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INLEIDING

1. Onder internationaal of transnationaaljaillissement, verstaan wij
een faillissement dat gevolgen heeft in tenminste twee onderscheiden
soevereine Staten, hetzij dat de faillietverklaarde er vestigingen,
exploitatiezetels of enige andere activa bezit, hetzij dat hij er schulden achtergelaten heeft. Een faillissement dient bijgevolg als een
internationaal faillissement aangemerkt te worden, zodra een extranelteitselement in het actief en/ of het passief van de schuldenaar te
voorschijn komt. De extrane!teit wordt beoordeeld in functie van de
nationaliteit van de gefailleerde, ongeacht of het een natuurlijke
per soon dan wel een rechtpersoon betreft.

2. Mede door de internationalisatie van de handel in het algemeen
en de verwezenlijking van de Gemeenschappelijke Markt in het
bijzonder, wordt de problematiek van de internationale of transnationale faillissementen alsmaar actueler.
In de praktijk van dergelijke faillissementen wordt men met allerlei
problemen geconfronteerd bij gebrek aan supranationale regelingen
via verdragen of eenvormige wetten. In dat verband werden er op
Europees niveau (E.E.G., Raad van Europa) wel pogingen ondernomen, maar vooralsnog zonder praktisch resultaat.
Belgie is tot op heden slechts gebonden door drie bilaterale verdragen, waarvan het toepassingsgebied telkenmale uiteraard beperkt is tot de twee betrokken contracterende Staten. Het betreft
de verdragen met Frankrijk van 8 juli 1899, met Nederland van
28 maart 1925 en met Oostenrijk van 16 juli 1969. Hier dient nog
aan toegevoegd te worden dat het verdrag met Frankrijk uitsluitend toepasselijk is op onderdanen van beide contracterende Staten.
Deze bijkomende beperking komt niet voor in de twee andere verdragen.
3. In het merendeel van de internationale faillissementen is men dus
aangewezen op de I.P .R-regels van elke Staat, die op een of andere
manier bij het faillissement betrokken is via de schuldenaar' een of
meerdere schuldeisers, of de activa die er gelegen zijn. Vandaar de
vele conflicten.
De meest prangende vragen, die hierna onderzocht worden, zijn:
- Welke is de territoriaal bevoegde rechtbank om het faillissement
van een internationaal opererende handelaar uit te spreken en,
hiermee samenhangend, welke wet dient dit faillissement te beheersen?
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- Roever reikt dergelijk faillissement en in welke mate en volgens
welke modaliteiten wordt het buiten de landsgrenzen erkend?
- Welke zijn de grensoverschrijdende bevoegdheden van de curator? In welke mate kan hij daadwerkelijk in het buitenland optreden
met het oog op de vrijwaring van de gelijkheidsregel tussen de
schuldeisers en met het oog op de repatriering van de in het buitenland gelegen activa?
- In welke mate zijn de in het buitenland gevestigde hypotheken,
voorrechten, panden en andere zekerheden tegenstelbaar aan de
failliete boedel?
AFDELING 1
DE TERRITORAAL BEVOEGDE RECHTBANK

§ 1. Belgische bevoegdheidsregeling in nationaal en internationaal
verband
4. De door Belgie aangekleefde leer van de universaliteit en eenheid
van het faillissement (infra, nrs. 20 e.v.) maakt dat de nationale
territoriale bevoegdheidregels ook internationale uitwerking krijgen.
De natiohale terfitoriale oevoegdlretclsregelin-g-geldt- dus--ouk-alsinternationale territoriale bevoegdheidsregeling.
Dit verplicht ons de nationale territoriale bevoegdheidsregels kort in
herinnering te brehgen(2).
I. ALGEMENE REGELS

5. De rechter van de woonplaats ten tijde van de staking der betalingen is territoriaal bevoegd om het faillissement van de schuldenaar
uit te spreken (art. 631, lid 1 Ger. W.). Deze regel kan tot toepassingsmoeilijkheden aanleiding geven. Immers, het precieze tijdstip
van de staking van de betalingen is niet altijd gekend op het tijdstip
van de faillietverklaring en tussen beide tijdstippen kan de schuldenaar verhuisd zijn(3).
De bepaling van de woonplaats gebeurt aan de hand van verschillen(2) Zie hierover uitgebreid GEINGER, H., COLLE, Ph. en VAN BuoGENHOUT, C., ,Overzicht
van rechtspraak 1975-1989. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord", T.P.R., 1991, 460
e.v.; CLOQUij:T, A., ,Les concordats et la faillite" in Les Novelles, Droit Commercial, IV,
Brussel, Larcier, 1985, nrs. 1037 e. v.
(3) COLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium" in Cross-Border Insolvency: National
and Comparative Studies, FLETCHER, I. F. (ed.), Tiibingen, J .C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1992,
52, nr. 7.
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de criteria, naargelang de schuldenaar een natuurlijke persoon dan
wei een rechtspersoon is.

Schuldenaar- natuurlijke persoon
De woonplaats van de handelaar-natuurlijke persoon is de plaats
waar hij in de bevolkingsregisters is ingeschreven. Dit volgt uit een
samenlezen van de artikelen 631 en 36 van het Gerechtelijk Wetboek(4).
De plaats van de voornaamste handelsvestiging van de natuurlijke
persoon voor de aanwijzing van de territoriaal bevoegde rechtbank
wordt uitsluitend nog aangewend in het geval dat de schuldenaar te
Iande noch in de vreemde in enig bevolkingsregister is ingeschreven(5). Dit laatste is een praetoriaanse constructie van het Hof van
Cassatie, omdat de wet geen oplossing voorschrijft voor dergelijke
situatie (art. 5 Ger. W.).

Schuldenaar-rechtspersoon
6. In tegenstelling met de woonplaats van een natuurlijke persoon
wordt de woonplaats van een rechtspersoon niet omschreven in het
Gerechtelijk wetboek. Derhalve moet teruggevallen worden op het
gemeen recht, zijnde artikel102 van het Burgerlijk Wetboek dat de
woonplaats definieert als de plaats waar een persoon zijn hoofdverblijf heeft. In Ianden zoals Belgie, die de zetelleer huldigen, is het
hoofdverblijf van de vennootschap de plaats waar de hoofdzetel
gevestigd is, d.i. de plaats van waaruit de vennootschap effectief
geleid en bestuurd wordt(6). Het betreft een feitenkwestie, die aan
de soevereine beoordelingsmacht van de rechter is overgelaten. De
hoofdzetel komt niet noodzakelijk overeen met de statutaire zete1(7).
De zetelleer beoogt wetsontduiking te vermijden.
7. Aangezien nu om hogervermelde redenen (supra, nr. 4), de aangehaalde nationale territoriale bevoegdheidsregelen mede de territoria(4) Cass., 2 februari 1978, A. C., 1978, 661; Cass., 11 mei 1978, A. C., 1978, 1067; Cass.,
3 december 1987, A.C., 1987-1988, 443.
(5) Cass., 30september 1976,A.C., 1977, 130; Cass., 3 december 1987,A.C., 1987-1988,443.
(6) GEINGER, H., COLLE, Ph. en VAN BUGGENHOUT, C., I.e., T.P.R., 1991, 462-463;
PRIOUX, R., ,L'article 197 des lois coordonnees sur les societes commerciales, disposition
meconnue de droit international prive beige", T.B.B.R., 1989, 484; VAN BoxsoM, J.,
Reehtsvergelijkende studie over de nationaliteit der vennootsehappen, Brussel, Bruylant, 1964,
nrs. 17 en 22-24.
(7) Cass., 28 september 1959, Pas., 1960, I, 125; BORN, H. en FALLON, M., ,Chronique de
jurisprudence. Droit judiciaire international (1983-1985)", J. T., 1987, 484, nr. 98; COLLE, Ph.
en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 55, nr. 9; PRIOUX, R., I.e., 484
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le bevoegdheid bepalen van de Belgische rechtbanken op internationaal vlak, geldt de woonplaats, met inbegrip van het gemaakte
onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen, ook als
aanknopingsfactor in een internationaal perspectief.
De regel, waarnaar de woonplaats van de fysieke persoon overeenstemt met de plaats waar hij in de bevolkingsregisters is ingeschreven,
dreigt in internationale faillissementen bevoegdheidsconflicten te
genereren en als zodanig een belangrijke hinderpaal te vormen voor
de erkenning en exequatur van Belgische faillissementsvonnissen(8).
Immers, in de meeste Ianden geldt de plaats waar de schuldenaar zijn
voornaamste handelsvestiging heeft als territoriale aanknopingsfactor.
8. De Belgische I.P .R.-regeling leidt er in elk geval toe dat de
Belgische rechtbanken onbevoegd zijn om het faillissement uit te
spreken van een handelaar-natuurlijke persoon die ingeschreven is
in buitenlandse bevolkingsregisters, alhoewel hij drager is van de
Belgische nationaliteit, activa in Belgie bezit of hier te Iande zijn
voornaamste handelsactiviteit uitoefent(9). De Belgische rechtbanken zijn evenmin bevoegd inzake faillissement en soortgelijke procedun~s met betrekking tot vennootschappen wier hoofdzeteL in_het
buitenland gevestigd is, al beschikken die vennootschappen in Belgie
over een bedrijfszetel, een kantoor of andere activa(lO). De bedrijfszetel, het agentschap noch het kantoor kunnen in Belgie failliet
worden verklaard, omdat ze niet met rechtspersoonlijkheid bekleed
zijn(ll).
Omgekeerd aanvaarden de Belgische rechtbanken zonder veel problemen dat de in Belgie gelegen bedrijfszetels, kantoren en andere
activa van een buitenlandse vennootschap in het buitenlands faillisse(8) DE CEUSTER, J. en REICH, S., ,lnternationaal privaatrecht 1975-1978", R.W., 19781979, 2721; VAN HoUTTE, H., noot onder Antwerpen, 13 januari 1977, B.R.H., 1977, 492;
COLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 54, nr. 8.
(9) COLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 56, nr. 11
(10) Brussel, 14 juni 1978, B.R.H., 1979, 420, noot H. VAN HourrE; Kh. Luik, 3 februari
1975, Jur. Liege, 1974-1975, 182; F. BOUCKAERT, I.e., T.P.R., 1984, 1498-1499; A. CLOQUET,
Les Novelles, IV, 1985, nrs. 1048 en 1061-1061bis; Y. DUMON en J. WINDEY, ,Questions
speciales de Ia faillite'' in L 'entreprise en difficulte, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1981,
143; F. RIGAUX, o.c., II, nr. 1103; R.P.D.B., V° Faillite, nr. 23; G. VAN HEeKE en K.
LENAERTS, Internationaalprivaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1986, nr. 802; J. VAN RuN
en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, Brussel, Bruylant, 1965, nr. 2933.
(11) Kh. Brussel, 26 november 1973, J. T., 1974, 156 en B.R.H., 1975, 355; Kh. Brussel, 15
november 1976, B.R.H., 1977, 714; P. COPPENS en F. T'KINT, ,Examen de jurisprudence
(1974-1979). Les faillites et les concordats", R.C.J.B., 1979, 357; H. GEINGER, ,Het faillissement en het concordaat in de internationale context", T.P.R., 1982, 127.
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ment van laatstgenoemde begrepen zijn, omdat de vennootschap
geacht wordt een juridisch geheel te vormen met haar waar ook
gelegen bedrijfszetels, kantoren en overige activa. Daarentegen weigeren zij zonder meer de erkenning van faillissementen in het buitenland uitgesproken tegen handelaars (fysieke personen of rechtspersonen) met woonplaats in Belgie(12). De territoriale bevoegdheidsregelen raken immers de internationale openbare orde (infra,
nr. 37).
II. BIJZONDERE VRAAGSTUKKEN

Inzake het faillissement van vennoten van vennootschapsvormen met
onbeperkte aansprakelijkheid en inzake de uitbreiding van het faillissement tot de achterman rijzen er bijzondere problemen aangaande
de aanwijzing van de territoriaal bevoegde rechtbank.

1. Het faillissement van de vennoten van vennootschappen met
onbeperkte aansprakelijkheid
9. De vennoten in een vennootschap onder firma, hebben van rechtswege de hoedanigheid van handelaar(13). De faillietverklaring van
de vennootschap houdt derhalve tevens de vaststelling in van de
vervulling van de faillissementsvoorwaarden in hoofde van de onbeperkte en hoofdelijk aansprakelijke vennoten(l4). Maar vermits
vennootschap en vennoten onderscheiden juridische personen zijn,
is niet noodzakelijkerwijze dezelfde rechtbank territoriaal bevoegd
om het faillissement van de ene en de anderen uit te spreken, m.n.
niet indien de woonplaats van de vennootschap en van de vennoten
in het rechtsgebied van verschillende rechtbanken of in onderscheiden Ianden is gelegen. Stel dat een vennoot in een buitenlands
bevolkingsregister is ingeschreven, dan moet zijn faillissement door
een buitenlandse rechtbank uitgesproken worden. Dit heeft voor
gevolg dat zijn faillissement beheerst wordt door een buitenlandse
wet, m.a.w. dat zijn faillietverklaring afhankelijk zal zijn van de
vervulling van de faillissementsvoorwaarden opgelegd door die
vreemde wet. Het is derhalve denkbaar dat een in Belgie gevestigde
V .0 .F. hier te Iande failliet wordt verklaard, terwijl het faillissement
van de in hetbuitenland ingeschreven vennoot aldaar niet bekomen
kan worden.
(12) VANHECKE, G., I.e., 84
(13) FREDERICQ, L., Traite, IV, nrs. 175-176.
(14) Cass., 15 december 1938, Pas., 1938, I, 383; Cass., 2 december 1983, Pas., 1984, I, 372;
Cass., 23 november 1987, R. W., 1987-1988, 1330.

479

::-r-....0:..::

Ben mogelijke oplossing ligt in de toepassing van de regels van de
samenhang (art. 30, 566 en 634 Ger.W.), waardoor de Belgische
rechter die het vennootschapsfaillissement uitspreekt zich tevens
bevoegd verklaart ten aanzien van de faillietverklaring van de buitenlandse vennoot(15). Men moet er zich nochtans rekenschap van
geven dat de kans eerder gering is dat deze bevoegdheid en de erop
steunende faillietverklaring in het buitenland erkend zal worden.

2. De uitbreiding van het faillissement tot de meester van de zaak
10. Het hierboven geschetst probleem stelt zich op identieke wijze
inzake uitbreiding van het vennootschapsfaillissement tot de meester
van de zaak.
Doorgaans wordt aangenomen dat de rechtbank die het vennootschapsfaillissement uitspreekt tevens bevoegd is om kennis te nemen
van de vordering tot uitbreiding van het faillissement tot de meester
van de zaak(16). De omstandigheid dat de voorwaarden, waaronder
de faillissementsuitbreiding kan plaatsvinden, ongetwijfeld bepaald
worden door de wet die het vennootschapsfaillissement beheerst (lex
fori concursus)(l7), betekent o.i. niet dat de rechtbank, die territoriaal bevoegd is om het faillissement van de meester van de zaak bij
l.!itb_r_eicli_ng_l!iU(!JiQ~Et:ll, dez~fc!_eis al~dez~_Qi_e_!t_et_v~ll)l_0_9tsclmps

faillissement uitspreekt.
Men staat immers voor twee conflicterende regels.
Enerzijds, het principe van de eenheid en ondeelbaarheid van het
faillissement, bekrachtigd door de artikelen 574, 2° en 631, lid 2 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat wil dat de rechtbank die het faillissement uitspreekt tevens kennis neemt van alle vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en waarvan de gegevens
(15) Brussel, 17 mei 1978, B.R.H., 1979, 120; COLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for
Belgium'', I.e., 57, nr. 12; GEINGER, H., COLLE, Ph. en VAN BUGGENHOUT, C., ,Overzicht
vanrechtspraak", T.P.R., 1991,464, nr. 63; DuMON, Y. en WINDEY, J., ,Questions speciales
de !a faillite" in L 'entreprise en difficulte, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1981, 147-149.
Contra, Luik, 3 juni 1983, J.L., 1983, 562, noot KOHL, A.
(16) Kh. Brussel, 23 april 1975, J. T., 1975, 590; Brussel, 3 november 1975, Pas., 1976, II,
125; BoRN, H. en FALLON, M., I.e., J.T., 1987,484, nr. 99; CLOQUET, A.,LesNovelles, IV,
1985, nr. 1043; DUMON, Y. en WINDEY, J., I.e., 144; GEINGER, H., ,Het faillissement en
het concordaat in de internationale context", T.P.R., 1982, 127-128; VAN HEeKE, G.,
,Company Bankruptcy and Similar Proceedings in Belgian Private International Law" in
Corporate Bankruptcy and Similar Proceedings, VosKUIL, C.C.A., PARAe, Z. en WADE J .A.
(ed), Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1989, 82.
(17) LoussoUARN, Y., Tussenkomst in Les creanciers et le droit de Ia faillite, Brussel,
Bruylant, 1983, 598; DAMBRE, M., ,De bescherming van de schuldeisers van een dochtervennootschap in het internationaal privaatrecht'' in Aspecten van ondernemingsgroepen, Antwerpen, Kluwer, 1989, nr. 40; VAN HEeKE, G., I.e., 83; VAN HourrE, H., ,Competence
internationale et declaration de faillite", B.R.H., 1979, 421.
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voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het
faillissement beheerst (vis attractiva concursus). Het is moeilijk
betwistbaar dat een vordering tot faillissementsuitbreiding onder
bedoelde vorderingen en geschillen begrepen is.
Anderzijds, dient opgemerkt te worden dat deze vordering uitmondt
in een nieuwe faillietverklaring, deze van de meester van de zaak,
wier faillissement een autonoom en zelfstandig karakter heeft. Derhalve kan terzake niet afgeweken worden van de territoriale bevoegdheidsregeling neergelegd in artikel 631, lid 1 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat de openbare orde raakt en krachtens hetwelk de
faillietverklaring tot de exclusieve bevoegdheid behoort van de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. Het Hof van Beroep
te Luik verklaarde zich dan ook terecht territoriaal onbevoegd om
het vennootschapsfaillissement uit te breiden tot de meester van de
zaak, die in de bevolkingsregisters van Monte-Carlo ingeschreven
was(18). Zo ook weigerde de Rechtbank van Koophandel te Charleroi de faillissementsuitbreiding te erkennen, die in Frankrijk uitgesproken was tegen een in Belgie woonachtige vennoot(19). In dezelfde gedachtengang verklaarde het Hof van Beroep te Parijs zich
onbevoegd om het faillissement van een Franse vennootschap uit te
breiden tot een Belgische vennootschap(20). Behoudens indien verdragsrechtelijk geregeld, ligt de oplossing opnieuw in de toepassing
van de regels van de samenhang. Doch in grensoverschrijdende
gevallen moet men zich geen illusies maken. Het zal bijzonder
moeilijk zijn in het buitenland erkenning te bekomen van een faillissementsvonnis uitgesproken door een rechtbank wier bevoegdheid
uitsluitend op de regels van de samenhang steunt.
Ill. BILATERALE VERDRAGEN MET BELGIE

11. In de drie door Belgie geratificeerde bilaterale verdragen met
Frankrijk, Nederland en Oostenrijk, is de basisregel dat de rechtbank
van de woonplaats van de handelaar bij uitsluiting bevoegd is om de
handelaar failliet te verklaren(21). Hiervan kan echter afgeweken
worden wanneer de woonplaats van de schuldenaar in een derde

(I8) Luik, 3 juni I983, J.L., I983, 56I, noot KOHL, A.
(19) Kh. Charleroi, 29 april I974, R.P.S, I974, I85, noot P.C.
(20) Paris, 7 november I962, R.C.D.I.P., I965, I25. Zie ook Paris, 28 mei I99I, Gaz. Pal.,
30 augustus-3 september 199I, 9 (uitbreiding naar Zwitserse vennootschap).
(2I) Art. 8, §I, lid I Belgisch-Frans verdrag; art. 20, lid 2 Belgisch-Nederlands verdrag;
art. 2, lid 2 Belgisch- Oostenrijks verdrag dat het heeft over de plaats waar de Ieiding van de
zaken is gevestigd.
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Staat gelegen is, in welk geval tevens bevoegd is de rechter van de
plaats waar de schuldenaar een handelsvestiging heeft(22).
De term ,woonplaats" is in geen van de drie verdragen omschreven,
zodat de rechter voor wie een faillissementsvordering aanhangig is,
de criteria van zijn eigen nationaal recht moet aanwenden om de
woonplaats van de handelaar aan te duiden(23).
Bevoegdheidsconflicten zijn hier best mogelijk. Een treffend voorbeeld is dat van de handelaar-fysieke persoon, die zijn handelsactiviteit uitoefent op het grondgebied van een der contracterende Staten
maar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de andere
Staat(24). Zo bijvoorbeeld, de schuldenaar die handel voert in Belgie
en ingeschreven is. in de bevolkingsregisters in Nederland. De rechtbanken van beide Ianden zullen zich te dezen onbevoegd verklaren,
daar naar Belgisch recht de rechtbank bevoegd is van de plaats waar
de handelaar in de bevolkingsregisters is ingeschreven, terwijl dit
naar Nederlands recht de rechtbank is waar de voornaamste handelsvestiging van de handelaar gelegen is.
12. De handelsvestiging bedoeld in de afwijkende bepalingen van de
bilaterale verdragen is per definitie een bijkomstige vestiging (,,etablissement secondaire"). Gelijk welke vestiging komt hiervoor in
aanmerking, doch loutere bezittirigen los van de uitoefening van
enige handelsactiviteit zijn niet voldoende(25). In geval van pluraliteit van vestigingen, gaat de voorkeur naar de rechtbank van de
plaats waar de belangrijkste vestiging gelegen is. Indien er twee
evenwaardige vestigingen bestaan, krijgt het eerst uitgesproken faillissement voorrang(26).

§ 2. Rechtsvergelijkende kijk op de territoriale bevoegdheidsregeling
13. Uit het hiernavolgend kort rechtsvergelijkend overzicht blijkt
dat de territoriale bevoegdheid van buitenlandse rechtbanken dik(22) Art. 8, § 1, lid 2 Belgisch-Frans verdrag; art. 20, lid 2 Belgisch-Nederlands verdrag;
art. 2, lid 2 Belgisch-Oostenrijks verdrag.
(23) Hof 's-Hertogenbosch, 21 augustus 1973, N.J., 1974, 7; Antwerpen, 13 januari 1977,
B.R.H., 1977, 486-487 en J.T., 1978, 63; Gent, 14 juli 1983, R. W., 1983-1984, 1357;
GANSHOF, L.; Le droit de /afaillite dans les Etats de Ia Communaute economique europeenne,
Brussel, C.I.D.C., 1969, nr. 9
(24) Zie Gent, 14 juli 1983, R.W., 1983-1984, 1357-1358; GEINGER, H., I.e., 137; VAN
HoUTTE, H., ,Internationaal faillissementsrecht", B.R.H., 1978, 381.
(25) WESER, M. en JENARD, P., Droit international prive beige et droit conventionnel
international, II, Conjlits de juridictions, Brussel, Bruylant, 1985, 361.
(26) Ibid.
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wijls verder reikt dan de territoriale bevoegdheidstoekenning in
Belgie, omdat naast de klassieke woonplaats (verblijf of zetel) andere
aanknopingsfactoren aangewend worden.
14. Zo volstaat het dat een schuldenaar in Nederland een beroep of
bedrijf uitoefent en aldaar kantoor houdt, opdat de Nederlandse
rechtbank van de plaats, waar dit kantoor gevestigd is bevoegd is om
zijn faillissement uit te spreken (art. 2, lid 4 Nl. Fail. W .). De Nederlandse rechtspraak durft die regel uitbreiden tot gevallen, waar de
handelaar het Nederlandse grondgebied verlaten heeft met achterlating van schulden(27). Zulks heeft voor gevolg dat schulden voortspruitend uit een voorheen uitgeoefende handelsactiviteit voldoende
zijn als grondslag voor de internationale rechtsmacht van Nederlandse rechtbanken (zie ook infra, nr. 15 m.b.t. Groot-Brittannie). Onder kantoor wordt verstaan de lokaliteit, waar iemand geregeld voor
zijn zaken te vinden en te spreken is of waar geregeld een bediende
zit die zich naar de voorschriften en aanwijzingen moet gedragen van
degene die het beroep of bedrijf uitoefent(28)~ In Duitsland geldt een
soortgelijke regeling. Een gewone handelsvestiging (zonder rechtspersoonlijkheid) is voldoende (art. 238, lid 1 Konkursordnung).
15. Zodra een schuldenaar verblijft of handel drijft in Canada en
Australie, kan hij in die Ianden failliet worden verklaard(29). Dezelfde regel geldt in Groot-Brittannie, waaraan nog moet toegevoegd
worden dat de Britse rechtbanken hun territoriale bevoegdheid behouden om het faillissement van een handelaar uit te spreken gedurende drie jaar nadat hij Groot-Brittannie verlaten heeft of aldaar
zijn handelsactiviteit stopgezet heeft (Insolvency Act 1986, S. 265).
Daarenboven wordt hij door de rechtspraak geacht verder handel te
drijven in Groot-Brittannie, zolang hij openstaande handelsschulden
m.i. v. belastingschulden achterlaat(30).

(27) Hof Amsterdam, 7 augustus 1990, N.J., 1991, 481.
(28) Arr. Rb. Roermond, 29 mei 1975, N.J., 1976, 154; VAN ZEBEN, C. (bewerkt door VAN
DEN ENDE, A., KORTHALS ALTES, A., DE RUUK, R. en STRAATHOF, A.C.J.), Fail!issementswet, Deventer, Kluwer, invoegwerk, art. 2 aantekening 3.
(29) FLETCHER, I.F., ,Cross-Border Insolvency. General Report", Verslag voorgedragen op
het Xllle Congres van de Academie Internationale de Droit Compare te Montreal in 1990,
p. 9 (intussen verschenen in Cross-Border Insolvency: National and Comparative Studies,
FLETCHER, I.F. (ed.), Tiibingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1992)
(30) FLETCHER, l.F., ,General report", I.e., p. 10
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16. De meest verregaande regeling is deze die de territoriale bevoegdheid van de nationale rechtbank steunt op de loutere aanwezigheid
van enkele activa op het nationaal grondgebied. Dit is o.m. het geval
in de Verenigde Staten [11 U.S.C § 109 (a)], Argentinie (art. 2, lid 2
Faill. W. 19.551 van 1972), Japan en Zweden(31).
17. Naast de algemene regel neergelegd in artikel 1 van het Decreet
nr. 85-1388 van 27 december 1985, waarnaar territoriaal bevoegd is
de rechtbank van de plaats waar de handelaar de zetel van zijn
onderneming of voornaamste handelsvestiging heeft(32), kunnen
Franse rechtbanken bij toepassing van de artikelen 14 en 15 C.civ.,
tevens het faillissement uitspreken van elke Fransman en iedere
buitenlander, die met een Fransman verbintenissen heeft aangegaan,
ongeacht de ligging van hun voornaamste handelsvestiging(33). Het
spreekt vanzelf dat de Franse rechtbanken deze buitengewone territoriale bevoegdheid slechts zullen benutten in zover de betrokken
schuldenaar enige voor beslag vatbare activa in Frankrijk bezit(34).
18. Het is duidelijk dat de bevoegdheid van de rechtbanken, die
gevat worden op grond van voormelde secundaire aanknopingsfactoren, niet verder reikt dan de activa gelegen binnen het nationaal
grondgebied(35). Dit .wordt overigensl11fdrukkelijkbevestlgd .. dooi
sommige van die buitenlandse wetgevingen (bv. art. 23 8, lid 1 Duitse
Konkursordnung).
Anderzijds dient aangestipt te worden dat bedoelde activa voorbehouden worden aan de schuldeisers van de betrokken vestiging of
kantoor.

(31) FLETCHER, l.F., ,General Report", I.e., p. 11-12.
(32) Voor een faillissementsuitspraak op grond van de voornaamste handelsvestiging, zie de
B.C.C.l.-zaak (Kh. Paris, 23 juli 1991, Dall. 1992, J, 232, noot REMERY, J.P. en Paris, 8 juli
1992, Dall., 1992, J, 476, noot VASSEUR, M.).
(33) Voor een toepassing zie Cass. fr., 19 maart 1979, R.C.D.I.P., 1981, 524, noot LAGARDE,
P.
(34) TROCHU, M., Conflits de lois et conflits de juridictions en matiere de faillite, Paris, Sirey,
1967, 92-93.
(35) DALHUISEN, J .H., Dalhuisen on International Insolvency and Bankruptcy, I, New York,
Matthew Bender, invoegwerk, p. 3-137, vn 46.
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AFDELING 2
TOEPASSELIJKE FAILLISSEMENTSWET (LEX FORI CONCURSUS)
EN HAAR GEVOLGEN

19. De wet die het faillissement beheerst, lex fori concursus, is de
wet van de rechtbank die zich territoriaal bevoegd verklaart om het
faillissement uit te spreken.
Indien de bevoegdheid van die rechtbank internationaal niet erkend
wordt, leidt dit tot de niet-erkenning van het faillissement in het
buitenland, maar verandert dit niets aan de toepassing van de lex fori
concursus ten minste binnen de landsgrenzen van de rechtbank die
het faillissement open verklaarde.
Wat de grensoverschrijdende gevolgen van de lex fori concursus
betreft gelden naar Belgisch recht de beginselen van de universaliteit
en eenheid van het faillissement.
§ 1. De universaliteit en eenheid van bet faillissement naar Belgisch
I.P.R.

20. De universaliteit en de eenheid van het faillissement zijn in Belgie
beginselen van openbare orde.
Met universaliteit wordt bedoeld dat, voor zover het faillissement
uitgesproken wordt door de territoriaal bevoegde rechter overeenkomstig de Belgische I.P .R.-regels (supra, nrs. 4 e.v.), dit faillissement gevolgen en uitwerking moet hebben overal ter wereld.
21. Het universaliteitsbeginsel strekt er toe de eerbiediging te verzekeren van de gelijkheidsregel neergelegd in artikel 8 van de Hypothecaire Wet, naar luid waarvan aile goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijk onderpand van zijn schuldeisers dienen. De achterliggende gedachte is dat aile goederen uit het vermogen van de schuldenaar, waar ze ook gelegen zijn, in de te vereffenen en te verdelen
massa begrepen moeten zijn, zodat aile schuldeisers, ongeacht hun
woonplaats of nationaliteit, gelijk kunnen behandeld worden(36).
(36) Brussel, 16 feburari 1984, Rev Not. B., 1984, 193; Kh. Brussel, 28 april1980, B.R.H.,
1980, 418; DUMON, Y. en WINDEY, J., l.c., 145; ERAUW, J., Beginselen van internationaal
privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 264-265; Buss, A., ,Reflexions sur Ia theorie de
!'unite et de l'universalite de la faillite et sur son application en jurisprudence luxernbourgeoise" in Liber Amicorum Baron L. Fredericq, II, Gent, Story-Scientia, 1966, 620-621. Zie ook
DALHUISEN, J.H., Dalhuisen on International Insolvency and Bankruptcy, I, New York,
Matthew Bender, 1983, pp. 3-186 e.v.; LoussoUARN, Yen BREDIN, J.D., Droitdu commerce
international, Paris, Sirey, 1969, n° 680.
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Vandaar dat een Belgisch faillissementsvonnis geroepen is effecten
te sorteren in alle Ianden waar de schuldenaar goederen heeft, en dat
het alle Belgische en buitenlandse schuldeisers in een massa verenigt(37). Het faillissementsvonnis moet daarom over de grenzen heen
uitwerking krijgen (universele werking). Dit betekent o.m. dat de
schuldenaar de beschikking over zijn goederen verliest, zowel in
binnen- als buitenland, en dat de schuldeisers nergens ter wereld nog
uitvoeringsmaatregelen kunnen treffen tegen de schuldenaar.
22. Indien vanuit theoretisch oogpunt ideaal te noemen, dient toch
aangestipt te worden dat die leer slechts praktische waarde heeft in
de mate dat de vreemde Ianden, waar het faillissement toepassing en
uitwerking moet krijgen, eveneens het universaliteitsbeginsel aankleven. Bovendien mag het faillissementsvonnis noch de wet die het
faillissement beheerst (lex fori concursus) indruisen tegen wetsvoorschriften, die in bedoelde vreemde Ianden van internationale openbare orde zijn(38). Uit dit alles volgt dat de toepassing van de universaliteitsleer vaak illusoir is. Dit blijkt overduidelijk uit het kort rechtsvergelijkend onderzoek aangaande de erkenning van buitenlandse
faillissementsvon:pissen (infra, nrs. 42 e.v.).
Dit is natmlflijk niet het geval Wctnneerde materie verdragsre_chtelijk
geregeld is en, zoals in de bilaterale verdragen tussen Belgie en
Frankrijk (art. 8), Belgie en Nederland (art. 21) en Belgie en Oostenrijk (art. 4), de universaliteit van het faillissement tussen de contracterende Staten vooropgesteld wordt.
23. De eenheid en de universaliteit van het faillissement hangen
nauw samen. De eenheid van het faillissement moet de vooropgestelde universaliteitsdoelstelling helpen verwezenlijken door de rechtbank, die bevoegd is om het faillissement uit te spreken, tevens bij
uitsluiting bevoegd te maken ten aanzien van de kennisneming van
alle geschillen en betwistingen die uit het faillissement kunnen ont-

(37) Brussel, 16 februari l984, Rev. Not. B., 1984, 193, eensl. cone!. adv.-gen. GEYSKENS;
Kh. Brussel, 18 juni 1965, B.R.H., 1968, 165; Kh. Brussel, 28 april1980, B.R.H., 1980, 418;
Kh. Brussel, 8 november 1989, T.B.H., 1990, 857; ERAUW, J., o.c., 264; FREDERICQ, L.,
Traite, VII, nr. 8; GEINGER, H., I.e., 117-118; RIGAUX, F., o.c., II, nr. 1102; TROCHU, M.,
Conjlits de lois et conjlits de juridictions en matiere de jaillite, Paris, Sirey, 1967, 11.
(38) GANSHOF, L., o.c., nrs. 117 en 146; DE CEUSTER, J. en REICH, S., ,lnternationaal
privaatrecht midden 1978 tim 1979", R.W., 1980-1981, 2174, nr. 87; FLAMBE, M., ,De
universele werking van het faillissement, beginsel van Belgisch internationale openbare orde?", niet gepubliceerd manuscript van de inaugurate rede gehouden aan de Vrije Universiteit
Brussel op 13 maart 1986, 8.
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staan (vis attractiva concursus)(39). Dit beginsel is neergelegd in de
artikelen 574, 2° en 631, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek.
§ 2. De reikwijdte van bet faillissement in een rechtsvergelijkend
perspectief

24. Een aantallanden kleven net zoals Belgie de universaliteitsleer
aan: Australie, Canada, Frankrijk, Groot- Brittannie, Israel en de
Verenigde Staten, behalve wanneer hun rechtbanken zich op grond
van secundaire aanknopingsfactoren (supra, nrs. 14-18) bevoegd
verklaren om het faillissement uit te spreken(40).
25. Andere landen zoals Argentinie, Nederland(41) en Zweden verkondigen de universaliteitsleer met betrekking tot faillissementen
door de eigen nationale rechtbanken uitgesproken, maar verwerpen
de universele werking van buitenlandse faillissementen, behoudens
andersluidend (bilateraal) verdrag waartoe zij toegetreden zijn.
W at Argentinie betreft geldt de verwerping van de universaliteitsleer
slechts in die zin dat een buitenlands faillissement enkel niet kan
ingeroepen worden jegens de schuldeisers, die houder zijn van een
schuldvordering welke op quasi delictuele of contractuele grond in
Argentinie betaalbaar is(42). De universele werking van het buitenlands faillissement wordt dus wei erkend ten aanzien van schuldeisers, wier schuldvordering niet in Argentinie betaalbaar is, al betreft
het Argentijnse schuldeisers.
26. In Duitsland pleegde men de universaliteit te verkondigen van
faillissementen uitgesproken door Duitse rechtbanken, terwijl de
extra-territoriale werking van buitenlandse faillissementen verworpen werd. Het Bundesgerichtshof is hiervan afgestapt bij arrest van
11 juli 1985 (BGHZ 95, 256)(43), omdat de tot dan toe geldende
opvatting tegenstrijdig was met de universaliteitsleer en omdat de
(39) COLLE, Ph. en T'KINT F., ,Report for Belgium", I.e., 61, nr. 16.
(40) FLETCHER, l.F., ,General report", I.e., p. 13.
(41) H.R., 2juni 1967, N.J., 1968, 16, cone!. adv.-gen. VAN OOSTEN; H.R., 8 juni 1971, N.J.,
1971, 414; Arr. Rb. Arnhem, 5 juni 1976, N.J., 1976, 445.
(42) Art. 4, lid 1 Fail.W. 19.551 van 1972 zoals gewijzigd door W. 22.917 van 1983. Zie
hierover BooGIANO, A., ,Crise et depassement des" preferences locales ,dans Ia faillite
transnationale en Argentine", R.C.D.I.P., 1988, 504 e.v.
(43) Zie hierover LORCHER, G., ,Effets en Allemagne d'une procedure de faillite etrangere",
R.D.A.I., 1991, 855 e.v.; WELTER, R., ,Le revirement de Ia jurisprudence allemande en
matiere de droit international de la faillite", T.B.H., 1986, 503 e.v.
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faillissementsuitspraak tot voordeel strekt van aile schuldeisers van
de gefailleerde. Deze jurisprudentiele ommekeer gaat evenwel minder ver dan op het eerste gezicht lijkt, daar individuele uitvoeringsmaatregelen op de in Duitsland gelegen activa uitdrukkelijk toegelaten blijven krachtens artikel 237 Konkursordnung niettegenstaande
het bestaan van een buitenlands faillissementsvonnis.
27. Denemarkenen Japan vormen een buitenbeentje, aangezien zij,

zowel aan nationale als buitenlandse faillissementen, slechts territoriale werking toeschrijven(44).
28. De recente Zwitserse Loi jederale de droit international prive is
merkwaardig op faillissementsvlak. In beginsel wordt de universaliteit van een buitenlands faillissement erkend, maar die universele
werking resulteert in de opening van een neven-faillissement in
Zwitserland (jaillite secondaire), waarin aile in Zwitserland gelegen
activa betrokken zijn (art. 170)(45).

§ 3. Het statuut van buitenlandse schuldvorderingen en de rangregeling
29. Buitenlandse schuldvorderingen zijn schuldvorderingen die ontstaan zijn in het buitenland of die in handen zijn van een buitenlander.
De Belgische faillissementswet maakt geen onderscheid tussen Belgische en buitenlandse schuldvorderingen. Dit is overigens ook in
rechtsvergelijkend opzicht de algemene regel(46).
Aileen in Argentinie wordt hiervan afgeweken in geval van samenloop van een Argentijns faillissement met een buitenlands faillissement. De schuldeisers, die tot het buitenlands faillissement behoren
- dit zijn de titularissen van schuldvorderingen die in dat buitenlands faillissement nagezien en aanvaard werden - kunnen slechts
in de uitdelingen van het Argentijns faillissement deel hebben na
integrale voldoening van de schulden, welke op contractuele of
quasi-delictuele grond in Argentinie betaalbaar zijn(47). De discrimi(44) Denemarken: zie Cass. 26 september 1991, R. W., 1991-1992, 917 en T.B.H., 1992, 360.
Japan: art. 3, lid 1 Fail.W. nr. 71 van 25 april 1922.
(45) JEANNERET, V., ,Banqueroute et faillites internationales", S.J.Z., 1991, 336 e.v.
(46) Zie FLETCHER, I.F., ,General Report", I.e., p. 15-16.
(47) Art. 4 W. 19.551 van 1972 zoals gewijzigd door W. 22.917 van 1983. Zie BoGGIANO,
A., I.e., R.C.D.l.P., 1988, 504 e.v.
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natie steunt dus niet op de nationaliteit van de schuldeiser, maar wel
op de plaats van betaalbaarstelling van de schuldvordering.
30. Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat in het Belgisch
recht ook een discriminatiegeval bestaat, dat evenmin verband houdt
met de nationaliteit van de schuldeiser, doch betrekking heeft op de
munt waarin de schuldvordering is uitgedrukt. Het betreft de tussenkomst van het Herdiscontering- en Waarborginstituut (H.W.I.) bij
faillissement van een Belgische bank of prive-spaarkas. Het H.W.I.
neemt de terugbetaling van de gelddeposito's, kasbons en obligaties
in Belgische franken voor zijn rekening(48). Het komt niet tussen ten
voordele van houders van deposito's in vreemde deviezen.
OpE .E.G.-niveau bestaat een voorstel van richtlijn tot invoering van
een gemeenschappelijke beschermingsregeling voor deposito's. Deze
regeling moet gelden voor alle kredietinstellingen, die op E.E.G.grondgebied werkzaam willen zijn, en schrijft een minimum-dekking
voor(49). Ben discriminatie in functie van de munteenheid van de
deposito's zal dan verboden zijn.
31. In het algemeen wordt dus niet gediscrimineerd tussen nationale
en buitenlandse schuldvorderingen, maar het is duidelijk dat de
aangifte en verificatie van de schuldvorderingen plaats moet vinden
volgens de modaliteiten en in de vormen voorgeschreven door de wet
die het faillissement beheerst (lex fori concursus)(50).
Bij nazicht van de schuldvordering wordt de rechtsgeldigheid ervan
beoordeeld overeenkomstig de wet die de schuldvordering beheerst.
Inzake contractuele schuldvorderingen is dat de lex contractus, inzake delictuele of quasi~delictuele schuldvorderingen de lex loci delicti
commissi en inzake schuldvorderingen die hun oorsprong vinden in
de uitoefening van een zakelijk recht de lex rei sitae(51).
Het is de lex fori concursus die de rangregeling tussen de schuldeisers
bepaalt. Dit is een logisch uitvloeisel van de beginselen van de
universaliteit en eenheid van het faillissement(52).
De I.P .R.-problemen inzake voorrechten, hypotheken en andere
(48) Artt. 1 e.v. Bericht van 28 december 1984 over de beschermingsregeling voor de deposito's bij banken en prive-spaarkassen (B.S., 28 december 1984). Zie ook Cass., 1 april 1982,
Bank. Fin., 1982, 397, J.T., 1983, 254 en R.C.J.B., 1984, 636, noot QuERTAINMONT, Ph.
(49) Voorstel van richtlijn (92/C 163/05), PB., 30 juni 1992, C 163/6.
(50) COLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 61, nr. 17.
(51) Ibid, 61-62, nr. 18.
(52) Ibid., 62, nr. 19.

489

zekerheden worden later behandeld. Inzonderheid zal onderzocht
worden in welke mate en onder welke voorwaarden zekerheden, die
in het buitenland tot stand gekomen of gevestigd zijn in aanmerking
komen in een Belgisch faillissement (infra, nrs. 52 e.v .).
AFDELING 3

DE ERKENNING VAN BUITENLANDSE F AILLISSEMENTSVONNISSEN

§ 1. Het Belgisch stelsel

33. In het Belgisch recht zijn de universaliteit en eenheid van het
faillissement fundamentele beginselen, die consequent toegepast
worden ongeacht de nationaliteit van het faillissementsvonnis. Een
buitenlands faillissementsvonnis wordt dan ook in Belgie de plano
erkend, d.w.z. zonder vooraf een exequatur te moeten bekomen(53),
mits het door de, overeenkomstig het Belgisch I.P .R., territoriaal
bevoegde rechter uitgesproken werd. Hiertoe is natuurlijk mede
vereist dat de buitenlandse wet die het faillissement beheerst - de
lex fori concursus- zelf extra-territoriale werking aan dat faillissement toekent. De Belgische rechter kan immers niet meer gevolgen
verbinden -aan een · buitenlands- vonnis-dan- het--uit- zichzelf-heeft.
krachtens de buitenlandse wet. Dit werd onlangs nog bevestigd door
het Hof van Cassatie. Zo kan de Belgische rechter geen extra-territoriale werking toekennen aan een Deens faillissement, vermits dat
faillissement volgens de Deense wetgeving enkel territoriale gevolgen
heeft(54). Hieruit volgt dat een buitenlands faillissement met zuivere
territoriale werking geen beletsel vormt in Belgie voor beslagleggingen en uitvoeringsmaatregelen vanwege individuele schuldeisers.
I.

ERKENNING ,DE PLANO"

34. De erkenning de plano houdt in dat een buitenlands faillissementsvonnis zonder meer in Belgie erkend wordt en volledige uitwerking krijgt zonder vooraf een exequatur te moeten bekomen, zolang

(53) Kh. Brussel, 8 november 1989, T.B.H., 1990, 857; CLOQUET, A., Les Novelles, IV, 1985,
nr. 1831.
(54) Cass., 26 september 1991, R. W., 1991-1992, 917 en T.B.H., 1992, 360.
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geen daden van gedwongen tenuitvoerlegging moeten gesteld worden(55).
De erkenning de plano gebeurt echter niet automatisch. De Belgische
rechter moet onderzoeken of het buitenlandse faillissementsvonnis
voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel570 van het Gerechtelijk
Wetboek. Het gaat om de voorwaarden die de wetgever als essentieel
beschouwt voor de geldigheid van om het even welke rechterlijke
beslissing(56).
Het verschil met de exequaturverlening is dat de rechter de grand van
het geschil niet moet onderzoeken(57).
II.

EXCEPTIE VAN INTERNATIONALE OPENBARE ORDE

35. Een met de Belgische internationale openbare orde strijdige
faillissementsvonnis kan in Belgie erkend noch uitvoerbaar verklaard
worden. Artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers
dat de rechter moet onderzoeken of de ,vreemde" beslissing niets
inhoudt dat in strijd is met de beginselen van openbare orde of met
de regels van het Belgische publiekrecht. Aangezien artikel 570 een
I.P .R.-wet betreft, gaat het wel degelijk om de internationale openbare orde(58).
Het Hof van Cassatie omschrijft de internationale openbare ordeals
iedere wet van nationale openbare orde in wier bepalingen de wetgever een beginsel heeft willen vastleggen dat, naar zijn oordeel,
essentieel is voor de gevestigde morele, politieke of economische orde
in Belgie en dat, om die reden, noodzakelijkerwijs elke toepassing
in Belgie van een tegengestelde of verschillende rechtsregel van

(55) ERAUW, J., o.e., 298; GANSHOF, L., o.e., nr. 178; VANHECKE, G., en LENAERTS, K.,
Internationaal privaatreeht, Brussel, Story-Scientia, 1986, nrs. 803-804. Over de betwistbare
juridische motivering voor de erkenning de plano, zie CoLLE, Ph. en T'KINT, F. ,Report for
Belgium", I.e., 63-64, nr. 21.
(56) Cass., 16 januari 1953, Pas., 1953, I, 337. Zie ook Cass., 29 maart 1973, Pas., 1973, I,
743. Over deze verschillende voorwaarden, zie ERAuw, J., o.e., 282-286; GANSHOF, L., o.e.,
nrs. 154-164, R.P.D.B., V 0 Exequatur, nrs. 22-71; WESER, M. en JENARD, P., o.e., 460-476.
(57) Dit is althans de gangbare stelling, die weliswaar voor kritiek vatbaar is (zie GoTHOT,
P., ,Des conditions auxquelles une decision judiciaire etranger peut fonder, en Belgique, une
exception de chose jugee", R.C.J.B., 1975, 562-576. Cf. ook ERAUW, J., o.e., 282 en 288-289;
COLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 64-65, nr. 22).
(58) Rapport VAN REEPINGHEN, Gedr. St., Senaat, 1963-1964, nr. 60, 133; proc.-gen. GANSHOF VANDER MEERSCH, Conclusie voor Cass., 29 maart 1973, Pas., 1973, I, 734; MARKIEWICSZ, A., ,Portee specifique de l'exigence de conformite a l'ordre public en matiere
d'exequatur", Aetualites du Droit, 1991, 197.
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vreemd recht uitsluit(59). De internationale openbare orde is dus
enger dan de nationale openbare orde, maar is een even vage norm
waarvan de interpretatie in elk concreet geval moeilijk en delicaat is.
In zijn beoordeling mag de rechter enkel oog hebben voor de concrete
gevolgen van de toepassing van de vreemde wet. De buitenlandse wet
mag niet in abstracto beoordeeld worden(60).
36. De exceptie van internationale openbare orde wordt vaak ingeroepen in faillissementszaken, omdat de faillissementswet zelf de
openbare orde raakt. Zo zal een in het buitenland uitgesproken
faillissement in Belgie niet voor erkenning of tenuitvoerlegging vatbaar zijn, indien de grondvoorwaarden vereist door de Belgische
faillissementswet (handelaar, staking van betalingen en wankelend
krediet) niet vervuld zijn(61). Bijgevolg dreigen de Nederlandse
surseance van betaling en het Amerikaanse Chapter 11 (Reorganization) in Belgie niet erkend te worden, wanneer de schuldenaar deze
aangevraagd heeft alvorens hij in een toestand van staking van
betaling en wankelend krediet verkeert. Beide buitenlandse wetgevingen laten immers een preventief gebruik toe van de beoogde procedures(62).

37-.--Eeri buitenlaiiasfaillissenientsvonriisuitgesproK:en-op g{ond van
een andere territoriale aanknopingsfactor dan de woonplaats van de
schuldenaar of die een verdachte periode bepaalt van meer dan zes
maanden, kan eveneens als strijdig met de Belgische internationale
openbare orde aanzien worden(63).
38. De gelijkheidsregel onder de schuldeisers en het daaruit voortvloeiend verbod tot het stellen van individuele uitvoeringsdaden,
alsmede de beginselen van de universaliteit en eenheid van het
(59) Cass., 4 mei 1950, Pas., 1950, I, 624; Cass., 25 oktober 1979, Pas., 1980, I, 262; Cass.,
2 april 1981, A. C., 1980-1981, 872 en Pas., 1981, I, 849; Cass., 27 februari 1986, R. W.,
1986-1987, 1388, J. T., 1987, 52, Rev. Not. B., 1986,474, noot VANDERELST, R. enR.C.J.B.,
1989, 64, noot WAITE, N.
(60) Voor een illustratie, zie CoLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 65-66,
nr. 23; DE CEUSTER, J. en REICH, S., ,Internationaal Privaatrecht 1975-1978", R. W.,
1978-1979, 2724-2725; VAN HEeKE, G. en RIGAUX, F., ,Examen de jurisprudence (1976 it
1980). Droit international prive", R.C.J.B., 1982, 390.
(61) GANSHOF, L., o.c., nr. 163.
(62) Zie hierover CoLLE, Ph., Hetjuridisch kader van defaillissementsvoorkoming, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1989, nr. 193.
(63) Trib. gr. instance Bujumbura, 31 mei 1982, Rev. Prat. Soc., 1984, 50; CLOQUET, A.,
Les Novelles, IV, 1985, nrs. 30 en 176. Zie ook Kh. Brussel, 8 november 1989, T.B.H., 1990,
854.

492

faillissement worden eveneens als beginselen van Belgische internationale openbare orde aangemerkt(64).
Wat de universaliteit en eenheid van het faillissement betreft, kan
men zich nochtans afvragen in welke mate die nog als van Belgische
internationale openbare orde kunnen aanzien worden, wanneer men
er zich rekenschap van geeft dat Belgie tot internationale verdragen
is toegetreden die, al is het maar ten subsidiaire titel, ervan afwijken(65). Inderdaad, in de bilaterale verdragen met Frankrijk, Nederland en Oostenrijk is de rechtbank van de plaats, waar de handelaar
een handelsvestiging heeft, bevoegd om diens faillissement uit te
spreken als deze handelaar zijn woonplaats niet heeft op het grondgebied van een der contracterende Staten(66). Het aldus uitgesproken
faillissement krijgt ten andere volledige uitwerking op het grondgebied van de andere contracterende Staat(67). Artikel 4 van het
voor-ontwerp van E.E.G.-verdrag(68) betreffende het faillissement
en soortgelijke procedures bevat een analoge regeling. De Belgische
afvaardiging in de werkgroep belast met de voorbereiding van het
voor-ontwerp, maakte in dit verband niet het minste voorbehoud.
Indien nu een parallel getrokken wordt met de redenering gevolgd
door het Hof van Cassatie terzake eenmansvennootschappen, komt
het ons voor dat nog moeilijk voorgehouden kan worden dat de
beginselen van de universaliteit en eenheid van het faillissement de
Belgische internationale orde raken. Het Opperste Gerechthof besliste immers dat door het Verdrag van 29 februari 1968 betreffende de
onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen te
ratificeren, de Belgische wetgever te kennen heeft gegeven dat hij niet
langer meer de pluraliteit van vennoten als een beginsel van internationale openbare orde beschouwt, aangezien artikel 9 van het geratificeerde verdrag voorschrijft dat een Verdragsluitende Staat een
eenmansvennootschap niet strijdig met zijn openbare orde mag
verklaren, wanneer die vennootschap volgens het recht in overeenstemming waarmede zij is opgericht rechtens kan bestaan(69).
De logische doortrekking van deze redenering noopt tot het besluit
(64) Cass., 26 september 1991, R. W., 1991-1992, 917; Kh. Brussel, 20 juni 1975, J.T., 1975,
641; Kort ged. Kh. Luik, 10 september 1991, J.T., 1992, 18 (TEA-zaak); CLOQUET, A., Les
Nove/les, IV, 1985, nr. 1031; ERAUW, J., o.e., 298-299; GEINGER, H., I.e., 131; VANHOUTTE,
H., I.e., 389; WESER, M. en JENARD, P., o.e., 484.
(65) FLAMBE, M., ,De universele werking van het faillissement", I.e., 14 en 19-24.
(66) Art. 8, § 1, lid 2 (F-B); art. 20, lid 2 (B-Nl); art. 2, lid 2 (B-Oost.)
(67) Art. 8, § 2 (F-B); art. 21, lid 1 (B-Nl); art. 4, lid 1 (B-Oost.)
(68) Bulletin E.G., Supplement 2/82.
(69) Cass., 13 januari 1978, R. W., 1977-1978, 1942.
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dat de Belgische territoriale bevoegdheidsregels evenmin nog tot het
domein van de internationale openbare orde behoren. Of het Hof
van Cassatie zover zal willen gaan, valt te betwijfelen.

III.

EXEQUATUR

39. Zo de erkenning van een buitenlands faillissementsvonnis in
beginsel geen exequatur vereist (supra, nrs. 33-34), is dat laatste wel
nodig wanneer hier te lande tot daden van gedwongen tenuitvoerlegging moet overgegaan worden(70). De verklaring is dat het onverenigbaar zou zijn met de soevereiniteit van een nationale Staat, indien
buitenlandse rechterlijke beslissingen zomaar op zijn grondgebied
ten uitvoer mochten gelegd worden(71).
Gedwongen tenuitvoerlegging omvat de dwangmaatregelen op personen en de materiele uitvoeringsmaatregelen op goederen die de
tussenkomst of medewerking van de (lokale) openbare overheid
vereisen(72). Exequatur moet dus bekomen worden met het oog op
de arrestatie van de gefailleerde, de inschrijving van de wettelijke
hypotheek, de uitvoering van een beslag zij het onder derden, de
openbare verkoop van roerende of onroerende goederen, enz.
40. De exequatur moet aangevraagd-worden bij de rechtbank van
eerste aanleg. Naast de vijf voorwaarden, die reeds ter sprake kwamen bij de erkenning de plano, dient de rechtbank nu ook het geschil
zelf te onderzoeken.
De verificatie van het geschil houdt in dat de Belgische rechter nagaat
of de buitenlandse rechter de feiten goed beoordeelde en de toegepaste wet niet geschonden heeft(73). De Belgische rechter moet onderzoeken of de beslissing zowel in feite als in rechte verantwoord is(7 4).
Hij moet dus eigenlijk het proces overdoen(75).
Hij kan evenwel beslissen een gedeeltelijke exequatur te verlenen,
voor zover het beschikkende gedeelte van het buitenlandse vonnis uit
goed te onderscheiden onderdelen bestaat(76). Het Hof van Beroep
(70) Proc.-gen. GANSHOF VANDER MEERSCH, Conclusie voor Cass., 29 maart 1973, Pas.,
1973, I, 735 e.v.; CLOQUET, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 1186; ERAUW, J., o.c., 289;
R.P .D.B., V° Competence en matiere civile et commerciale, nr. 1802.
(71) GANSHOF, L., o.c., nr.179; GOTHOT, P., I.e., 544.
(72) GANSHOF, L., o.c., nr. 179; VANHECKE, G. en LENAERTS, K., D.C., nr. 143.
(73) ERAUW, J., o.c., 285; GANSHOF, L., o.c., nr. 164; GOTHOT, P., I.e., 567-570.
(74) WESER, M. en JENARD, P., o.c., 474.
(75) BoRN, H. en FALLON, M., I.e., 233; VAN HEeKE, G. en LENAERTS, K., o.c., nr. 140.
(76) ERAUW, J., o.c., 288; RIGAUX, F., o.c., II, nr. 814.
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te Gent verleende aldus het exequatur aan een Frans faillissementsvonnis, behalve wat de aanvang van de verdachte periode betreft,
omdat de Franse rechtbank het tijdstip van de staking van de
betalingen had vastgesteld op een datum die meer dan zes maanden
aan het faillissementsvonnis voorafging(77).
IV.

BILATERALE VERDRAGEN

41. De door Belgie geratificeerde bilaterale verdragen inzake faillissement zijn in grote mate conform met de hierboven uiteengezette
beginselen. Zij huldigen het beginsel van de universaliteit van het
faillissement. De uitwerking van het faillissement uitgesproken in een
contracterende Staat strekt zich uit tot het grondgebied van de andere
Staat. De voorwaarden voor de erkenning van het gezag van gewijsde
en voor de uitvoerbaarverklaring (exequatur) stemmen grotendeels
overeen met de in artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde
eisen.
De herziening ten gronde is uitgesloten in de bilaterale verdragen met
Frankrijk en Nederland(78).

§ 2. De erkenning rechtsvergelijkend bekeken
42. lndien de meeste landen universele werking toekennen aan eigen

faillissementsvonnissen, is dat minder het geval met betrekking tot
buitenlandse faillissementsvonnissen. De logische en omzeggens
noodzakelijke samenhang tussen de universaliteitsleer en de erkenning van buitenlandse faillissementen wordt in vele landen in min of
meerdere mate doorbroken, dikwijls om protectionistische redenen
ten gunste van de eigen onderdanen-schuldeisers.
43. Zo hebben wij reeds gezien, dat behoudens anders luidend

(bilateraal) verdrag, Argentinie, Nederland en Zweden universele
werking aan buitenlandse faillissementen ontkennen (supra, nr. 25).
44. Artikel 237 Konkursordnung laat toe dat individuele uitvoe-

ringsmaatregelen getroffen worden op de in Duitsland gelegen activa, ondanks het bestaan van een buitenlands faillissementsvonnis en
niettegenstaande het feit dat Duitsland nu ook de universaliteit van
buitenlandse faillissementen erkent (supra, nr. 26.).
(77) Gent, 29 oktober 1962, R. W., 1962-1963, noot F. BOUCKAERT. Zie ook R.P.D.B.,
Exequatur, nrs. 24 en 162.
(78) Art. 12, lid 3 (F-B); art. 12, lid 3 (B-Nl).
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45. In het Amerikaanse Bankruptcy Act van 6 november 1978 wordt
een compromis-oplossing aangetroffen. In beginsel wordt de universaliteit van een buitenlands faillissement erkend, doch de Amerikaanse rechter wordt gemachtigd correcties aan te brengen zo dit
nodig blijkt ter vrijwaring van de belangen van de Amerikaanse
schuldeisers [11 U.S.C. § 304 (c) (2)](79). Dergelijke nood doet zich
bv. aanvoelen wanneer de lex fori concursus discriminaties inhoudt
ten aanzien van buitenlandse schuldeisers, of wanneer de Amerikaanse schuldeisers aangifte zouden moeten doen van hun schuldvordering in verschillende Ianden, of nog wanneer hun geldig verkregen
voorrangspositie in de Verenigde Staten in het buitenland verloren
dreigt te gaan. Er bestaat tegenstrijdige rechtspraak omtrent de
prioritaire aanwending van de in de Verenigde Staten gelegen activa
ter voldoening van de Amerikaanse schuldeisers(80).
46. De Britse regeling is in dat opzicht veel strikter. De beoordelingsruimte van de Britse rechter is nagenoeg onbestaande. Buitenlandse
faillissementen en de bevoegdheden van buitenlandse curatoren worden slechts erkend in de mate dat de Britse schuldeisers integraal
voldaan worden (S. 426 Insolvency Act 1986). Concreet betekent dit
dat enkel de activa, dje Q'[~rblijven na_ voldoeni11g va11 de_ l3!i~e
schuldeisers, aan de buitenlandse curator zullen overgemaakt worden. Daarenboven komen de onroerende goederen nooit van rechtswege onder het bewind van de buitenlandse curator. Hij dient dit te
bekomen via een procedure in Engeland(81). De buitenbezitstelling
heeft dus alleen betrekking op de roerende goederen en mits dan nog
de Britse schuldeisers voorafgaandelijk voldaan zijn.

§ 3. Beschouwingen omtrent bet internationaal faillissement van een
vennootschapsgroep

47. De universaliteitsleer, zelfs in de Ianden die hem op de meest
consequente en doorgedreven wijze toepassen, biedt geen afdoende
oplossing voor de regeling van internationale faillissementen van
vennootschapsgroepen. De universaliteitsleer belet niet dat er evenvee! faillissementen uitgesproken moeten worden als er onderschei(79) Zie BOTTIAU, A., ,Aspects internationaux de Ia faillite en droit americain", J.D.!., 1992,
89 e.v.
(80) GITLIN, R.A. en FLASHEN, E.D. ,The International Void in the Law of Multinational
Bankruptcies", 42 Bus. Law. 1987, 318.
(81) FLETCHER, I. F., ,General report", I.e., p. 18- 19. Zie vroeger, DoNNET, R., ,De l'effet
en Angleterre de Ia faillite declaree en Belgique", Rev. Fail!., 1929, 418 e.v.
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den vennootschappen zijn. Wanneer een voiledige groep ineenstort,
ontbreekt een regeling, die het enerzijds mogelijk maakt het groepsvermogen over de , ,zelfstandige'' rechtspersonen heen weder samen
te steilen en die anderzijds een gecentraliseerde, evenredige en harmonieuze verdeling van dat vermogen onder aile schuldeisers van de
groep verzekert. Te dezen bestaat de nood aan een regeling die aan
de economische groepsrealiteit tegemoet komt.
48. In afwachting tracht men daaraan in de praktijk, zo goed als
kan, een mouw aan te passen. Zo hebben de Luxemburgse, Londense
en Cal'manse curatoren van de faillietverklaarde BCCI, die via dochtervennootschappen en vestigingen in een 70-tallanden werkzaam
was, een pooling agreement aan de schuldeisers voorgesteld. Dat
,pooling agrement" strekt ertoe de gelden, die uit de tegeldernaking
van de activa van de groep voortkomen, in Londen samen te brengen,
zodat ten rninste de verdelingsverrichtingen gecentraliseerd kunnen
worden. Dit kan de rechten van de massa van de individuele schuldeisers aileen maar ten goede komen. De omvang van de respectieve
rechten van elke individuele schuldeiser blijven echter bepaald door
de lex fori concursus, d.i. de wet die het faillissement beheerst waarin
de schuldeiser aangifte heeft gedaan van zijn schuldvordering.
Of de over verschillende Ianden verspreide schuldeisers met het
voorstel van de BCCI -curator en zuilen instemmen is een andere
vraag.
Ret is niet uitgesloten dat sommige van die schuldeisers voordeel
zuilen trachten te halen uit hun nationale wetgeving, in het bijzonder
wanneer deze laatste terughoudend is ten aanzien van de erkenning
van buitenlandse faillissementen en op een of andere wijze aan eigen
onderdanen een voorkeursbehandeling voorbehoudt (cf. supra,
nr. 42-46).
Desalniettemin moet o.i. het initiatief van de curatoren aangeprezen
worden, omdat het uitmondt in een pragmatische oplossing met het
oog op de vrijwaring van de rechten van aile schuldeisers van de
groep. De curatoren beogen langs die weg een billijk resultaat te
bereiken in een cornplexe rnaterie, die vooralsnog geen wettelijke
uitkomst kent. Aileen een supra-nationale wettelijke regeling is van
aard hierin verandering te brengen.

497

AFDELING 4

GRENSOVERSCHRIJDENDE BEVOEGDHEID VAN DE CURATOR

§ 1. Basisbeginselen

49. De grensoverschrijdende bevoegdheid van de curator staat in
rechtstreeks verband met de internationale erkenning van het faillissement. De tot het faillissement behorende activa zullen hem in elk
land slechts overhandigd worden in de mate dat zijn bevoegdheid er
erkend wordt. Dezelfde redenering geldt met betrekking tot de
erkenning van de onbeschikbaarheid van de gefailleerde over zijn
goederen (buitenbezitsstelling) en de werking van de opschortingsregel jegens de schuldeisers.
§ 2. Belgische I.P .R.-regeling
I. BEVOEGDHEDEN VAN DE (BUITENLANDSE) CURATOR

50. De erkenning de plano van een buitenlands faillissementsvonnis
houdt de erkenning in van alle gevolgen die aan het vonnis verbonden
zijn, in zoverre bedoelde consequenties de tussenkomst niet vergen
van de openbare macht en derhalve geen daden van gedwongen
tenuitvoerlegging omvatten (supra, nr. 34).
Zodus worden in Belgie de plano erkend: de buitenbezitstelling van
de gefailleerde, de schorsing van de individuele vervolgingen vanwege de schuldeisers, de eventuele stuiting van de loop der interesten,
het verval van de tijdsbepaling, alsmede de bevoegdheid van de
buitenlandse curator om op te treden(82).
Wat nu inzonderheid de curator betreft, worden volgende bevoegdheden de plano erkend: zijn ,vertegenwoordigingsbevoegdheid"(83)
van de gefailleerde en van de schuldeisers; zijn recht om de goederen
van de gefailleerde in bezit te nemen en om diens briefwisseling te
openen; zijn recht om de inventaris en balans op te maken; zijn recht
om alle nodige bewarende maatregelen te treffen, met uitzondering
van de inschrijving van de wettelijke hypotheek ten gunste van de
(82) Kh. Brussel, 23 april 1975, J. T., 1975, 589; CLOQUET, A., Les Novelles, IV, 1985,
nrs. 1182-1184; ERAUW, J., o.c., 298; FREDERICQ, L., Traite, VII, nr. 8; GANSHOF, L., o.c.,
nr. 178; R.P.D.B., V° Competence en matiere civile et commercia/e, nr. 1802; VANHECKE,
G. en LENAERTS, K., o.c., nr. 811; VAN RUN, J. en HEENEN, J., Principes, IV, nr. 2633.
(83) Zie hierover GERARD, Ph., ,Observations sur la nature juridique des dettes et des
creances de la masse des creanciers en cas de faillite", R.C.J.B., 1986, 714 e.v.; GEINGER,
H., COLLE, Ph. en VAN BUGGENHOUT, C., ,Overzicht van rechtspraak 1975-1989", T.P.R.,
1991, 501 e.v.
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massa, aangezien hiervoor de medewerking van de openbare macht
bekomen moet worden (supra, nr. 39); zijn recht om voor het
behoud en het beheer van de goederen van de gefailleerde te zorgen;
zijn recht om de goederen te verkopen, die onderhevig zijn aan
spoedig bederf of dreigende waardevermindering; zijn recht om in
rechte op te treden en aanhangige gedingen voort te zetten; zijn recht
om de nietigheid (lees niet-tegenwerpelijkheid) te vervolgen van
bepaalde handelingen gesteld tijdens de verdachte periode; zijn recht
om te zorgen voor de inning van de schuldvorderingen van de
gefailleerde; zijn optierecht aangaande de voortzetting van lopende
contracten; zijn recht om de handelswerkzaamheden van de gefailleerde voort te zetten; zijn recht van nazicht van de schuldvorderingen; zijn recht om het faillissementsactief te vereffenen en om de
eruit voortkomende gelden onder de schuldeisers te verdelen, op
voorwaarde dat de vereffeningswerkzaamheden de tussenkomst van
de openbare macht niet vereisen, ...

II.

DE NIET-TEGENSTELBAARHEDEN UIT DE VERDACHTE PERIODE

51. Zojuist werd erop gewezen dat de erkenning van een buitenlands
faillissement tevens de erkerining inhoudt van de bevoegdheid van de
curator om de niet-tegenstelbaarheid op te werpen van bepaalde
handelingen of verrichtingen gesteld tijdens de verdachte periode.
Welke handelingen niet tegenstelbaar kunnen verklaard worden,
wordt bepaald door de lex fori concursus(84).
Zo kan de Belgische curator de niet-tegenstelbaarheid van de handelingen bedoeld in de artikelen 445 e.v. van de Faillissementswet
opwerpen, al werden die handelingen in het buitenland gesteld of al
hebben ze betrekking op in het buitenland gelegen goederen(85). De
beginselen van de universaliteit en eenheid van het faillissement eisen
immers dat de gevolgen van het faillissement niet beperkt worden tot
het Belgisch grondgebied, en dat de Belgische faillissementsrechter
bij uitsluiting bevoegd is om kennis te nemen van de bedoelde
vorderingen (supra, nr. 23).
Uit diezelfde beginselen vloeit dan ook voort dat een buitenlandse
curator niet op de artikelen 445 e.v. van de Belgische Faillissementswet kan steunen om de niet- tegenstelbaarheid te bekomen van
(84) COLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 76, nr. 45.
(85) CoLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 76-77, nr. 45. Voor een
toepassingsgeval in het kader van het Belgisch-Nederlands Verdrag, zie Gent, 15 februari 1991,
T.B.H., 1990, 418 (inbetalinggeving aan een schuldeiser via de overmaking van goederen, die
de gefailleerde bij derden aangekocht en niet betaald had).
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handelingen gesteld door een in het buitenland faillietverklaarde
schuldenaar, al zijh er bij die handelingen Belgische contractanten
betrokken of al hebben die handelingen betrekking op goederen in
Belgie gelegen(86). De Belgische rechtbank moet zich in dergelijk
geval onbevoegd verklaren en weigeren de Belgische faillissementswet toe te passen(87). De niet-tegenstelbaarheden worden beheerst
door de lex fori concursus.
AFDELING 5
TEGENSTELBAARHEID VAN IN HET BUITENLAND BEKOMEN
OF GEVESTIGDE ZEKERHEDEN

Alvorens een aantal zekerheden kort te bespreken, dienen de toepasselijke algemene verwijzingsregels inzake zekerheden en faillissement
aangeduid te worden.

§ 1. Toepasselijke verwijzingsregels inzake zekerheden en faillissement
52. Zodra een extraneiteitselement in de materie van de zekerheden
dient-hij de- verdelin~-van -de-faillissementsactiva-rekenin-g gehouden te worden met andere wetten dan de faillissementswet (lex
fori concursus). De kans op wetsconflicten is dus reeel.
Men dient van meet af aan te beseffen dat de redenen van voorrang
niet uitsluitend door de faillissementswet kunnen beheerst worden,
aangezien zij voordien gevestigd worden en onafhankelijk van het
faillissement bestaan. Redenen van voorrang kunnen inderdaad ook
buiten het faillissement van de schuldenaar ingeroepen worden naar
aanleiding van een beslag of in om het even welke andere samenloopsituatie(88).

-opdutkt~

53. De aanwijzing van de toepasselijke verwijzingsregels dient trapsgewijze te gebeuren. Dit geldt zowel ten aanzien van wettelijke als
conventionele zekerheden.
In de eerste plaats moet nagegaan worden in welke mate de wet die
(86) COLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 77, nr. 46.
(87) In dezelfde zin in de Verenigde Staten, GITLIN, R.A. en FLASCHEN, E.D., I.e., 42 Bus.
Law. 1987, 319.
(88) WIGNY, R.D.J.P., 1932, 87 aangehaald door ZENNER, A. en AFSCHRIFT, Th., ,La
repartition des actifs d 'une societe beige faillie possedant des entreprises distinctes en Belgique
et a l'etranger", B.R.H., 1981, 81, nr. 11.

500

~~==

_-------_:-_L--~=--=-===-===----

-::-::.__-___ ]

-c=.===---

de schuldvordering beheerst aan die schuldvordering een bevoorrecht
karakter verleent(89). Het bestaan van een voorrecht of andere
zekerheid wordt aldus bepaald door de lex contractus in geval van
contractuele schuldvordering en door de lex loci delicti commissi in
geval van schuldvordering uit onrechtmatige daad.
Vervolgens, indien de zekerheid uitgeoefend moet worden op goederen gelegen buiten het grondgebied van de Staat wier wet de schuldvordering beheerst, dient nagegaan te worden onder welke wet de
rechtsgeldige totstandkoming (na te leven formaliteiten en publiciteitsmaatregelen), omvang en rangorde van de zekerheid beoordeeld
moeten worden.
Het komt, tenslotte, de lex fori concursus (faillissementswet) toe de
verenigbaarheid en de instandhouding van de ingeroepen zekerheid
te toetsen aan de samenloopsituatie die uit het faillissement ontstaat(90).
Het bestaan van een zekerheid, de grensoverschrijdende werking en
de tegenstelbaarheid in geval van faillissement worden dus bepaald
door de cumulatieve toepassing van gebeurlijk drie wetten.
Er blijft alleen nog de tweede wet te bepalen: de wet die de zekerheid
regelt. Dit onderzoeken wij nu voor de voornaamste zekerheden.
§ 2. Hypotheek en pand

54. Inzake hypotheek en pand rijzen er weinig moeilijkheden. Het
zijn allebei zakelijke rechten. Terzake wordt algemeen aanvaard dat
de geldigheid (materiele- en vormvoorwaarden, waaronder eventuele
publiciteitsmaatregelen), omvang (prerogatieven van de houder ervan) en rangorde bepaald worden door de wet van de ligging van de
bezwaarde goederen: de lex rei sitae(91).

(89) ERAUW, J., o.e., 268; GEINGER, H., I.e., 133; LENAERTS, K., ,Kroniek van het
internationaal privaatrecht (1980-1985)", R. W., 1986-1987, 2015, nr. 99; TROCHU, M., o.e.,
193-195; VANDER ELST, R., o.e., l, 293: VANHECKE, G. en LENAERTS, K., o.e., nr. 792;
VAN HouTTE, H., I.e., 393; VAN HouTTE, H., ,Bevoorrechte schuldvordering en transnationaal faillissement", T.B.H., 1984, 37.
(90) ERAUW, J., o.e., 268; GANSHOF, L., o.e., nr. 69; R!GAUX, F., o.e., II, nr. 1111; VAN
HouTTE, H., I.e., T.B.H., 1984, 37-38.
(91) ZENNER, A. en AFSCHRIFT, Th., I.e., 79, nr. 8. Over zakelijke rechten in het algemeen,
zie Antwerpen, 20 november 1984, T.B.H., 1986, 791.
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§ 3. Bijzondere voorrechten

55. Ofschoon voorrechten en zakelijke rechten bezwaarlijk kunnen
gelijkgesteld worden(92), neemt men nochtans aan dat voorrechten
op bepaalde goederen- bijzondere voorrechten- eveneens onderworpen zijn aan de bepalingen van de lex rei sitae ter beoordeling
van hun geldigheid, omvang en rangorde(93).
§ 4. Algemene voorrechten (gerechtskosten, fiscus, werknemers, ... )

56. Om praktische redenen wordt dikwijls het standpunt verdedigd
dat algemene voorrechten ook aan de lex rei sitae onderworpen
zijn(94). Het gevolg is dat verschillende wetten tegelijk toepassing
moeten vinden, wanneer het vermogen van de gefailleerde over
verschillende landen verspreid is. Voor de verdeling van het actief dat
door een algemeen voorrecht bezwaard is, zullen bijgevolg evenveel
,sub-massa's" moeten samengesteld worden als er landen zijn waarin de schuldenaar bezittingen heeft. Hiermede wordt ontegensprekelijk afbreuk gedaan aan het beginsel van de universaliteit van het
faillissement. Dit is allicht de reden waarom sommigen de voorkeur
geven aan de toepassing van de wet die het faillissement beheetst. Zi]
wijzen erop dat het vermogen van de faillietverklaarde, als gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers, in juridisch opzicht
eigenlijk gevestigd is in hetland waar het faillissement uitgesproken
wordt(95). Immers, de woonplaats van de gefailleerde is in dit land
gelegen. Deze stelling is beter te verenigen met het universaliteitsbeginsel.
Desalniettemin vertoont deze oplossing ernstige nadelen. Voorrechten verlenen de houders ervan een voorrangspositie. Zij doorbreken
de gelijkheid onder de schuldeisers. Het is dan ook onwaarschijnlijk
dat inbreuken op de gelijkheidsregel toegestaan in een bepaald land,
ook en vooral in dezelfde mate toegestaan worden in andere Ianden.
De omvang van de voorrechten verschilt dikwijls van land tot land.
Welnu, gelet op het feit dat voorrechten de openbare orde raken, is
het een illusie om ze te willen onderwerpen aan een andere wet dan
(92) Zie DE PAGE, H., Traite, VII, nr. 11.
(93) Brussel, 16 februari 1984, Rev. Not. B., 1984, 193; CLOQUET, A., Les Novelles, IV, 1985,
nr. 1797; ZENNER, A. en AFSCHRIFT, Th, I.e., 80, nrs. 9-10.
(94) ZENNER, A. en AFSCHRIFT, Th., I.e., 82, nr. 16.
(95) CLOQUET, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 1797. Zie ook Brussel, 16 februari 1984, Rev.
Not. B., 1984, 193.
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de lex rei sitae. Bovendien mag o.i. een land de kans niet krijgen om
de erkenning van een vreemd faillissementsvonnis te weigeren om
reden dat de lex fori concursus een of meerdere voorrecbten van
eerstbedoeld land niet aanvaardt.
§ 5. Moeilijkheden bij de toepassing van de lex rei sitae
57. De toepassing van de lex rei sitae ter beoordeling van inpandgevingen, bijzondere en algemene voorrecbten kan aanleiding geven tot
moeilijkbeden, die bekend staan als ,conjlit mobile": de verplaatsing van een bezwaard roerend goed naar bet grondgebied van een
andere Staat dreigt te resulteren in de verdwijning van deze zekerbeid, indien deze zekerbeid onverenigbaar is met de bepalingen van
de nieuwe lex rei sitae(96), of indien men de formaliteiten opgelegd
door de nieuwe lex rei sitae ter vestiging van die zekerbeid niet
nageleefd beeft(97).

§ 6. Schuldvergelijking,
revindicatie

eigendomsvoorbehoud,

retentierecht,

58. Het recbtsgeldig bestaan, de omvang en de tegenstelbaarbeid van
de scbuldvergelijking, bet eigendomsvoorbeboud, het retentierecbt
en de revindicatie worden beoordeeld overeenkomstig de lex contractus(98).
Inzake schuldvergelijking staat men tegenover wederzijdse scbulden.
Indien deze scbulden door onderscbeiden wetten bebeerst worden,
welke lex contractus moet dan aangewend worden? Het lijkt verantwoord de cumulatieve toepassing van beide wetten voorop te stellen.
Verbintenissen gaan immers teniet door scbuldvergelijking. Men kan
zicb dus moeilijk inbeelden dat een verbintenis door schuldvergelijking uitdooft, zonder dat de wet, die deze verbintenis bebeerst, deze
uitdovingsmodaliteit toelaat(99).
(96) RJGAUX, F., o.c., II, nr. 1109; VANDER ELST, R., o.c., I, 292. Zie ook TROCHU, M.,
o.c., 196-198 wat inzonderheid de verplaatsing van een roerend goed betreft juist v66r of na
de faillietverklaring.
(97) COLLE, Ph. en T'KINT, F., ,Report for Belgium", I.e., 71, nr. 33
(98) Kh. Luik, 25 november 1988, T.B.H., 1990, 809; Cass. fr., 8 januari 1991, Dall., 1991,
J, 276; GERARD,_ J.F., ,L'opposabilite de !a clause de reserve de propriete en cas de faillite
internationale", T.B.H., 1989, 637; ScARANO, J.P., ,Opposabilite ou innoposabilite de !a
clause de reserve de propriete", D.P.C.I, 1991, 144 e.v.; NUYTS, A., ,Le droit de retention
en droit international prive", T.B.B.R., 1992, 30 e.v.
(99) Over de controverse zie REMERY, J.P., noot onder Cass. fr., 6 juni 1990, Dall., 1991,
J, 140.
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59. Indien het betrokken goed dat het voorwerp uitmaakt van het
eigendomsvoorbehoud, de retentie of de revindicatie zich in een
ander land bevindt dan de Staat van de lex contractus, wordt de
tegenstelbaarheid ervan jegens derden beheerst door de lex rei si-

tae(lOO).
60. Daarentegen is het de lex fori concursus, die de invloed bepaalt
van het faillissement op de werking van de schuldvergelijking, de
tegenwerpelijkheid van het beding van eigendomsvoorbehoud en de
mate waarin het retentierecht en de revindicatie nog kunnen uitgeoefend worden(lOl). De gedachte, die aan het beginsel van de universaliteit van het faillissement ten grondslag ligt, m.n. de vrijwaring van
de gelijkheidsregel onder deschuldeisers, eist immers dat de rechten
van de individuele schuldeisers bepaald worden door de wet die het
faillissement beheerst.
Eventuele betwistingen moeten beslecht worden door de rechtbank,
die territoriaal bevoegd was om het faillissement uit te spreken. De
eenheid van het faillissement eist dat deze rechtbank tevens bevoegd
is om kennis te nemen van aile geschillen die uit het faillissement
ontstaan (supra, nr. 23).

§ 7. Bilaterale verdragen
61. De bilaterale verdragen met Nederland en met Oostenrijk wijken
af van de hierboven uiteengezette beginselen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijzondere voorrechten
en algemene voorrechten. W el worden de voorrechten verschillend
behandeld naargelang zij betrekking hebben op roerende goederen
of onroerende goederen. De voorrechten op roerende goederen worden beheerst door de lex fori concursus, ongeacht de Jigging van de
goederen. Dit kan wei eens tot verrassingen leiden. De hypotheken

(100) Cass. fr., 11 mei 1982, R.C.D.I.P., 1983, 450, noot KHAIRALLAH, G. (revindicatie bij
leasing); Kh. Luik, 25 november 1988, T.B.H., 1990, 809 (retentie en eigendomsvoorbehoud);
GERARD, J.F., I.e., 637-638; REMERY, J.P., noot onder Cass. fr., 8 januari 1991, Da/1., 1991,
J, 277 (eigendomsvoorbehoud).
(101) Cass. fr., 6 juni 1990, Da/1., 1991, I, 137, noot REMERY, J.P.; Bergen, 24 december
1984, T.B.H, 1985, 775; Cass. fr., 8 januari 1991, Dall., 1991, J, 276, noot REMERY, J.P.
en J.D.I., 1991, 993, noot JACQUEMONT, A.; Antwerpen, 20 november 1984, T.B.H., 1986,
791-792; Gent, 13 februari 1991, T.G.R., 1991, 71; Kh. Brussel, 22 maart 1988, T.B.H., 1989,
633-634, noot GERARD, J.F.; CLOQUET, A., Les Nove/les, IV, 1985, nr. 1032; VANHECKE,
G. en LENAERTS, K., o.e., nr. 794: DE CEUSTER, J. en REICH, S., I.e., R. W., 1980-1981,
2173-2174; RIGAUX, F., o.e., II, nr. 1111.

504

en de voorrechten op onroerende goederen worden onderworpen aan
de lex rei sitae(102).
In het bilateraal verdrag met Frankrijk is de materie van de zekerheden ongeregeld gebleven.
AFDELING

6

HET MULTILATERAAL VERDRAG VAN ISTAMBUL

62. Volledigheidshalve dient het multilateraal verdrag van Istambul
vermeld te worden, dat op 19 en 23 februari 1990 tot stand kwam
in de schoot van de Raad van Europa(l03).
Vermits het vooralsnog niet in werking is getreden, bij gemis aan
ratificatie door ten minste drie Lid-Staten, houden wij het bij de
grote krachtlijnen.
Het verdrag beperkt zich tot de regeling van drie aspecten van het
internationaal faillissementsrecht:
de opening van neven-faillissernenten;
de internationale bevoegdheid van de curator;·
de toestand van de schuldeisers.
§ 1. Neven-faillissementen (faillites secondaires)

63. Het hoofdfaillissement wordt uitgesproken door de re;htbank
van de plaats waar de schuldenaar zijn voornaarnste handelsvestiging
heeft. Met betrekking tot rechtspersonen geldt het weerlegbaar verrnoeden dat dit de plaats van de statutaire zetel is.
Het Verdrag verplicht de contracterende Staten niet de universele
werking van het hoofdfaillissernent te erkennen. Wei schrijft het de
mogelijkheid voor, aileen terwille van het bestaan van het hoofdfaillissement, een neven-faillissement te openen in elke Staat waarin de
gefailleerde een vestiging of enige activa bezit. Een gelijkaardige
regeling wordt aangetroffen in het Argentijns recht (art. 4, lid 1 W.
19.551 van 1972, zoals gewijzigd door W. 22.917 van 1983) en in de
Zwitserse Loi federate de droit international prive (art. 170) (supra,
nr. 28).
(102) Art. 23 (B-Nl.) en art. 8 (B-Oost.).
(1 03) Zie daarover kort FLETCHER, I .F., , , Cross-Border Developments'', Bus. Law Brief, mei
1992, 7-8; WARIN, Ph., ,Les procedures collectives dans Ia C.E.E.", Dall., 1992, Chron.,
98-100.
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§ 2. lnternationale bevoegdheid van de cnrator

64. Buiten het land dat het hoofdfaillissement uitgesproken heeft,
is de curator bevoegd om het beheer en de beschikking over de
goederen van de gefailleerde waar te nemen, voor zover de bepalingen van de lex rei sitae geeerbiedigd worden en geen neven-faillissement in het ander betrokken land geopend werd.
§ 3. Toestand van de schuldeisers

65. Ongeacht hun nationaliteit of woonplaats, zijn aile schuldeisers
gerechtigd aangifte te doen van hun schuldvordering, zowel in het
hoofdfaillissement als in elk van de neven-faillissementen. Het Verdrag stelt de gelijke behandeling van de schuldeisers voorop, zodat
internationaal en globaal bekeken elke schuldeiser niets meer mag
ontvangen dan de anderen.
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SOMMAIRE
PROBLEMES DE DROIT INTERNATIONAL DES FAILLITES DANS
UNE PERSPECTIVE DE DROIT BELGE ET DE DROIT COMPARE

Dans la pratique des faillites internationales, il faut generalement s'en remettre aux
regles de D .I. P. de chaque Etat concerne. Cette situation est a 1' origine des·
nombreux conflits de loi qui sont etudies dans le present article, tant en droit beige
qu'en droit compare.
Une premiere question se rapporte ala designation du juge territorialement competent pour prononcer la faillite d'un commer9ant operant au niveau international.
La loi du juge territorialement competent est du meme coup celle qui regit la faillite
(lex fori concursus).
En droit beige, la regie nationale qui fixe la competence territoriale vaut egalement
comme regie de competence internationale. Le domicile du creancier est determinant, avec cette particularite que les criteres sont differents selon que le creancier
est une personne physique ou une personne morale. Ceci peut creer des problemes
en cas de declaration de faillite d'une societe a responsabilite illimitee des associes
et en cas d'application de la theorie de !'extension de la faillite.
En droit compare, on constate qu'a cote du critere classique du domicile, d'autres
criteres de rattachement sont utilises, de sorte que la competence territoriale des
tribunaux etrangers va generalement plus loin que celle des juridictions belges. A
cet egard, les pays peuvent etre repartis en trois categories. Celle qui vale plus loin
est celle ou la competence territoriale est fondee sur la simple presence de quelques
actifs sur le territoire national (Etats-Unis, Argentine, Japon, Suede et France).
Ensuite se pose la question de la mesure dans laquelle une faillite exerce ses effets
au-dela des frontieres nationales (effet territorial ou extra-territorial).
La Belgique applique la doctrine de l'universalite et de l'unite de la faillite. Dans
la pratique, toutefois, cette doctrine s'avere souvent illusoire, puisque l'effet universe! de la faillite n'est pas toujours reconnu a l'etranger. L'analyse en droit compare
fait effectivement apparaitre que de nombreux pays rejettent l'effet extra-territorial
de faillites internationales (Argentine, Pays-Bas, Suede, Japon et Danemark) ou
prevoient des derogations ala regie de l'universalite d 'une faillite etrangere, lorsque
leurs tribunaux sont egalement competents sur la base de criteres de rattachement
secondaires pour prononcer la faillite du commergant concerne (Australie, Canada,
France, Grande-Bretagne, Israel et Etats-Unis).
La question suivante se rapporte aux modalites de reconnaissance d'une faillite
etrangere. En Belgique, la doctrine de l'universalite est appliquee de maniere
consequente. Les faillites etrangeres prononcees par le juge territorialement competent sont reconnues de plano, c'est-a-dire sans exequatur prealable. En Belgique,
seules les faillites qui sont contraires a l'ordre public international beige ne sont pas
reconnues. Certaines objections peuvent etre formulees a l'endroit du caractere
d'ordre public international attribue aux principes d'universalite et d'unite de Ia
faillite.
L'exequatur est uniquement requis lorsqu'il faut proceder a des actes d'execution
forcee. En droit compare, on constate que de nombreux pays prennent des mesures
protectionnistes en faveur de leurs propres ressortissants-creanciers. Cela conduit
a une reconnaissance conditionnelle ou a une non-reconnaissance des faillites

507

etrangeres. Les legislations americaine et brittannique en sont une parfaite illustration. Les competences internationales du curateur sont liees directement a la
problematique de la reconnaissance des faillites.
II echet de constate que meme la doctrine de l'universalite n'offre pas de solution
concluante au reglement de faillites internationales de groupes de societes
(B.C.C.I.). La doctrine de l'universalite n'empeche pas qu'il faille prononcer autant
de faillites qu'il y a de societes distinctes.
Le statut juridique des suretes en cas de faillite internationale est complexe, parce
que !'application cumulative de differentes lois s'impose dans certains cas (lex
contractus, lex loci delicti commissi, lex rei sitae, lex fori concursus). Cette problematique est examinee en ce qui concerne l'hypotheque, le gage, les privileges
speciaux et generaux, la compensation, la reserve de propriete, le droit de retention
et la revendication.
Dans les traites bilateraux ratifies par la Belgique s'applique une regie speciale, qui
mene parfois a des surprises.
L'etude se termine par une esquisse des principes generaux que I' on retrouve dans
le traite multilateral d'Istanbul conclu en fevrier 1990 .

. ZUSAMMENFASSUNG
PROBLEME DES INTERNATIONALEN KONKURSRECHTES IN BELGISCHER
UND .RECHTSVERGLEICHENDER PERSPEKTIVE

In der Praxis der internationalen Konkurse ist man meistens auf die IPR-Regeln der
einzelnen am Konkurs beteiligten Staaten angewiesen. Daher die vielen Gesetzkonflikte die im vorliegenden Beitrag nach belgischem Recht, bzw. in rechtsvergleichender Perspektive behandelt werden.
Eine erste Frage betrifft die Andeutung des territorial befugten Richters der den
Konkurs eines international tatigen Kaufmanns erkliiren muB.
Das Gesetz des territorial befugten Gerichtes ist zugleich das den Konkurs beherrschende Gesetz (lex fori concursus).
Nach belgischem Recht gilt die nationale Befugnisreglung auch als internationale
Befugnisreglung. Ausschlaggebend ist der W ohnort des Schuldners mit dieser Besonderheit, daB je nachdem der Schuldner eine natiirliche Person, bzw. eine Rechtsperson ist, unterschiedliche Kriterien angewendet werden. Dies sorgt fiir Probleme
bei der Konkurserklarung einer Gesellschaft mit uneingeschrankter Haftung der
Gesellschafter und bei der Anwendung der Theorie der Ausbreitung des Gesellschaftskonkurses.
Rechtsvergleichend stellt man fest, daB neben dem klassischen Wohnort, im Ausland auch andere Ankniipfungspunkte angewendet werden, sodaB die territoriale
Befugnis der auslandischen GerichtshOfe meistens eine groBere Reichweite haben als
diejenige der belgischen Gerichte. In dieser Hinsicht konnen Lander in drei Kategorien eingeteilt werden, und bei der weitreichendsten stiitzt sich die territoriale
Befugnis auf die bloBe Anwesenheit einiger Aktiva auf dem nationalen Territorium
(etwa in den USA, Argentinien, Japan, Schweden, und Frankreich die eine gesonderte Stellung einnimmt).
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AnschlieBend erhebt sich die Frange inwiefern ein Konkurs iiber die Landesgrenzen
hinaus eine Wirkung hat (territoriale oder extraterritoriale Wirkung).
In Belgien gilt die Lehre der Universalitat und der Einheitlichkeit des Konkurses.
In der Praxis ergibt sich dies jedoch oft als illusorisch, weil im Ausland die universale
Wirkung des Konkurses oft nicht akzeptiert wird.
Aus der rechtsvetgleichenden Untersuchung zeigt sich tatsachlich, daB viele Lander
die extraterritoriale Wirkung auslandischer Konkurse verwerfen (etwa in Argentinien, in den Niederlanden, Schweden, Japan und Danemark) oder Abweichungen
von der universalen Wirkung eines auslandischen Konkurses vorhersehen, wenn ihre
Gerichtsh6fe aufgrund sekundarer Ankniipfungspunkte zugleich die Befugnis haben den Konkurs des betroffenen Kaufmanns zu erklaren (etwa in Australien,
Kanada, Frankreich, GroBbritannien, Israel und den USA).
Eine nachste Frage gilt das AusmaB und die Modalitaten unter denen ein ausHindischer Konkurs anerkannt wird.
In Belgien wird die Universalitatslehre folgerichtig angewendet. Auslandische vom
territorial befugten Richter verhangte Konkurse werden de plano anerkannt, d.h.
ohne vorangehendes exequatur. Nur Konkurse im Widerspruch zur belgische internationalen Offentlichen Ordnung werden in Belgien nicht anerkannt. Dies wird an
einer Reihe von Beispielen illustriert. Einwande werden gemacht gegen den Charakter einer internationalen Offentlichen Ordnung der den Prinzipien der Universalitat
und der Einheitlichkeit des Konkurses zugeschrieben wird.

Exequatur ist nur erforderlich, wanne zu Handlungen gezwungener Vollstreckung
iibergegangen werden muB.
Rechtsvergleichende Untersuchungen zeigen, daB viele Lander zugunsten der eigenen Untertanen-Gliiubiger protektionistische MaBnahmen treffen. Dies ergibt sich
in einer bedingten oder Nicht-Anerkenning ausliindischer Konkurse, was die amerikanischen und britischen Gesetzgebungen am deutlichsten illustrieren.
Die grenziiberschreitenden Befugnisse des Konkursverwalters stehen in direktem
Zusammenhang zur Problematik der Konkursanerkennung.
Festgestellt wird, daB fiir die Reglung internationaler Konkurse von Gesellschaftsgruppen (BCCI) sogar die Universalitatslehre keine geniigende L6sung bietet. Die
Universalitiitslehre verhindert ja nicht, daB genau soviele Konkurse erkliirt werden
miissen wie die Zahl der einzelnen Gesellschaften andeutet.
Der Status der Sicherheiten in einem internationalen Konkurs ist eine komplizierte
Angelegenheit, weil sich in gewissen Fallen eine kumulative Anwendung verschiedener Gesetze herausstellt (lex contractus, lex loci delicti commissi, les rei sitae, lex
fori concursus). Diese Problematik wird untersucht, hinsichtlich der Hypothek, des
Pfandes, der besonderen und allgemeinen Privilege, der Kompensation, des Eigentumsvorbehaltes, des Retentionsrechtes und der Riickforderung.
In den bilateralen Vertriigen, die Belgien ratifiziert hat, gilt eine besondere Reglung
die gelegentlich zu Uberraschungen fiihren kann.
Die Studie schlieBt mit einem Uberblick der graBen Kraftlinien des multilateralen
Vertrages von Istanbul vom Februar 1990.
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SUMMARY
PROBLEMS RAISED BY THE INTERNATIONAL LAW OF BANKRUPTCY,
BOTH FROM A BELGIAN PERSPECTIVE AND IN COMPARATIVE TERMS

Where bankruptcies have an international dimension, it is normally the rules of
international private law of each state involved which will be relied upon. Hence
the large number of conflicts of laws which are examined in this paper, both from
the point of view of Belgian law and in comparative terms.
The first question seekey to establish which court will have territorial jurisdiction for
the purpose of declaring an international trader to be bankrupt.
The law of the court having territorial jurisdiction is also the law which governs the
bankruptcy in question (lex fori concursus).
Under Belgian law, the national rules concerning territorial jurisdiction are also
deemed to be the applicable international rules on jurisdiction. The residence of the
debtor is conclusive, subject to the specification that different criteria are applied
depending on whether the debtor is a natural person or a legal person. This gives
rise to problems whenever a company with unlimited liability on the part of its
members is declared bankrupt, or where the doctrine is applied whereby the effects
of a company bankruptcy are extended t.o its sponsors.
In comparative terms, it is possible to observe that, in addition to the traditional
notion of the official place of residence, other, foreign, points of reference are also
applied, so that the territorial jurisdiction of foreign courts normally extends beyond
that of the Belgian courts. Viewed in this light, countries can be divided into three
categories;-tlu:-moscextensi ve of these-being that-category whose territorial juris~
diction is based purely on the mere existence of certain assets on the territory of
the country in question (USA, Argentina, Japan, Sweden and France, which
occupies a special position).
There also arises the question of the extent to which the effects of bankruptcies can
extend beyond national boundaries (territorial and extra-territorial effect).
In Belgium, the theory of the universal effect and the indivisible nature of bankruptcies is applied. In practice, however, this often turns out to be an illusion,
because the universal effect of bankcuptcies is often not accepted in foreign
countries. Our comparative assessment bears out that many countries reject the
extra-territorial effect of foreign banruptcies (Argentina, the Netherlands, Sweden,
Japan and Denmark), or lay down exceptions to the universal effect of foreign
bankruptcies where their courts obtain jurisdiction to declare a trader bankrupt on
the basis of secondary connecting factors (Australia, Canada, France, Great Britain,
Israel and the US).
The next question concerns the extent to which, and the conditions in which, foreign
bankruptcies are recognised.
In Belgium, the universality principle is consistently applied. Foreign bankruptcies
declared by the territorially appropriate court are recognised de plano, i.e. without
requiring the production of an exequatur. Only those bankrupcies which are
contrary to Belgian public policy are not recognised in Belgium. This is illustrated
by a number of examples. Reservations are expressed in relation to the theory that
the principles of the universal effect and the indivisible nature of bankruptcies
constitute international public policy.
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An exequatur is only required where the court decision in question has to be enforced
by the public authorities. From a comparative viewpoint, it would appear that many
countries adopt protectionist measures for the benefit of creditors who are their own
nationals. This results in the foreign bankruptcies either not being recognised at all,
or only being recognised under certain conditions.
US and British legislation are a telling illustration of this phenomenon. The
cross-frontier jurisdiction of the official receiver is directly related to the problems
involved in the recognition of bankruptcies.
It is noted that even the theory of the universal effect of bankruptcies fails to provide
an effective solution to the problem of regulating international bankruptcies of
groups of companies (e.g. BCCI). The theory of the universal effect of bankruptcies
cannot remove the obligation to declare as many bankruptcies as there are companies.
The status of securities in international bankruptcies is a complicated matter,
because in certain cases it is necessary to apply different laws cumulatively, i.e. the
lex contractus, the lex loci delicti commissi, the lex rei sitae, and the lex fori
concursus. This problem area is examined from the point of view of mortgages,
liens, general and special privileges, set-off between debts, the reservation of
ownership, the right of retention and the right of recovery.
Under the bilateral treaties concluded by Belgium, a special system applies, which
could lead to certain surprises.
This study is concluded with an outline of the multilateral treaty of Istambul of
February 1990.

RESUMEN
PROBLEMAS DE DERECHO INTERNACIONAL DE QUIEBRAS EN
UNA PERSPECTIVA BELGA Y DE DERECHO COMPARADO

En la pnictica de quiebras internacionales, todo depende generalmente de las reglas
del derecho internacional privado de cada Estado involucrado en la quiebra. De ahi
que haya multiples situaciones de conflicto de leyes, que se estudian en este articulo
tanto bajo Ia 6ptica del derecho helga como en una perspectiva de derecho comparado.
La primera cuesti6n concierne Ia designaci6n del juez territorialmente competente
para decretar la quiebra de un comerciante que opera a nivel internacional.
La ley del tribunal territorialmente competente es asimismo la ley que rige la quiebra

(lex fori concursus).
Segun el derecho helga, la regulaci6n nacional de la competencia territorial tambien
se aplica en cuestiones de competencia en el ambito internacional. El domicilio del
deudor es determinante con la particularidad de que se utilizan distintos criterios
segun que el deudor sea una persona fisica o una persona juridica. Esto causa
problemas en la declaraci6n de quiebra de una sociedad con responsabilidad
ilimitada de los socios y en la aplicaci6n de Ia teoria de la extension de la quiebra
de una sociedad.
En derecho comparado, se constata que, ademas del concepto clasico del domicilio,
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tambien se utilizan otros factores de referencia, de forma que la competencia
territorial de tribunates extranjeros tenga un ambito mas amplio que la de los
6rganos judiciales belgas. A este respecto, se pueden subdividir los paises en tres
categorias, siendo el tipo de competencia mas expansivo aquel cuya competencia
territorial se basa en la mera presencia de algunos activos en el territorio nacional
(Estados Unidos, Argentina, Jap6n, Suecia y Francia que presenta unas caracteristicas especificas).
A continuaci6n, surge la cuesti6n acerca de la medida en la que una quiebra tiene
efecto fuera de las fronteras del pais (efecto territorial o extraterritorial).
En Belgica, se aplica la teoria de la universalidad y unidad de la quiebra. Sin
embargo, en la practica, esto resulta ser a menudo ilusorio ya que, en el extranjero,
muchas veces no se acepta el efecto universal de la quiebra.
El examen de derecho comparado muestra en efecto que muchos paises desechan
el efecto extraterritorial de quiebras extranjeras (Argentina, Paises Bajos, Suecia,
Jap6n y Dinamarca) o preven desviaciones del efecto universal de una quiebra
extranjera si sus tribunates, en virtud de factores de referencia secundarios, tienen
tambien competencia para pronunciar la quiebra del comerciante en cuesti6n
(Australia, Canada, Francia, Gran Bretafia, Israel y Estados Unidos).
La siguiente cuesti6n se refiere a la medida y las modalidades en que se reconoce
una quiebra extranjera.
En Belgica, la teoria de la universalidad se aplica de manera consecuente. Las
quiebras extranjeras pronunciadas por el juez territorialmente competente se reconocen de plano, es decir sin exequatur previo. Unicamente no se reconocen en
Belgica las quiebras contrarias al orden publico internacional belga. Esto se ilustra
con algunos ejerriplo-s. Se liacen consideraciones acerca del caracfer ael orden
publico internacional que se atribuye a los principios de la universalidad y unidad
de la quiebra.
El exequatur solo se requiere cuando hay que proceder a ejecuciones forzosas.
En derecho comparado, resulta que muchos paises toman medidas proteccionistas
a favor de sus propios subditos acreedores. Esto redunda en un reconocimiento
condicional o ausencia de reconocimiento de quiebras extranjeras. Las legislaciones
estadounidense y britanica son unas notables ilustraciones de esto.
Las competencias transfronterizas del sfndico guardan relaci6n directa con la
problematica del reconocimiento de quiebras.
Se constata que ni siquiera la teoria de la universalidad ofrece una soluci6n
satisfactoria para la regulaci6n de quiebras internacionales de grupos de sociedades
(B.C.C.I.). Puesto que la teoria de la universalidad no impide que haya que
pronunciar tantas quiebras como sociedades distintas haya.
El estatuto de las garantias en una quiebra internacional es una materia complicada,
porque la aplicaci6n cumulativa de distintas leyes se impone en ciertos casos (lex
contractus, lex loci delicti commissi, lex rei sitae, lex fori concursus). Se examina
esta problematica con respecto a la hipoteca, la prenda, los privilegios especiales
y generales, la compensaci6n, la reserva de dominio, el derecho de retenci6n y la
reivindicaci6n.
En los tratados bilaterales, ratificados por Belgica, se aplica un regimen especial que
a veces conduce a sorpresas.
El estudio se concluye con un esbozo de las grandes lineas del tratado multilateral
de IstanbUl de febrero de 1990.
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