtelijk akkoord kunnen
eveneens gelijkaardige conflicten rijzen, indien de aanvraag tot het bekomen van het akkoord wordt ingediend door handelaars, welke op internationaal vlak handel drijven. Deze zullen hier niet kunnen worden
besproken. Men vermelde evenwei dat aangenomen wordt dat met betrekking tot de procedures van gerechtelijk akkoord analoge principes worden
gehuldigd in verband met de vaststelling van de bevoegde rechtbank en de
op deze procedure toepasselijke wetgeving(54).
IV.

TOEPASSINGEN IN HET VERDRAGSRECHT

34. Er dient vooreerst te worden aangemerkt dat de faillissementen,
gerechtelijke akkoorden en andere soortgelijke procedures uitgesloten zijn
uit het toepassingsveld van het V erdrag, gesloten tussen de lidstaten van
de Europese Economische Gemeenschap met betrekking tot de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken en ondertekend te Brussel op 2 7 september 1968
(artikel 1 van het Verdrag).
Wat dient te worden verstaan onder de begrippen ,faillissementen, gerechtelijke akkoorden en aanverwante procedures" (55) werd toegelicht
door het hof van justitie in zijn arrest van 22 februari 1979(56). Het hof
diende zich uit te spreken over de vraag, te weten of de beslissing,
uitgesproken door een Frans hof op grond van artikel 99 van de Franse wet
van 13 juli 1967, waarbij het passief van een failliete massa ten laste van

(53) GANSHOF, L., o.c., 80.
(54) Eenzelfde oplossing wordt vooropgesteld in de bilaterale verdragen welke Belgie met de andere
staten aangegaan heeft en welke infra worden besproken.
(55) Met betrekking tot de uitlegging van deze begrippen door onze rechtbauken: zie o.m. Kh.
Verviers, 14 juli 1977, Jur. Liege, 1977-78, 278, welke besliste: ,Attendu que, ... il faut convenir
qu 'une vente consentie par un curateur de Ia faillite, dans le cadre de Ia poursuite des operations
commerciales, est regie par les regles ordinaires de Ia vente et ne ressortit pas, en principe, aIa matiere
des faillites; Attendu qu'en l'occurence toutefois le litige qui est sournis au Tribunal trouve les
elements de sa solution dans le droit special de Ia faillite'' : De Duitse koper beriep zich immers op de
schuldvergelijking met een v66r de faling bestaande schuldvordering ten opzichte van de gefailleerde
om zijn weigering tot betaling te staven; Kh. Brugge, 27 april 1976, R.W., 1976-77, 625.
(56) Recueil de Ia Jurisprudence de Ia Cour, 1979, 733.
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een feitelijke beheerder van een rechtspersoon werd gelegd, diende beschouwd als zijnde gewezen in het kader van een faillissement of een
analoge procedure, dan wei als een beslissing inzake burgerlijke en
handelszaken, welke binnen het toepassingsveld van het Verdrag valt.
Het hof besliste dat: , ,Les notions utili sees a1' article 1 de la convention et
servant a indiquer le champ d' application de celle-ci doivent etre considerees comme des notions autonomes qu'il faut interpreter en se reterant, d'une part, aux objectifs et au systeme de la convention et, d'autre
part, aux principes generaux qui se degagent de I' ensemble des systemes
de droit nationaux.
Les ,faillites, concordats et autres procedures analogues", au sens de
I' article 1, alinea 2, n° 2, de la convention, sont des procedures fondees,
selon les diverses legislations des parties contractantes, sur 1' etat de
cessation de paiement, l'insolvabilite ou l'ebranlement du credit du debiteur impliquant une intervention de 1' autorite judiciaire aboutissant a une
liquidation forcee et collective des biens ou, atoutle moins, un controle de
cette autorite. Pour que les decisions se rapportant a une faillite soient
exclues du champ d'application de la convention, il faut qu'elle derivent
directement de la faillite et s'inserent etroitement dans le cadre d'une
procedure de liquidation des biens ou de re glement judiciaire' ainsi caracterisee''.
Op grond van voorgaande overwegingen, besloot het hof van justitie dat
de Franse beslissing, waarbij een feitelijke beheerder wordt veroordeeld
tot betaling vati geldsommen aan de failliete mas sa op grond van artikel99
van de wet van 13 juli 1967, welke zijn grondslag vindt in het faillissementsrecht, dient te worden beschouwd als zijnde gewezen in het kader
van een faillissement of een soortgelijke procedure in de zin van artikel 1
alinea 1 van het V erdrag en dat deze derhalve van de werking van het
verdrag is uitgesloten.
35. In het kader van dit betoog zullen wij ons beperken tot het onderzoek
der bilaterale verdragen, welke Belgie met drie Staten heeft gesloten met
betrekking tot de bevoegdheidsregeling inzake faillissementen(57), te

(57) Voor de multinationale verdragen, verwijze men o.m. naar: TROCHU, M., o.c., 36 e.v., welke
achtereenvolgens bespreekt: het projekt, opgesteld door de 5e Conferentie van Internationaal Privaatrecht van Den Haag; de Code Bustamante, ondertekend door talrijke Staten van Amerika; de
conventie nr. 4 dd. 7 november 1933 over de faillissementsprocedure, ondertekend door de Skandinavische Ianden (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden); LoussOUARN, Y. en BRED!N,
J., o.c., 771. Men verme!de eveneens 3 bilaterale verdragen, waar Belgie geen partij is, te weten: het
Frans-Zwitsers verdrag dd. 15 juni 1869, het Frans-Italiaans verdrag dd. 3 juni 1930, dat uitsluitend
onrechtstreekse bevoegdheidsregels voorziet in tegenstelling met het Frans-Belgisch en het BelgischNederlands verdrag en het verdrag, gesloten tussen Frankrijk en Monaco dd. 13 september 1950.
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weten met Frankrijk, met Nederland en met Oostenrijk. In deze drie
verdragen wordt het beginsel van de eenheid en van de universaliteit van
het faillissement gehuldigd, beginsel, waarvan de uitwerking evenwel
beperkt blijft tot de Staten die de verdragen hebben ondertekend. Niets
staat de verdragsstaten in de weg om ten aanzien van derde landen de
territoriale opvatting van het faillissement te poneren.
V oornoemde verdragen zijn uitsluitend van toepassing op de vonnissen
van faillietverklaring van handelaars en handelsvennootschappen, en
zulks ofschoon in Nederland een dergelijke beperking niet geldt en in
Frankrijk burgerlijke vennootschappen in faling kunnen worden verklaard. Het Belgisch-Frans verdrag houdt bovendien een bijkomende
beperking in, in de mate dat de toepassing ervan ondergeschikt wordt
gesteld aan de verwezenlijking van een nationaliteitsvoorwaarde: het
sorteert immers slechts effekt met betrekking tot de faillissementen van
Belgische en/ of Franse handelaars en handelsvennootschappen.

A. Het Belgisch-Frans Verdrag van 8 juli 1899
36. Het artikel 8 alinea 1 van het Verdrag kent aan de rechtbank van de
woonplaats van de Belgische of Franse handelaar uitsluitende bevoegdheid-toe-om het faillissement-uit -te spreken. ¥ oor de Belgische of Franse
handelsvennootschppen is de bevoegde rechtbank deze van de maatschappelijke zetel, van de werkelijke zetel(58) van de vennootschap.
Krachtens alinea 2 van voornoemd artikel 8 ressorteren dergelijke faillissementsvonnissen hun gevolgen op het grondgebied van de andere staat.
Het V erdrag houdt evenwel een belangrijke beperking aan het gehuldigd
beginsel van de eenheid van het faillissement in(59). Inderdaad, voorziet
het dat de handelaars van beide landen, welke geen woonplaats hebben in
Frankrijk of Belgie, er nochtans in faling kunnen worden verklaard, indien
zij er een handelsvestiging hebben. In deze hypothese wordt l;>evoegdheid
toegekend aan de rechtbank van de plaats van deze handelsvestiging.
Door de inlassing van deze bepaling hebben de Franse vertegenwoordigers zich de mogelijkheid wensen voor te behouden lokale faillissementen
uit te spreken, conform aan het in het gemeen recht door de Franse
rechtspraak en rechtsleer aanvaarde systeem.
Gezien deze bepaling indruist tegen het principe van de eenheid van het
faillissement kan deze in Belgie geen toepassing vinden. Dit legt uit
waarom slechts een facultatieve bevoegdheidsregel werd voorzien.

(58) Kh. Bergen, 18 september 1978, J.T., 1979, 219.
(59) TROCHU, M., o.c., 41-43.
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37. Ret Verdrag geeft geen omschrijving van wat men dient te verstaan
onder het begrip woonplaats van de handelaar-fysische persoon.
Bij gebreke aan toelichting in het V erdrag zal de rechter, welke zich dient
uit te spreken over een gebeurlijke faillietverklaring, aan de hand van zijn
eigen wetgeving onderzoeken of de debiteur al dan niet in het land
woonachtig is.
In Frankrijk wordt algemeen aanvaard dat de , woonplaats" van gefailleerde de plaats is, waar hij zijn handelswoonplaats heeft, ongeacht
zijn burgelijke woonplaats(60). In Belgie zal dit begrip overeenkomstig
de recente rechtspraak van ons opperste gerechtshof dienen te worden
uitgelegd als de plaats, waar de handelaar in de registers van de burgerlijke,
stand is ingeschreven.

38. Dit verschil in interpretatie van het begrip woonplaats zal onvermijdelijk leiden tot bevoegdheidsconflicten: Een belg, die handel drijft in
Frankrijk, doch in Belgie ingeschreven is in de registers van de burgerlijke
stand kan alzo in beide landen failliet worden verklaard.
Maar ook negatieve bevoegdheidsconflicten kunnen zich voordoen: immers zijn overeenkomstig de verdragsbepalingen de rechtbanken van geen
van beide landen bevoegd om het faillissement van de handelaar, die in
Frankrijk in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, doch in
Belgie handeldrijft, uit te spreken.
Meldenswaardig is in dat verband het vonnis gewezen door de rechtbank
te Amsterdam, die, geconfronteerd met een gelijkaardig conflict in het
kader van het Belgisch-Nederlands Verdrag, besliste dat, indien een
handelaar in geen van beide landen een dusdanige woonplaats heeft, dat
hij er zou kunnen worden faillietverklaard, het faillissement kan worden
uitgesproken in het land, waar hij een handelsvestiging heeft(61).
39. De bevoegdheidsregel voorzien bij artikel 8, paragraaf 1, aline a 1 van
het verdrag is van openbare orde. Partijen kunnen derhalve met betrekking
tot deze bevoegdheid geen afwijkende bepalingen bedingen(62).
Op grond van deze bevoegdheidsregel verklaarde het hof van beroep te
Parijs de rechtbank van koophandel van deze stad onbevoegd om kennis te
nemen van een vordering, waarbij de uitbreiding werd gevraagd van een
faillissement van een Franse vennootschap tot een vennootschap naar
(60) WESER, M., ,La Convention Franco-Belge du 8 juillet 1899'' ,Juris Classeur, Droit International Judiciaire, Fascicule 591, 20, nr. 99.
(61) Rb. Amsterdam, 15 februari 1957, Clunet, 1961, 902.
(62) WESER, M., ,La Convention Franco Belge du 8 juillet 1889'', Juris Classeur, Droit International Judiciaire, Fascicule 591; zie eveneens Brussel, 17 februari 1959, Pas., 1959, II, 231.
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Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel te Antwerpen gevestigd was(63).
De rechtbank van Charleroi weigerde op dezelfde rechtsgrond enig gevolg
te verlenen aan de beslissing, gewezen door de rechtbank van Bastia,
welke de , ,reglement judiciaire'', uitgesproken ten laste van een Franse
vennootschap had uitgebreid tot een der vennoten, welke de Belgische
nationaliteit had en in Belgie woonachtig was(64).
40. Het faillissementsvonnis, dat wordt uitgesproken in strijd met de
bevoegdheidsregels, vervat in het Belgisch-Frans verdrag, kan, conform
aan artikel 11,5° van het verdrag in het andere land geen gezag van
gewijsde hebben en derhalve aldaar geen gevolgen ressorteren(65).
Het Verdrag wijst niet uitdrukkelijk de rechtbank aan, welke bevoegd is
om kennis te nemen van de geschillen, die ontstaan ter gelegenheid van
een faillissement. Rechtspraak en rechtsleer nemen evenwel in beide
landen aan dat deze bevoegdheid dient toegekend aan de rechter, welke
het faillissement heeft uitgesproken (66).
41. Tenslotte dient nog vermeld dat ingev9lge het in het verdrag gehuldigd beginselvan de universaliteit van het faillissement de curator in het
buitenland alle bewarende maatregelen mag treffen, alle daden van beheer
.mag stellen, alle rechtsvorderingen in hoedanigheid van vertegenwoordiger van gefailleerde of van de massa der schuldeisers kan instellen.
Alvorens evenwel over te gaan tot daden van tenuitvoerlegging, zal hij het
exequatur van het buitenlands vonnis dienen te bekomen. Het verdrag
verstrekt weliswaar geen nadere toelichting omtrent het begrip , ,daden
van tenuitvoerlegging'', hetgeen in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding geeft.
B. H et Belgisch-Nederlands Verdrag van 28 maart 1925
42. Het Belgisch-Nederlands verdrag vertoont veel gelijkenis met het
Belgisch-Frans Verdrag, dat hiervoor werd besproken.
Zoals het Belgisch-Frans Verdrag, kent zij aan de rechtbank van de
woonplaats van de handelaar uitsluitende bevoegdheid toe het faillis(63) Hof van Beroep Parijs, 7 november 1962, Rev. crit. d.i.p., 1965, 125 noot WESER, M.
(64) Kh. Charleroi, 29 april1974,Rev. Prat. Soc., 1974, 181, ennootCOPPENS; in tegenovergestelde
zin Brussel, 3 november 1975,Pas., 1976, ll, 123 en hetvonnis a quo, Kh. Brussel, 22 apri11975,
J.T., 1975, 589.
(65) WESER, M., noot onder Kh. Kortrijk, 12 december 1968, B.R.H., 1969, 255.
(66) WEsER, W. ,Juris Classeur, o.c., Fasc. 591,22, nr. 117; GANSHOF, L., Cah. de Dr. Eur., 1971,
152; Brussel, 17 februari 1959, Pas., 1959, II, 231.
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sement uit te spreken (67). Voor de vennootschappen geldt de maatschappelijke zetel als bevoegdheidsgrond.
Bij gebreke aan omschrijving in het verdrag van het begrip woonplaats
kunnen eveneens rechtbanken van beide landen zich ratione loci bevoegd
verklaren om de handelaar failliet te verklaren. Immers wordt in het
Nederlands recht onder begrip woonplaats de plaats verstaan, waar de
handelaar zijn hoofdverblijf heeft en deze komt niet noodzakelijk overeen
met de plaats, waar hij ingeschreven in de registers van de· burgerlijke
stand en die volgens de rechtspraak van het hof van cassatie, de
woonplaats van de handelaar naar Belgisch recht uitmaakt.
Om conflictsituaties in dit opzicht te verrnijden, heeft het Verdrag voorzien dat, voor het geval de aanvraag tot faillietverklaring bij rechtbanken
van beide verdragsluitende staten wordt ingediend, de zaak wordt berecht
door de rechtbank, bij wie zij het eerst is aangebracht, indien deze zich
bevoegd verklaart (68). De rechtbank van hetland, waar de zaak het laatst
is aangebracht, schorst de behandeling, tot dat de rechtbank van het andere
land uitdrukkelijk of stilzwijgend over haar bevoegdheid heeft beslist.
Aan deze beslissing is de eerstgenoemde rechtbank gebonden(69).
43. Zoals het Frans-Belgisch Verdrag voorziet het verdrag dat ,Kooplieden wier woonplaats, noch in Belgie noch in Nederland is gelegen,
niettemin in een van beide landen kunnen faillietverklaard worden, indien
zij aldaar een handelskantoor houden. In dit geval is het gerecht, binnen
welk rechtsgebied het kantoor is gevestigd, bevoegd'' (artikel20 § 2) en
houdt aldus een beperking in aan het aangenomen principe van de eenheid
van het faillissement.
De toepassing van het verdrag is evenwel niet afhankelijk gesteld van de
nationaliteit van de gefailleerde. Ret verdrag is van toepassing op aile
handelaars, woonachtig in Belgie en in Nederland en op aile handelsvennootschappen met zetel in Belgie en in Nederland.
· 44. Ret verdrag huldigt ook het principe van de universaliteit van het
faillissement.
Met betrekking tot de handelingsbekwaamheid van de curator houdt het
verdrag meer nauwkeurige bepalingen in. Ret stipt desbetreffend aan:

(67) Antwerpen, 13 januari 1977, B.R.H., 1977, IV, 485 en noot VAN HourrE, H.
(68) Art. 25 van het Verdrag: een toepassing vandeze bepalingvindtmenin het arrest van Gent, 24
juni 1960, R.W., 1960-61, 180.
(69) BELLEFROID, J.H.P., Toelichting van het Nederlands-Belgisch Verdrag van 28 maart 1925,
Nijmegen, 1931, nr. 117.
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, ,De syndicus of curator kan alle conservatoire of alle administratieve
maatregelen nemen, alle rechtsvorderingen instellen als vertegenwoordiger van de failliet of van de boedel en de roerende goederen van deze
· failliet verkopen. Hij kan echter niet tot de verkoop van onroerende
goederen of tot daden van gedwongen executie overgaan, dan voor zover
het vonnis van faillietverklaring is voorzien van het exequatur (art. 21).
45. De aandacht dient nog gevestigd op de beschikkingen van artikel23
van het verdrag met betrekking tot de voorrechten en hypotheken op de
goederen van gefailleerde (70) :
,de voorrechten op de roerende goederen(71) van gefailleerde worden
geregeld door de wet van de staat, waar het faillissement is uitgesproken.
Deze wet beslist welke vorderingen bevoorrecht zijn op de roerende
goederen van gefailleerde en bepaalt eveneens de rangregeling der verschillende voorrechten. De onroerende goederen, daarentegen, welke in
een der verdragsluitende landen bezwaard zijn met een voorrecht of een
hypotheek, blijven, ondanks het faillissement, onderworpen aan de wet
van het land, waar zij zich bevinden''. De rang der hypotheken en
voorrechten op de onroerende goederen wordt dus bepaald door de lex rei
sitae.
C. H et Belgisch-Oostenrijks verdrag van 16 juli 1969 (72)

46. Zoals de twee besproken verdragen, bekrachtigt dit verdrag de principes van eenheid en van universaliteit van het faillissement. Het opteert
evenwel voor de firmaplaats, de leiding van de zaken voor de handelaarsfysische personen en voor de zetel voor de handelsvennootschappen als
bevoegdheidsgrond om het faillissement uit te spreken.
Aan de rechtbanken van deze plaats kent het verdrag ook bevoegdheid toe
om kennis te nemen van de rechtsvorderingen, die volgens de wet van een
van beide landen rechtstreeks uit het faillissement voortvloeien (artikel3).
Het verdrag houdt ook, zoals het Belgisch-Frans en het Belgisch-Nederlands Verdrag, een beperking in aan het beginsel van de eenheid van het
faillissement: desbetreffend bepaalt artikel2 , ,Indien de rechtbanken van
de overeenkomstsluitende staten niet bevoegd zijn overeenkomstig de
eerste paragraaf, wordt die bevoegdheid hun niettemin toegekend, zo de

(70) BELLEFROID, J.H.P., o.c., nr. 124.
(71) Het pand wordt vo1gens het vers1ag der gemengde commissie als een voorrecht op roerend goed
beschouwd, zoals in Be1gisch recht: BELLEFROID, J .H.P., o.c ., 124; zie eveneens met betrekking tot
de roerende voorrechten: Arbitrage-commissie te Rotterdam, 2 maart 1978, R. W., 1977-78, 2230.
(72) Verdrag, 16 juli 1969, B.S., 24 juli 1975.
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schuldenaar wordt failliet verk:laard in die van beide staten, waarin hij een
vestiging heeft.
De bevoegdheid van de rechtbank van die van beide staten waar de
schuldenaar een vestiging heeft, wordt nochtans door de andere Staat niet
erkend, zo deze partij is bij een , ,Internationale Overeenkomst die de
bevoegdheid aan de rechtbanken van een derde staat opdraagt'' .
Eenzelfde oplossing als in het Belgisch-Nederlands Verdrag wordt vooropgesteld, indien de rechtbanken van beide landen zich bevoegd verklaren, alsook met betrekking tot de voorrechten en hypotheken op roerende
en onroerende goederen van de gefailleerde.
47. Tenslotte dienen nog enkele beschouwingen te worden gewijd aan het
voorontwerp van Europees F aillissementsverdrag, waarvan de noodzaak
zich liet gevoelen ingevolge de belangrijke verschillen in de nationale
wetgevingen van de E. E.G. Staten, met het oog op de vrijwaring van een
harmonieuze werking en ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt,
welke deze staten vormen(73).
In het kader van dit betoog zullen wij ons beperken tot een uiteenzetting
van de grote richtlijnen van dit voorontwerp.
Het ontwerp huldigt de principes van eenheid en van universaliteit van het
faillissement: Voor een handelaar kan slechts een faillissement worden
uitgesproken en dit faillissement heeft onmiddellijke uitwerking in de
andere verdragsluitende staten, zodat de curator er, zonder erkenning of
exequatur van het faillissementsvonnis, zijn opdracht kan uitoefenen (74).
48. Uitsluitende bevoegdheid om het faillissement uit te spreken wordt
door het verdrag toegekend aan de rechter van het zakencentrum van de
handelaar, m. a. w. de rechter van de plaats, waar de voornaamste belan-

(73) WESER, M. en VANDER GucHT, J., ,Projet de Convention entre les Etats de !a CEE relative a!a
faillite", B.R.H., 1968, IV, 150-159, 264-274, 361-369, 607-616; COPPENS, P., ,Apen;:n de
'T'iiviliii~projet de convention europeenne sur !a faillite" in Idees nouvelles ... , o.c., 171; NOEL en
LEMONTEY, J., ,Apen;:us sur le projet de convention europeenne relative a!a faillite, aux concordats et
aux procedures analogues, Rev. Trim. Dr. Eur., 168, 703 ; HoUIN, R., ,Problemes poses par !a faillite
dans le MarcM Commun" ,J.T., 1961, 345; HIRSCH, A., ,Vers l'universalite de !a faillite au sein du
Marche Commun", Cah. Dr. Eur., 1970, 50; GANSHOF, L., ,L'Elaboration d'un droit Europeen de
!a fai!lite dans le cadre de !a C.E.E.", Cah. Dr. Eur., 1971, 146; LEMONTEY, J., ,Perspectives
d'unification du droit dans le projet de convention C.E.E., relative alafaillite" ,Rev. Trim. Dr. Eur.,
1975, 172; MATTHIJS, R., ,HetFaillissement", o.c., T.P.R., 1979, 778; VAN GERVEN,Beginselen
van het Belgisch Privaatrecht, XIII, Handels en Economisch recht, I, Ondernemingsrecht, Antwerpen, 183 ; STEENBERGEN, J. en VEROUGSTRAETE, I., , ,De ontwikkeling van het faillissementsrecht
in een Europese context", B.R.H., 1968, 535, en meer in het bijzonder 563 e.v.
(74) COPPENS, P., ,Aperc;:u de !'avant projet de convention europeenne surla faillite", o.c., 180 en
voetnoot (22).
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gen van de schuldenaar plegen te worden beheerd. Voor de vennootschappen en rechtspersonen wordt deze plaats, zolang het tegendeel niet is
bewezen, vermoed die van de maatschappelijke zetel te zijn.
Indien het zakencentrum zich niet bevindt op het grondgebied van een der
verdragsluitende staten, kan het faillissement worden uitgesproken door
de rechter van de verdragsluitende staat, waar zich een vestiging van de
schuldenaar bevindt of, bij gebreke aan een vestiging op het grondgebied
van de verdragsluitende staten, door de rechter van de staat, waarvan de
wetgeving toelaat het faillissement uit te spreken.
De rechtbank van het zakencentrum is eveneens bevoegd het faillissement
van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten uit te ·spreken evenals het
faillissement van de vennootschap uit te breiden tot haar bestuurders, en
zulks ongeacht waar hun persoonlijk zakencentrum zich bevindt.
Met het oog op het voorkomen van gebeurlijke bevoegdheidsconflicten,
voorziet het voorontwerp dat, indien rechters van verschillende verdragsluitende staten geroepen worden uitspraak te doen over het faillissement van eenzelfde schuldenaar en de bevoegdheid van een van hen van
hogere rang is krachtens de bepalingen van het verdrag, de andere rechters, zelfs ambtshalve, hetzij zich onbevoegd moeten verklaren, hetzij hun
uitspraak uitstellen, zolang de uitspraak van de rechter wiens bevoegdheid
van hogere rang is, niet in kracht van gewijsde is gegaan.
49. Aan de rechtbank van de plaats waar het faillissement werd uitgesproken, wordt eveneens bevoegdheid toegekend om kennis te nemen van
de rechtsvorderingen voortkomende uit het faillissement. Het voorontwerp somt een aantal kategorieen van vorderingen op, welke aan de
beoordeling van deze rechter, bij uitsluiting van alle andere rechters,
dienen te worden onderworpen: bijvoorbeeld, de vorderingen met betrekking tot de aanvaardingen van schuldvorderingen, de revendicatie van
roerende goederen tegen de mass a der schuldeisers ingesteld, de vorderingen in verband met het beeindigen van lopende overeenkomsten (behalve
voor wat betreft de huurovereenkomsten en de arbeidsovereenkomsten).
Deze bevoegdheidstoekenning aan de rechtbank van de plaats waar het
faillissement wordt uitgesproken, leidt tot de aanwijzing van het op het
faillissement toepasselijke recht: de lex fori concursus zal de gevolgen en
de afwikkeling van het faillissement regelen.
50. Wat betreft de voorrechten en hypotheken stuitten de opstellers van
het voorontwerp evenwel op hevig verzet van verdragsluitende staten in
verb and met de toepassing van de lex fori concursus. Zij hebben dan ook
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volgend systeem uitgewerkt, dat dient beschouwd als een inbreuk op het
beginsel van de eenheid en van de universaliteit van het faillissement (75) :
- voor de bijzondere voorrechten, wordt het zadel en de rangregeling
bepaald door de lex rei sitae;·
- voor de bevoorrechte schuldvorderingen der werknemers wordt aangenomen dat de voorrechten zullen kunnen worden uitgeoefend op de
goederen, gelegen op het grondgebied van elk der staten;
- voor de andere bevoorrechte schuldvorderingen, zullen er per grondgebied boekhoudkundige submassa's worden gevormd. Zo eenzelfde
schuldvordering bevoorrecht is in verschillende staten, zal deze worden aangezuiverd in elk der staten in verhouding met het bedrag van de
beschikbare fondsen.
51. Naast de bevoegdheidsregels heeft het voorontwerp van het E.E.G.verdrag eveneens de invoering van eenvormige wetten in de verschillende
verdragsluitende staten voorzien. Deze wetten houden verband met:
- de uitbreiding van het faillissement van een vennootschap tot de
regelmatige of feitelijke beheerders, die openlijk of onder dekmantel
zijn opgetreden en wier foutieve handelingen bijgedragen hebben tot
de staking van betalingen van de vennootschap. Deze wet heeft tot
doel te vermijden dat behendige zakenlui hun zakencentrum zouden
vestigen in Ianden, waar de nationale wetgeving geen uitbreiding van
het faillissement tot de meester van de zaak voorziet, hetgeen de
ontwikkelingsdynamiek van de gemeenschappelijke markt zou kunnen verstoren;
- de verdachte periode;
- de mogelijkheid van schuldvergelijking ingeval van faillissement;
- de geldigheid van clausules van eigendomsvoorbehoud in koopovereenkomsten in geval van faillissement van de koper, op voorwaarde
dat dit voorbehoud blijkt uit een v66r de levering geschreven bescheid;
- de toelaatbaarheid van het tegenbewijs, met aile rniddelen van recht,
tegen het vermoeden dat de goederen van de echtgeno( o)t( e) werden
verworven met gelden van gefailleerde.

(75) Zie o.rn. HIRSCH, A., ,Vers l'universalite de lafaillite au sein du rnarch6 cornrnun ?", Cah. Dr.
Eur., 1970, p. 50 en rneer in het bijzonder p. 56, waar hij tussenoplossingen voorstelt, gelet op de
inbreuken op het beginsel van de eenheid van bet faillissernent, onderrneer met betrekking tot de
voorrechten en hypotheken.
·
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V. SLOTBESCHOUvnNGEN
52. Uit voorgaande uiteenzetting menen wij te mogen afleiden dater zich
heden ten dage in de afwikkeling van internationale faillissementen nog
vele conflictsituaties voordoen, waarvan het aantal in de toekomst waarschijnlijk nog zal toenemen gelet op de ontwikkeling van de internationale
handel.
Deze conflicten vloeien hoofdzakelijk voort, zoals hiervoren aangetoond,
uit de verscheidenheid der nationale wetgevingen met betrekking tot het
faillissementsrecht en dit der aanverwante procedures en zouden dan ook
grotendeels kunnen worden vermeden door de unificatie van het faillissementsrecht.
Doch tot op heden strandden de pogingen tot eenmaking van dit recht. Ret
faillissement heeft immers implicaties zowel op politiek, sociaal als op
economisch vlak en staat eveneens in nauw verband met andere takken
van het recht, welke door de nationale wetgevingen worden beheerst, en
die de unificatie van het faillissementsrecht in de weg staan.
In dat verband kan worden gewezen op het feit dat het ontwerp van
E.E.G.-faillissementsverdrag, met de redaktie waarvan sinds jaren werd
aangevangen, nog steeds in het stadium van voorontwerp is.
Men kan dan ciokin deze orristandigheden slechts de wens uitdrukken dat
in deze complexe materie wordt gestreeft naar meer eenvormigheid in de
oplossing der bevoegdheids- en wetsconflicten met het oog op een harmonieuze en billijke afwikkeling der internationale faillissementen.
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