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DEEL I

HET FAILLISSSEMENT

HOOFDSTUK

I

DE GRONDVOORWAARDEN
AFDELING

1

DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR

1. Algemeen
1. Artikel 437 van de Faill. W. bepaalt dat iedere koopman die ophoudt te
betalen en waarvan het krediet aan het wankelen is gebracht, in staat van
faillissement verkeert.
De voorwaarden om zich in staat van faillissement te bevinden zijn derhalve
drievoudig: de hoedanigheid van handelaar, de staking van betaling en het
wankelen van het krediet.
2. Om het begrip handelaar in te vullen keren we terug naar het gemeen

recht (art.1 W. Kh.).
~ Een natuurlijk persoon is koopman indien hij daden uitoefent, bij de wet
daden van koophandel genoemd en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend,
zijn gewoon beroep maakt (Artikel1 W. Kh.).
~ Bij een rechtspersoon is het statutair doel bepalend teneinde die rechtspersoon als burgerrechtelijk, dan wei als handelsrechtelijk te kwalificeren.
De reeel uitgeoefende activiteit van de rechtspersoon, de bedoeling van de
oprichters en andere criteria zijn irrelevant. Een rechtspersoon kan bovendien slechts een handelsvennootschap zijn indien hij is opgericht in een van
de vormen bepaald in artikel 2 Venn. W.
Er dient onderzocht te worden of het begrip handelaar dat gehanteerd wordt
in artikel 437 Faill. W. wei samenvalt met het begrip handelaar zoals
gedefinieerd in het W etboek van Koophandel. Het tweede lid van artikel
437 Faill. W. stelt ~ zonder onderscheid tussen de handelaar, fysische
persoon en de rechtspersoon ~ dat hi} die geen handel meer drijft kan
failliet verklaard worden indien hij opgehouden heeft te betalen op een
tijdstip waarop hij nog koopman was.
In het systeem van artikel 1 W. Kh. is daarentegen wei een onderscheid te
maken tussen de fysische personen die handelaar zijn omdat zij daadwerkelijk en gewoonlijk een handelsactiviteit uitoefenen en rechtspersonen die een
handelsrechtelijke aard verkrijgen door hun statutaire doelomschrijving:
voor deze Iaatsten is dus niet vereist, om als handelaar te worden aanzien,
dat zij een daadwerkelijke handelsbedrijvigheid voeren (Lefebre, C.,
T.P.D.C. 1992, deel 2, nr. 245).
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Voor wat betreft de fysische persoon oordeelt de rechter op soevereine (en in
de praktijk op ruime) wijze of hij handelaar is. Zo kan de hoedanigheid van
handelaar bewezen worden aan de hand van de inschrijving in het handelsregister (Cass., 9 december 1954, Pas., 1955, I, 352).
De rechtspraak is er gedurende lange tijd van uitgegaan dat de uitdrukking
,handel drijven" in artikel437 § 2 Faill. W. gelijk te stellen is met ,handelaar zijn" (Mons, 15 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 884).
Deze kunstmatige gelijkstelling loste wel op handige wijze het zo-even
beschreven onderscheid op dat wel is terug te vinden in de artikelen 1 W.
Kh. /1 Venn. W., doch niet in artikel 437 § 2 Faill. W.
3. Hierna zal worden aangetoond dat de recente rechtspraak terecht opnieuw
onderstreept dat de uitdrukkingen ,handel drijven" uit de faillissementswet
een andere betekenis heeft dan ,handelaar zijn", wat vanzelfsprekend belangrijke rechtsgevolgen zal sorteren.
Zoals gezegd is de interpretatie die in de faillissementsrechtspraak gegeven
wordt aan het begrip handelaar zeer ruim:
- een expert in onroerende goederen die zijn diensten aanbiedt aan het
publiek is een handelaar in de zin van de faillissementswetgeving (Brussel, 31 maart 1994, T.B.H., 1994, 888), maar de hoedanigheid van
handelaar wordt geacht afwezig te zijn bij een beheerder van een onroerend goed (Liege, 14 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1113).
- de faillietverklaring van een-burgerlijkevennootschap-die de vorm van
een handelsvennootschap heeft aangenomen is evenwel onmogelijk
(Kh. Brussel, 29 juni 1995, Snelberichten handelsrecht, 1995, 157).
Wanneer een rechtspersoon in strijd met zijn statutaire doelomschrijving
toch een handelsbedrijvigheid uitoefent, kan dit enkel tot zijn ontbinding
lei den.
- opnemingen door een bestuurder uit het vennootschapsvermogen voor
zijn privebehoeften hebben niet tot gevolg dat deze bestuurder noodzakelijkerwijze handelaar wordt. Het bewijs dient bovendien geleverd
te worden dat de bestuurder de afgewende sommen gebruikt heeft
voor persoonlijke verrichtingen die hem de hoedanigheid van handelaar toemeten (Kh. Brussel, 27 april 1990, D.A.O.R, 1990, nr. 15,
p. 80).
A fortiori houdt het aanhouden van een rekening-courant in debet niet in dat
een zaakvoerder daden van koophandel zou hebben gesteld (Liege, 28 maart
1991, T.B.H., 1992, 284).
- een gecommanditeerde kan enkel failliet worden verklaard indien de
voorwaarden hiertoe in zijn hoofde vervuld zijn (Kh. Namur, 30 januari
1992, J.T., 1992, 443).
- een vennootschap opgericht met het bedrieglijk oogmerk om de handel
van haar oprichter voort te zetten kan failliet worden verklaard indien aan
de vereisten voldaan is in hoofde van de persoon van de vennootschap
(Cass., 29 juni 1990, T.B.H., 1990, 844; Pas., 1990, I, 1249).
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2. De overleden handelaar, de handelaar die zijn activiteit stopzette en
de vennootschap in vereffening
4. Artikel 437 lid 2 Faill. W. stelt dat hij die geen handel meer drijft nog
failliet kan verklaard worden, indien hij opgehouden heeft te betalen op een
tijdstip waarop hij nog koopman was.
Uit een samenlezing met artikel 437 lid 3 Faill. W. volgt dat een natuurlijk
persoon, in geval van hetzij overlijden, hetzij stopzetting van de activiteit
failliet kan verklaard worden tot 6 maanden na het tijdstip waarop hij
handelaar was (Cass., 16 november 1990, T.B.H., 1991, 617; Pas., 1991, I,
294). Een handelaar die m.a.w. reeds meer dan 6 maanden geen handelsactiviteiten heeft uitgeoefend en die geen deel uitmaakt van een onregelmatige vennootschap onder firma kan niet (meer) failliet verklaard worden
(Liege, 3 november 1989, J.L.M.B., 1990, 362).
Voor een toepassing van een openverklaring van faillissement post mortem,
kan verwezen worden naar een vonnis van de rechtbank van koophandel van
Brussel, dat evenwellater vernietigd werd wegens procedurefouten (Cass.,
25 juni 1993, T.B.H., 1993, 846).
5. Overeenkomstig het hof van beroep te Brussel kunnen vereffeningsdaden
van een natuurlijk persoon terecht niet gelijkgesteld worden met het drijven
van handel in de zin van artikel437 Faill. W. (Brussel, 6 april1995, T.B.H.,
1996, 427).
Het valt dus op dat de rechtspraak in elk geval met betrekking tot de
handelaar, fysisch persoon, steeds de feitelijke omstandigheden nagaat om
er zeker van te zijn dater wei degelijk handel wordt gedreven (ook al is hij
nog ingeschreven in het handelsregister), wat ook de facto het geval zou
kunnen zijn met een handelaar die weliswaar met de vereffening van zijn
activiteiten een aanvang heeft gemaakt maar in werkelijkheid zijn vroegere
handel blijft drijven (zie reeds in oude rechtspraak, Cass., 3 februari 1887,
Pas., I, 76).
Dit belet niet dat de rechtspraak thans terecht in beginsel weigert daden van
vereffening gelijk te stellen met het drijven van handelsactiviteiten (vroeger
was deze vraag controversieel- Cloquet, A., Les Novelles, deel IV, n° 183184).
Deze logica is echter (nog) niet terug te vinden wanneer dezelfde toestand zich voordoet - toetsing van vereffeningsdaden aan artikel 437 § 2
Faill. W. - in hoofde van een ontbonden vennootschap, waarover een
fundamenteel rnisverstand is ontstaan naar aanleiding van de cassatierechtspraak van 5 mei 1911 (Pas., 1991, I, 233), waarvan de geest ons vandaag
nog schijnt te achtervolgen (Cass., 2 december 1952, Pas., 1953, I, 212 zie
ook Kh. Mechelen, 6 september 1993,A.J.T., 1994-95, 43; Liege, 28 februari
1991, Pas., 1991, 126; Liege 1 oktober 1992, R.P.S., 1993, 276; Kh.
Charleroi, 20 mei 1992, R.P.S., 1992, 147; Kh. Brussel, 17 oktober 1995,
T.R. V, 1995, 697; Mons, 15 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 884).
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6. Door het feit dat de wetgever toendertijd niet heeft gekozen voor een
boedel met rechtspersoonlijkheid, maar eerder voor een zeer beperkt overleven van de rechtspersoonlijkheid van de ontbonden vennootschap - voor
de doeleinden van de vereffening - heeft men ten onrechte gemeend uit
deze wettelijke fictie te kunnen afleiden dat: "la loi a imp rime aux actes de
cette liquidation le caractere d'actes de commerce", waarbij ervan uit werd
gegaan dat "la liquidation n 'a rien modifie a la nature de la societe"
(conclusies van adv. gen. Terlinden voor het arrest van 5 mei 1911, Pas.,
1911, I, 234).
Wij weten thans dat ,les obligations des commen;:ants sont presumees se
rapporter a !'exploitation de l'entreprise" (Van Ryn, J. en Heenen, J.,
Principes de droit commerciales, deel I, Brussel, Bruylant, 367).
Vereffeningsverrichtingen van een onderneming hebben voorzeker geen
uitstaans met het vermoeden uitgedrukt in artikel 2 § 2 W. Kh. zoals terecht
onderstreept door het hof van beroep te Brussel van 27 april 1995 (contra Van Ommeslaghe, P. en Dieux, X., ,Examen de jurisprudence, Les societes
commerciales 1979-1990", R.C.J.B., 1994, 798).
Door zijn arrest van 17 juni 1994 (T.B.H., 1994, 876), heeft het Hof van
Cassatie opnieuw zijn rechtspraak bevestigd volgens dewelke een vennootschap in vereffening de door haar statutair doel bepaalde hoedanigheid van
handelaar (ook) in de zin van artikel437 Faill. W. bewaart tot zij volledig is
vereffend. Hieruit is te besluiten dat de onmogelijkheid om een handelaar,
fysisch persoon, meer dan 6 maand na de stopzetting van zijn handel failliet
te verklaren, in principe geen toepassing kan vinden op een handelsvennootschap waarvan de vereffening nog niet is afgesloten.
7. De rechtspraak heeft er enerzijds duidelijk moeite mee te erkennen dat
artikel 437 Faill. W. geen onderscheid maakt tussen handelaars, fysische
personen en vennootschappen, terwijl anderzijds niet ontkend wordt dat door
dit wetsartikel is vereist dat de handelaar nog een uitbating zou voeren om
failliet verklaard te kunnen worden (zoniet zou het zinloos zijn vereffeningsdaden te onderscheiden van het voeren van een onderneming - Brussel, 6
april 1995, T.B.H., 1996, 427).
Nu het begrip ,een handelsbedrijvigheid uitoefenen" van de artikelen 437
Faill. W. en van artikel 1 W. Kh. voor de handelaar, fysisch persoon,
samenvallen, wat niet het geval is voor vennootschappen voor dewelke enkel
het statutair doel richtgevend is om hun handelsaard te bepalen, heeft de
rechtspraak artikel 437 Faill. W. echter op die wijze ge'interpreteerd dat
hetzelfde regime zou gelden voor beide: hiervoor wordt de specifieke vereiste van het voeren van een onderneming in artikel 437 Faill. W. volledig
genegeerd en is enkel nog het statuut van handelaar weerhouden geworden
(Brussel, 30 oktober 1996, A.R. 3720/95). Daarbij wordt echter volkomen
analogisch als rechtsgrond verwezen naar de arresten van het Hof van
Cassatie van 5 mei 1911 en 17 juni 1994 (i.p.v. naar artikel437 Faill. W.)
en wordt deze werkwijze niet gehanteerd voor de handelaar, fysisch persoon,
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van wie wordt gesteld- precies onder verwijzing naar artikel 437 Faill. W.
(en niet naar artikel 1 W. Kh.) - dat hij niet meer failliet kan verklaard
worden als hij enkel vereffeningsdaden stelt.

3. De vennootschap onder firma
8. Het bestaan van een vennootschap onder firma wordt vermoed als derden
kunnen geloven dat zij te doen hebben met een handelsvennootschap wat zij
kunnen bewijzen aan de hand van de gedragingen van haar vennoten. Dit
impliceert het gezarnelijk en openlijk handel drijven door meerdere personen
met een gemeenschappelijke affectio societatis, in de zin van artikel 1382
B.W. (Cass., 26 oktober 1989, Pas., 1990, I, 248; Mons, 17 september 1993,
J.T., 1994, 127; Kh. Brussel, 27 april 1990, D.A.O.R., 1990, nr. 15, 80)
zonder dat aan enige vormvoorwaarde dient te zijn voldaan: alle regels die
deze vennootschapsvorm beheersen zijn er dan op toepasselijk, ook het
hebben van rechtspersoonlijkheid (Vred. Wolvertem, 24 februari 1994,
A.R. nr. 2980).
Het faillissement van een vennootschap onder firma heeft in hoofde van alle
vennoten de vaststelling tot gevolg dat zij hun betalingen hebben gestaakt en
dat hun krediet wankelt (Cass., 20 december 1990, T.B.H., 1991, 593; Pas.,
1991, I, 390).
Het faillissement van een vennootschap onder firma vereist volgens het hof
van beroep van Luik niet, zoals wanneer het om een uitbreiding van een
faillissement zou gaan, dat de voorwaarden van faillissement worden nagegaan in hoofde van ,le maitre de I' affaire", aangezien die laatste handelaar
is, niet uit hoofde van zijn activiteit maar enkel uit hoofde van de vennootschap waarvan hij vennoot is (Liege, 9 juni 1994, R.P.S., 1995, 135; Liege,
28 juni 1990, R.P.S., 1990, 277).
Evenrnin dient nagegaan te worden of de vennoten hun handelsactiviteit
sinds meer dan 6 maanden hebben stopgezet.
Het geschil dat betrekking heeft op het faillissement van de vennootschap
onder firma en het geschil dat betrekking heef op het faillissement van elk
van de vennoten in hun persoonlijke naam, is onsplitsbaar in de zin van
artikel 31 Ger. Wb. (Luik, 9 juni 1994, R.P.S.,1995, 135).
De hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten onder firma voor de
verbintenissen van de vennootschap (art. 17 Venn. W.), geldt zowel voor
de actieve als voor de niet-actieve vennoten. De nieuwe vennoten zijn
solidair gehouden voor aile schulden van de vennootschap, met inbegrip
van de schulden ontstaan voor hun intrede als vennoot (Brussel, 18 juni 1996,
A.R. 3842; Kh. Brussel, 19 november 1993, A.R. 1791193 F).
Op te merken is dat een vennootschap - sinds de wetswijziging van 13 april
1995- nog slechts rechtspersoonlijkheid verwerft door het neerleggen van
een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie. Door het openlijk en duurzaarn handeldrijven van verschillende personen wordt aldus geen V.O.F.
meer tot stand gebracht, maar wei een handelsvennootschap waarop de
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artikelen 1832 e.v. van het B.W. van toepassing zijn (Laga, H., ,De V.Z.W.
in de faillissementswet" in 1921-1996, 75 jaar Belgisch V.Z. W. recht, Gent,
Mys & Breesch, 127).

4. DeV.Z.W.
9. De vereniging zonder winstgevend doel is die, welke geen nijverheids- of
handelszaken drijft, of welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar
leden te verschaffen (artikel 1 Wet 27 juni 1921). Uit de rechtspraak blijkt
evenwel dat een V.Z.W. in ruime mate een economische activiteit kan
uitoefenen; het doorslaggevend criterium wordt derhalve de afwezigheid
van het verschaffen van materieel voordeel aan haar leden (Cass., 25 februari
1935, Pas., 1935, I, 170; Brussel, 29 april1966, Pas., 1967, II, 81; Brussel,
22 november 1979, J.T., 1980, 153).
De rechtspraak houdt vast aan haar reeds eerder geformuleerde standpunt: nl.
dat een V.Z.W. niet kan failliet verklaard worden (Gent, 30 maart 1990,
R. W, 1989-90, 1402). Op grond van het principe van de statutaire kwalificatie kan inderdaad geen andere oplossing de juiste zijn.
Indien artikel 1, tweede lid van de V.Z.W.-wet in de statuten niet wordt
gerespecteerd en winstoogmerk werd nagestreefd, is nooit een geldige
rechtspersoon tot stand gekomen, zodat de rechter de nietigheid van de
V.Z.W. kan vaststellen.
Voor zover een vereniging zonderwiiistoogmerk in.strijdmefhaar-statutaire
doelomschrijving in feite een echte handelsbedrijvigheid zou gehad hebben,
kan dit niet leiden tot haar faillietverklaring nu een V.Z.W. nooit handelaar is
geweest en dit ook niet kan worden door het uitoefenen van contrastatutaire
activiteiten. Haar ontbinding dient in die hypothese overeenkomstig artikel
18 van de V.Z.W.-wet te worden uitgesproken (Gent, 30 maart 1990, R. W.,
1989-90, 1402). De ontbinding kan gevorderd worden op verzoek van een
lid, een belanghebbende derde of het openbaar ministerie en wordt uitgesproken door de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de V.Z.W. is
gevestigd.
Bestuurders van een V.Z.W., die zichzelf voordelen hebben toegekend ten
nadele van een V.Z.W., kunnen niet de hoedanigheid van handelaar krijgen
op basis van deze voordeelstoekenning, noch kan bij hen het bestaan worden
afgeleid van een onregelmatige vennootschap onder firma (Kh. Brussel, 27
april 1990, R.P.S., 1990, 291).
10. De rechtspraak bracht in een paging de faillietverklaring van de V.Z.W.
juridisch te staven verschillende constructies tot stand.
Zo besliste de rechtbank van koophandel te Brussel (21 februari 1990,
D.A.O.R., 1990, nr. 13, 80), dat een V.Z.W., die in feite in haar statuten
winstoogmerk blijkt na te streven en een doel heeft dat commercieel is, de
wet betreffende de V.Z.W. schendt en in deze hypothese nietig kan verklaard
worden. Volgens deze rechtbank evenwel zou (ten onrechte) de V.Z.W. zelf
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kunnen geconverteerd worden in een handelsvennootschap en na conversie
failliet verklaard kunnen worden. In dit vonnis heeft zij de vennoten van een
V.Z.W. die handelt in strijd met haar statuten, ten onrechte, failliet verklaard
als leden van een V.O.F. Dit vonnis werd na derdenverzet terecht hervormd
(Kh. Brussel, 27 april 1990, R.P.S., 1990, 291, met noot 't Kint, F.). In casu
was door de beheerders geen V.O.F. tot stand gebracht: dit impliceert nl.
inbreng, winstoogmerk en verdeling van winsten en verliezen. Afnemingen
uit het verenigingsvermogen door de bestuurders voor privebehoeften is geen
criterium.
Maar zelfs in de hypothese dat wei een onregelmatige vennootschap zou
ontstaan zijn, blijven onoverkomelijke problemen bestaan: welk actief heeft
de curator? Met welk patrimonium kan de V.Z.W. blijven verderwerken?
Blijft de V.Z.W. niet over als een lege schelp zodat hetzelfde resultaat is
bereikt als had men de V.Z.W. failliet verklaard?
Ook het hof van beroep te Liege verklaarde dat de vennoten van een V.Z.W.
kunnen failliet verklaard worden, indien zij blijken handel te drijven onder
de vorm van een V.O.F. (Liege, 9 juni 1994, R.P.S., 1995, 135).
Omwille van de doorgedreven casu1stiek is deze rechtspraak met uiterste
omzichtigheid te benaderen.

5. De uitbreiding van het faillissement

11. De klassieke theorie van de uitbreiding van het faillissement richtte zich
op de bedrieglijke praktijken van natuurlijke personen die op frauduleuze
wijze de eigen handelsactiviteit onderbrengen in een fictieve vennootschap,
met de bedoeling het eigen vermogen aan het ondernemingsrisico te onttrekken ('t Kint, F., ,Les responsabilites en cas de faillite et de liquidation
volontaire", D.A.O.R., 1995, n° 34, 9).
Aan de rage van de uitbreiding van het faillissement tot een ander persoon is
op het einde van de jaren tachtig een halt toegeroepen door een constante
cassatierechtspraak (Cass., 29 juni 1990, T.B.H., 1990, 844; Pas., 1990,!,
1249), volgens dewelke er geen specifieke wettelijke bepalingen ter ondersteuning van deze theorie kunnen worden ingeroepen, zodat aan te tonen is
dat de zgn. achterman:
- handelaar is
- dat hij zijn betalingen heeft gestaakt
- dat zijn krediet wankelt.
(Cass., 9 september 1994, R. Cass., 1995, 26).
De schaarse rechtspraak met betrekking tot de uitbreiding van een faillissement van een vennootschap tot de achterman, vereist dus dat de achterman
persoonlijk daden van koophandel stelt en dat hij niet in staat is zijn schulden
te betalen en evenmin krediet kan krijgen (Kh. Charleroi, 17 december 1991,
R.P.S., 1992, 142; Liege 28 juni 1994, J.L.M.B., 1995, 143). De uitbreidingstheorie is derhalve terecht herleid geworden tot een faillissementsvordering van gemeen recht.
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12. In werkelijkheid komt het er dus op neer dat de curator van het faillissement van de vennootschap de vorderingsrechten die hij op datum van de
faillietverklaring in het buitenbezitgestelde vermogen van de vennootschap
zal aantreffen, op de achterman zal uitvoeren: deze rechten kunnen van
contractuele (rekening-courantverhouding, geldopnames, levering van goederen en/of diensten, hoofdelijkheid enz.) of extra-contractuele (verduisteringen, inbreuken vennootschapswet enz.) aard zijn; slechts wanneer de
achterman als handelaar is te kwalificeren en hij de vorderingsrechten door
de curator van de failliete vennootschap niet zou kunnen honoreren, zal er
sprake kunnen zijn van een faillissementsvordering tegen de achterman (Van
Buggenhout C.,"Samenvoeging van faillissementen", R. Cass., 1995, 25).
Door de rechtbank van koophandel te Liege werd het faillissement van een
B.V.B.A. uitgebreid naar de meesters van de zaak, die samen als een V.O.F.
werden beschouwd (Liege, 9 juni 1994, R.P.S., 1995, 135).
13. Naar analogie met de redenering die gehanteerd wordt bij de mogelijkheid tot faillietverklaring van de bestuurders van een V.Z.W., is te benadrukken dat de achterman enkel maar koopman kan worden door voor eigen
rekening een handelsactiviteit te voeren (Cass., 2 februari 1981, Pas., 1981,
I, 653; Cass., 11 september 1981, R.P.S., 1982, 126; Pas., 1982, I, 56).
Toerekening van de daden van koophandel van de vennootschap is daartoe
onvoldoende.
Om nate gaan of de beheerder van-een vennootschap zelf denoedanigheiel
van handelaar heeft, is na te gaan of de door de vennootschap voor zijn
rekening uitgeoefende activiteit hem die hoedanigheid toebedeelt (Liege, 20
oktober 1994, J.T., 1995, 264).
De uitoefening van- zelfs alle- bevoegdheden in een B.V.B.A. door de
zaakvoerder alsmede het bestaan van een belangrijke rekening-courantverhouding in debet laten niet toe zijn faillissement uit te spreken, in acht
genomen dat alle feiten die hem ten laste gelegd worden niet inhouden dat
hij daden van koophandel zou gesteld hebben, voor zijn eigen rekening en
om eigen handelsdoeleinden na te streven (Liege, 28 maart 1991, T.B.H.,
1992, 284).
De oprichting van een vennootschap met het oog op de voortzetting van de
activiteit van een natuurlijk persoon, die er meerderheidsaandeelhouder en
afgevaardigd bestuurder van wordt en de verkoop van een handelszaak van
deze persoon aan de vennootschap, zijn rechtmatige verrichtingen.
Het is aldus niet foutief een vennootschap tot stand te brengen met de
bedoeling slechts een deel van zijn vermogen voor een bepaalde activiteit
te bestemmen (Liege, 4 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 880); de schuldeisers zijn
daar immers van op de hoogte.
14. In het geval van een faillissement van de achterman, worden 2 curatoren
aangeduid en verloopt de faillissementsafwikkeling gescheiden (Kh. Char-
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leroi, 17 december 1991, R.P.S., 1992, 142; Mons, 10 februari 1993, R.P.S.,
1993, 319). De vorming van een boedel uit zgn. notariele en praktische
overwegingen is in rechte te herleiden tot opeenvolgende faillissementsprocedures met de vorming van evenzovele boedels, die tussen elkaar rekeningen zullen opstellen door middel van de aangegeven vorderingen.
Uitbreiding in de omgekeerde richting, i.e. het faillissement van een natuurlijk persoon uitbreiden tot het faillissement van een door hem opgerichte
rechtspersoon, is in principe mogelijk. Het Hof van Cassatie heeft gesteld dat
vereist is dat aan de faillissementsvoorwaarden zou zijn voldaan in hoofde
van de vennootschap, maar de enkele omstandigheid dat een vennootschap
zou zijn opgericht met bedrieglijk oogmerk om de handel van haar oprichter
voort te zetten is daartoe niet voldoende (Cass., 29 juni 1990, T.B.H., 1990,
844). Er moet bewezen worden dat de nieuw opgerichte vennootschap om
een of andere reden kan aangesproken worden voor de schulden van haar
oprichter, hetgeen normaliter niet het geval zal zijn.

AFDELING

2

HET OPHOUDEN TE BETALEN EN HET WANKELEN VAN HET KREDIET

15. Het ophouden te betalen en het wankelen van het krediet zijn de twee
wettelijke criteria die cumulatief dienen vervuld te zijn en constitutief zijn
voor de faillissementstoestand (Gent, 27 april 1995, T.R. V., 1995, 604).
De staking van betaling wordt doorgaans gedefinieerd als de onmogelijkheid
waarin een schuldenaar zich bevindt om zijn verbintenissen na te komen
waarbij deze toestand wei niet uitsluitend is af te leiden uit een tijdelijke
liquiditeitsspanning (Verougstraete, I., ,Wettelijke criteria van de discontinu'iteit", in Ondememingsdiscontinui'teit, Kluwer, 1983, 274; Kh. Brussel,
2 maart 1995, A.R. 335/95), maar van duurzame en blijvende aard moet zijn
(Kh. Hasselt, 16 december 1993, A.R. 3317/93). Betaalmoeilijkheden van de
koopman die een rendabel bedrijf leidt, zullen in de regel niet duurzaam zijn:
bij voldoende rendabiliteit zal de schuldenaar krediet kunnen bekomen dat
hem zal toelaten zijn schulden af te betalen (Brussel, 1 maart 1989, A.R.
4143/88).
Uit de vaste cassatierechtspraak volgt dat de staking van betaling in samenhang met het wankelen van het krediet is te beoordelen (Cass., 7 september
1992, T.B.H., 1992, 1023; Pas., 1992, I, 996; Cass., 17 juni 1994, Arr. cass.,
1994, 637; T.B.H., 1994, 876). Zo stelt de rechtsleer (hierin gevolgd door de
rechtspraak (Kh. Hasselt, 16 december 1993, A.R. 3317/93) dat het wankelen
van het krediet de duurzaarnheid van het liquiditeitsprobleem en dus de
staking van betaling bewijst (zie o.m. Verougstraete, I. en Van Schoubroek,
C., ,Faillissement en aanverwante procedures", in Handels- en economisch
recht, 1989, 246).

16. De staking van betaling hangt niet afvan de solvabiliteit van de onderne-
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ming, doch heeft alles te maken met haar liquiditeitstoestand (Kh. Kortrijk, 7
februari 1991, T.B.H., 1991, 618; Liege, 4 november 1993, R.R.D., 1994,
215). Een gebrek aan liquiditeiten werkt de onmogelijkheid tot betalen in de
hand, terwijl een gebrek aan solvabiliteit in een eerste fase invloed zal
uitoefenen op de kredietwaardigheid. Omgekeerd kan de solvabiliteit van
de schuldenaar voor gevolg hebben dat de schuldenaar die zijn activa binnen
redelijke termijn realiseert, zijn schulden zal kunnen betalen (Brussel, 1
maart 1989, A.R. 4143/88). Zo wordt soms uit de vaststelling dat de vennootschap met een bijzonder zwaar negatief vermogen werkt, het gebrek aan
kredietwaardigheid afgeleid, wanneer de schuldeisers geen verder uitstel
meer willen toestaan (Brussel, 2 maart 1994, A.R. 3664/94 en Brussel, 31
mei 1995, A.R. 3829/95).
Het niet betalen van een reeks eisbare schulden kan in se wijzen op een
onvoldoende kredietwaardigheid om de schulden te voldoen. Met het bekomen van faciliteiten vanwege een belangrijke schuldeiser na het faillissement wordt in regel terecht geen rekening gehouden (Kh. Hasselt, 16
december 1993, A.R. 3317/93).
17. Tijdelijke betalingsmoeilijkheden volstaan niet om het faillissement van
een vennootschap uit te spreken (Kh. Brussel, 2 maart 1995, A.R. 333/95F;
Kh. Kortrijk, 7 februari 1991, T.B.H., 1991, 618; Kh. Nivelles, 16 mei 1994,
R.R.D., 1994; 352), evenals de aanwezigheid van slechte economische
vooruitzicht~n. het__:fuit dJtt b_eiJc:talQe_leveringen contant moeten betaald
worden, het feit dater negatieve so1vabilite1tsns1co'sbestaall, inioverre deze
toestand niet van aard is de eventuele liquiditeitsproblemen duurzaam te
bei'nvloeden (Kh. Dendermonde, afdeling St.-Niklaas, 30 september 1992,
T.B.H., 1992, 1027).
Het niet betalen van een enkele schuld is evenwel voldoende indien de
onmogelijkheid deze te voldoen niet van voorbijgaande aard is (Coppens,
P. en t' Kint, F., ,Examen de jurisprudence - Les faillites et les concordats", R.C.J.B., 1979, 378; Liege, 28 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 614).
Alhoewel het feit van een belangrijke schuldeiser niet te betalen tot een
staking van betaling kan leiden, kan het faillissement niet uitgesproken worden indien de rechtbank die gevat is teneinde het faillissement
uit te spreken op geen enkele manier werd ge1nformeerd over de mogelijkheid van een gedwongen tenuitvoerlegging. In casu, liet de afwezigheid van elke gerechtelijke procedure denken dat het krediet van de handelaar niet aan het wankelen was (Liege, 4 februari 1992, J.L.M.B, 1992,
637).
18. Het wankelen van het krediet komt tot stand wanneer de schuldenaar
enkel kan overleven met behulp van frauduleuze middelen (Liege, 8 juni
1995, J.L.M.B., 1995, 1221).
V oor de beoordeling van de faillissementsvoorwaarden dient de rechter zich
te plaatsen op het ogenblik dat hij de faillietverklaring uitspreekt (Liege, 28
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juni 1990, J.L.M.B., 1991, 614; Kh. Brussel, 8 november 1991, A.R. 1816/
91) en niet op de dag van de invereffeningstelling (Liege, 28 februari 1991,
Pas., 1991, II, 126). Eventuele latere betalingen of kapitaalinjecties door
derden kunnen niet meer in aanmerking worden genomen (Lefebvre, E., La
faillite - conditions d 'ouverture, T.P.D. C. deel 2, Story Scientia, 1992, 267I
268; Kh. Brussel, 8 november 1991, A.R. 1816/91). Deze regel geldt eveneens bij het uitoefenen van de rechtsmiddelen tegen het faillissementsvonnis,
zelfs indien de rechtbank van eerste aanleg territoriaal onbevoegd blijkt te
zijn (Liege, 8 juni 1995, J.L.M.B., 1995, 1221). Ook de rechter die uitspraak
doet op verzet beoordeelt de omstandigheden zoals deze bestonden ten tijde
van het vonnis dat het faillissement uitsprak (Kh. Liege, 20 oktober 1981,
J.L., 1982, 96).
19. Het tijdstip waarop opgehouden werd te betalen en dat door de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 442 Faill. W. wordt vastgesteld, kan het faillissementsvonnis (maximaal) 6 maanden voorafgaan. Bepaalde rechtbanken hebben de neiging, zelfs bij faillissement op aangifte,
stelselmatig de datum van de staking van betaling 6 maanden voor het
faillissement weliswaar zonder enige motivering terug te draaien. Dit automatisme is te betreuren daar dergelijke beslissing erga omnes geldt en,
aangezien zij volledig in strijd is met de rechtshandeling van de eigen
aangifte, de gefailleerde of belanghebbende derden systematisch verplicht
een verhaalmiddel uit te oefenen. De rechtbank van koophandel van Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas (13 juni 1996), formuleert - bij het bepalen van de stakingsdatum 6 maanden voor het faillissementsvonnis aldus het uitdrukkelijke voorbehoud de stakingsdatum op een ander (dus
automatisch later) tijdstip terug te brengen.
Het verzoek, strekkende tot het bepalen van het ophouden te betalen op een
ander tijdstip dan datgene dat blijkt uit het vonnis van faillietverklaring, is
niet meer ontvankelijk na de dag die vastgesteld is voor het afsluiten van het
proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen onder voorbehoud van
het rechtsmiddel van verzet dat bij art. 473 Faill. W. aan de belanghebbende
is toegekend (Cass., 8 juni 1995, J.L.M.B., 1995, 1600; Brussel, 25 april
1994, T.B.H., 1995, 588).
De strafvordering wegens bankbreuk of andere inbreuken gepleegd naar
aanleiding van het faillissement kan geen invloed hebben op het bestaan van het faillissement. Het principe ,le criminel tient le civil en
etat" is niet van toepassing (Kh. Liege, 2 november 1994, T.B.H., 1996,
432).
20. In geval van een faillissement op aangifte, is de rechtbank niet gehouden
door de bekentenis, maar onderzoekt zij ambtshalve het al dan niet vervuld
zijn van de voorwaarden (Kh. Kortrijk 26 april1991, A.R. 302/91 en 379/91;
Kh. Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, 30 september 1992, T.B.H., 1992,
1027). Het recht om tot bekentenis van de staking van betaling over te gaan
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behoort toe aan de raad van bestuur (Kh. Kortrijk, 26 april1991, A.R. 302/91
en 379/91) en niet aan een voorlopig bewindvoerder die werd aangesteld om
verslag uit te brengen over de toestand van de vennootschap die het voorwerp
uitmaakt van een conflict onder aandeelhouders (Liege, 9 maart 1995,
J.L.M.B., 1995, 610).
Een schuldeiser die dagvaardt in faillissement als drukkingsmiddel op de
schuldenaar in plaats van tot gedwongen tenuitvoering van een vonnis over
te gaan, begaat een fout (Liege, 4 februari 1992, J.L.M.B., 1992, 637). Om
deze reden, blijven de rechtbanken terecht zeer achterdochtig tegen de
vordering tot faillietverklaring, ingesteld door een schuldeiser, precies omdat
deze vaak gehanteerd wordt als drukkingsmiddel om te pogen zich voor de
andere schuldeisers te doen betalen.
1. Toepassing van de faillissementsvoorwaarden op de vennootschap in
vereffening
21. In het Cassatiearrest van 17 juni 1994 verdedigt het Hof de stelling dat
een vennootschap in vereffening failliet kan verklaard worden ongeacht de
datum van het vereffeningsbesluit. De vraag rijst evenwel of de faillissementsvoorwaarden kunnen vervuld zijn in hoofde van een vennootschap in
vereffening.
1~

De-hoedanigheidvan handelaar

22. Kooplieden zijn zij die daden van koophandel uitoefenen en daarvan,
hoofdzakelijk of aanvullend hun gewoon beroep maken, aldus de definiiie
gegeven door artikel 1 van het W etboek van Koophandel. Voor een rechtspersoon is het statutair doel bepalend teneinde een burgerrechtelijke dan wel
handelsrechtelijke kwalificatie te verkrijgen.
Uit een samenlezing van de artikelen 437 en 442 Faill. W. volgt dat hij die
sedert 6 maanden geen handel meer drijft, niet meer kan failliet verklaard
worden (Cass., 16 november 1990, R.W., 1990-91, 862; Pas., 1991, I, 294).
De hoedanigheid van handelaar van een natuurlijk persoon neemt een einde
in de zin van artikel437 Faill. W. door de stopzetting van zijn professionele
activiteit (VanRyn J. en Heenen J., Principes de droit commercial, deel I,
82). Een vennootschap die haar activiteiten wenst te beeindigen, wordt
vereffend. De vraag rijst op welk ogenblik de vennootschap in de zin van
artikel 437 Faill. W. geen handelsactiviteiten meer voert.

a. Voorafgaandelijk: de toestand van samenloop en de
boedelvorming, gevolgen van het vereffeningsbes 1ui t
23. Door de invereffeningstelling van een vennootschap, ontstaat een toestand van samenloop op haar ganse vermogen waardoor elke schuldeiser een
gelijke behandeling dient te krijgen. De samenlooptheorie toegepast op
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vennootschappen in vereffening werd ontwikkeld door het Hof van Cassatie
in een lange reeks arresten waaronder deze van 23 november 1939 (Pas.,
1939, I, 486), 31 januari 1964 (Pas., 1964, I, 573) en 30 mei 1968 (Pas.,
1968, I, 1126). Het Hof van Cassatie heeft vertrekkend van de regel van de
gelijkheid der schuldeisers vervat in artikel 184 Venn. W, ernaar gestreefd
het regime van de grote samenloop van het faillissement en van het gerechtelijk akkoord, dat het ganse vermogen treft, naar de toestand van vereffening
van een ontbonden vennootschap uit te breiden, zodat beide regimes thans
grotendeels samenvallen (Kh. Mons, 24 april1995, A.R. 63.367/95: ,attendu
qu'il n'est plus a demontrer que les regles relatives ala faillite sont applicables, en grande majorite, ala liquidation d'une societe").
24. De merkwaardige uitwerking van steeds meer rechtsgevolgen van de
samenloop op de toestand van vereffening heeft enkele tientallen jaren in
beslag genomen en was voorzeker geen toevalligheid, maar gei"nspireerd
door een economische wetmatigheid: net zoals bij het fenomeen faillissement, doet de ontbinding van een vennootschap immers een vereffeningsboedel ontstaan die als enige insteUing de garantie biedt dat de vereffening
van een geheel van goederen op een ordentelijke wijze zal verlopen. In het
gemeenrecht van de vereffening heeft de wetgever nadrukkelijk gekozen
voor de vorming van een boedel ,qui permet seule une liquidation harmonieuse de !'ensemble des actifs et passifs" (Heenen, J., noot onder Cass., 2
december 1952, R.C.J.B., 1953, p. 291).
De wetgever heeft de vorming van een boedel gewild vanaf bet vereffeningsbesluit door:
1. te voorzien in de sterk verminderde rechtspersoonlijkheid
2. door de regel der gelijkheid onder de schuldeisers te voorzien onder de
vorm van de proportionele betalingswijze, hetgeen veronderstelt dat de
schuldeisers niet onmiddellijk of volledig in al hun rechten zullen kunnen
voldaan worden (artikel 184 Venn. W.).
De rechtsleer heeft steeds de onderliggende idee van de boedelvorming
verdedigd omwille van de grote voordelen ervan voor de maximalisering
van de opbrengst van de vereffening ten gunste van de schuldeisers (Van
Ryn, J. en Heenen, J., o.c., 100). De rechtspraak heeft op haar beurt deze
economische wetmatigheid in de rechtspraktijk omgezet:
,Les societes dotees de la personalite juridique en liquida-tion, forment des
masses d'une tres grande perfection avec application du concept de concours" (Cass., 16 juni 1988, Pas., 1988, I, 1250).
Vertrekkende van het gegeven van de boedelvorming die aan de organisatie
van de vereffening ten grondslag ligt, was de rechtspraak nog maar een stap
verwijderd van het concept van de "grate samenloop" dater het corrolarium
van is doordat de regels die er het gevolg van zijn de wilde vereffening en een
wedloop op het actief zullen beletten.
Zo heeft het Hof van Cassatie aan de vereffenaars, naar analogie met de
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mogelijkheden die de curator uit de faillissementswet kan putten, de mogelijkheid gegeven zich tot de beslagrechter te wenden om de gelijke rechten
van de schuldeisers op het vereffeningsactief te doen eerbiedigen. V oorheen
hadden de vereffenaars om dit doel te bereiken en zich aldus met succes te
kunnen verzetten tegen gedwongen uitvoeringsmaatregelen, geen andere
keuze dan aangifte te doen van faillissement. Deze praktijk raakte derhalve
ingeburgerd, niet omdat aan de faillissementscriteria was voldaan, maar
louter om een van de gevolgen van eenfaillissementstoestand op de vennootschap in vereffening te kunnen toepassen.
Met de econornische werkelijkheid als uitgangspunt, criterium dat steeds
zowel door wetgever als door rechtsleer en rechtspraak is gehanteerd, werd
snel duidelijk dat in nagenoeg alle gevallen de vereffenaars beroep doen op
een geeigend mechanisme om de gelijkheidsregel te doen eerbiedigen,
omdat het hen aan de nodige liquiditeiten zal ontbreken om alle schuldeisers
van meet af aan te voldoen.
Indien het Hof van Cassatie derhalve in zijn vaste rechtspraak aan de
vereffenaars het rniddel heeft gegeven om zich te verzetten tegen individuele
uitvoeringsmaatregelen en drukkingsrniddelen van de schuldeisers, is het
omdat het de uitdrukkelijke wil van de wetgever was een vereffeningsboedel
in het leven te roepen, rechtsfiguur die door de rechtspraak gaandeweg
geperfectionneerd is geworden zonder - zoals de oude rechtsleer het reeds
onderstreepte - aangifte te doen van faillissement. Daarmee werd enkel de
economische realiteit bevestigd dat de organisatie van de vereffenigsverrichtingen - ook al laten zij omwille van de benodigde tijd voor het
realiseren van goederen en schuldvorderingen niet toe meteen een dividend
uit te betalen - in hoofde van de ontbonden vennootschap geen enkel
uitstaans heeft met het al dan niet vervuld zijn van de faillissementsvoorwaarden.
b. De fictie van het behoud van de rechtspersoonlijkheid
25. Zoals hiervoor uiteengezet kan vandaag de stelling niet meer onderschreven worden als zou de aard van de vennootschap door haar ontbinding
en invereffeningstelling geen wijziging ondergaan (dit was nochtans de
redenering die aan de grondslag lag van het Cassatiearrest van 5 mei
1911).
De ontbonden vennootschap bestaat in werkelijkheid niet meer met uitzondering van de door de wet in het leven geroepen fictie van de overleving voor
de uitsluitende noden van haar vereffening:
"La societe etant dissoute, l'activite qu'elle avait pour objet prend fin. La
personnalite dont elle jouissait pour lui permettre de mieux realiser son but,
perd a la fois sa raison d' etre et son fondement juridique. Il ne subsiste
qu'une masse de biens, droits et creances, qu'il s'agit de realiser aussi
avantageusement que possible, en vue de payer les creanciers sociaux et
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de repartir le surplus entre les anciens associes" (VanRyn, J. en Reenen, J.,
o.c., 100, eigen cursivering)."
Aangezien de ontbonden vennootschap in werkelijkheid niet meer bestaat en
geen enkele activiteit meer kan voeren tenzij met het oog op de realisatie van
haar activa, is zij a fortiori niet meer in staat een handel uit te baten, in de zin
van ,een onderneming voeren" zoals gedefinieerd in artikel437 § 2 Faill. W.
(Brussel, 17 februari 1993, T.B.H., 1993, 816, verbroken door Cass., 17 juni
1994, R.P.S., 1995, 415). Ret hof van beroep te Brussel heeft terecht
bevestigd dat vereffeningshandelingen gesteld door een ex-handelaar niet
te vereenzelvigen zijn met het voeren van een handelsondememing, zoals
bepaald in artikel 437 § 2 Faill. W. (6 april 1995, T.B.H., 1996, 427). Men
ziet niet in hoe de oplossing anders zou kunnen luiden wanneer de vereffeningshandelingen verricht worden door een ontbonden rechtspersoon. In
artikel 437 Faill. W. staat dit onderscheid in elk geval niet te lezen.
Precies om deze klip te pogen te omzeilen werd het begrip ,effectief handel
drijven" voorheen maar al te graag gelezen als ,handelaar zijn" in de zin van
de artikelen 1 Venn. W. I W. Kh ..
26. De wetgever heeft naar analogie met het faillissement, voorzien in een
bewindvoerder die belast is met het beheer van de vereffeningsboedel.
Precies opdat de boedel, die tot stand komt door de vereffening, d.i. het
geheel van verbintenissen en vorderingen (zonder rechtspersoonlijkheid),
aan een rechtskader zou kunnen aangeknoopt worden na het ontbindingsbesluit, voorziet de vennootschapswet dat handelsvennootschappen voor de
duur van de vereffeningsboedel geacht worden voort te bestaan na hun
ontbinding (art. 178 Venn. W.).
Simonart schrijft treffend:
"En principe, les personnes morales devraient perdre leur personnalite
juridique au moment de leur dissolution. 11 en resulterait toutefois des
inconvenients pratiques considerables. Pour les pallier, la loi prevoit generalement que les personnes morales conservent leur personnalite pour les
besoins de liquidation. ( ... ) La doctrine y voit generalement une fiction
(Simonart, V., La personnalite morale en droit prive compare, Bruxelles,
Bruylant, 1995, n° 257, 214-215)".
Zonder het (fictieve) behoud van de rechtspersoonlijkheid, zou het patrimonium van de ontbonden vennootschap dienen verdeeld te worden tussen de
ex-vennoten, die dan zelf zouden belast zijn met de realisatie ervan en met de
verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers. Ret spreekt voor zich dat
een dergelijke realisatie I verdeling in verspreide slagorde een geordend
beheer van de boedel bijzonder moeilijk zou maken en dus de schuldeisers
zou benadelen nu in deze omstandigheden van het maximaliseren van de
opbrengst geen sprake kan zijn (Van Gysel, A. C., Les masses de liquidation
en droit prive, Bruylant, Brussel, 1994, 155). Om aan de noden van de
schuldeisers van de vereffening tegemoet te komen, heeft de wetgever der-
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halve voorzien in het behoud van de rechtspersoonlijkheid van de ontbonden
vennootschap.
Er is op te merken dat een afzonderlijk geaffecteerd patrimonium (" Sondernvermogen") als alternatieve oplossing had k:unnen voorzien worden zodat de
toevlucht tot het fictieve behoud van de rechtspersoonlijkheid overbodig
ware geweest.
Van Ryn en Heenen schrijven in dit verband:
,La technique appropriee pour obtenir ces resultats (met name het samenhouden van de boedel van goederen, rechten en plichten), est la reconnaissance d'un patrimoine d'affectation ( ... ). Ce n'est pas celle qu'a
employe le legislateur beige; il a prefere recourir a une fiction: tout en
reconnaissant implicitement que la personnalite de la societe commerciale
a necessairement pris fin par sa dissolution, I' article 178 enonce ( ... )" (Van
Ryn, J. en Heenen, J., o.c., 101; tevens in deze zin, Van Gysel, A.C., o.c.,
184-185).
De leer van het fictief karakter van het behoud van de rechtspersoonlijkheid, vindt steun in de wettekst zelf. Dat de vennootschap ,geacht wordt
voort te bestaan voor haar vereffening" impliceert noodzakelijkerwijze
dat haar rechtspersoonlijkheid, zonder deze uitdrukkelijke wetsbepaling,
door de ontbinding zou uitdoven. Het (artificiele) behoud van de rechtpersoonlijkheid is evenwel begrensd. De wetgever heeft enkel voorzien in
een sterk verminderde rechtspersoonlijkheid die nog enkel voortduurt om
tot de vereffening te ki.mnen oveigaim enom de tijcrte-laten deze-te
organiseren.
,Ce maintien de la personnalite, en effet, est immediatement amoindri, et
en quelque sorte contredit par la limitation aux besoins de liquidation.
S'il n' en etait pas ainsi, la societe pourrait continuer son activite sans limite,
ce qui irait diametralement contre le but unique du mechanisme mis en
oevre: la liquidation de la societe. (... ) La societe continue a etre, mais
uniquement en ce qu'elle tend vers son aneantissement" (Van Gysel, A.C.,
o.c., 192).
27. Er kan dus enkel besloten worden dat de ontbonden vennootschap in
realiteit niet meer bestaat. Op dit beginsel wordt een uitzondering gemaakt:
zij wordt geacht voort te bestaan voor de verwezenlijking van haar vereffeningsdoelstelling, maar enkel omdat de rechtspersoonlijkheid als ,kapstok"
dient voor de vereffeningsboedel van rechten en vorderingen, ontstaan ten
gevolge van de ontbinding en invereffeningstelling.
,La personnalite ainsi reconnu a la masse de la liquidation, par une fiction
expresse de la loi, differe profondement de celle que possedait la societe ellememe: c'est uniquement pour la realisation de l'actif, le paiement du passif
et la distribution du solde eventuel qu'elle est sensee encore exister. L'exercise de l'activite de la societe dissoute n'est plus admis, sauf dans le cas
exceptionel de I' article 182 ( ... )" (VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., 101).
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c. Cassatiearresten van 5 mei 1911 en 17 juni 1994.
28. Wij zijn er ons van bewust dat dit besluit strijdig lijkt met de regels
neergelegd in de Cassatiearresten van 5 mei 1991 en 17 juni 1994.
In het Cassatiearrest van 1911 wordt gesteld dat de vereffeningsdaden enkel
het (aanvullende) sluitstuk zijn van de begonnen vennootschapsactiviteit,
zodat de vennootschap geacht wordt handel te blijven drijven na haar
invereffeningstelling (Cass., 5 mei 1911, Pas., 1911, I, 236).
Terecht heeft het Hof de aard van de handelingen die gesteld worden tijdens
de vereffening grondig onderzocht: ,Attendu que s'il resulte de cet article
(art. 178 Venn. W.) qu'une societe commerciale dissoute ne peut plus( ... ) se
livrer a des entreprises nouvelles et ne subsiste plus que pour liquider ses
operations en cours, il en resulte aussi qu'elle conserve son caractere de
commerce pendant la duree de sa liquidation (.. ). Attendu que les actes de
liquidation ne sont que le complement final des operations sociales commencees". Ret besluit dat deze vereffeningshandelingen desondanks zouden
gelijk te stellen zijn met het drijven van een handelsonderneming, is echter
van elke logica ontbloot.
Handelingen die strikt beperkt zijn tot het realiseren van de activa en de
verdeling ervan tussen de schuldeisers I aandeelhouders, hebben geen uitstaans met het uitbaten van een onderneming, zoals door het hof van beroep
te Brussel (6 april 1995, T.B.H., 1996, 427) is onderstreept geworden.
Daar waar het arrest van 5 mei 1991 nog schijnt te eisen dat de gevoerde
activiteit commercieel zou zijn, steunt het arrest van 17 juni 1994 !outer op
de beschouwing dat de vennootschap haar commerciele aard die in haar
statutair doel vervat is, niet verliest.
29. Nu kan een ontbonden en in vereffening gestelde vennootschap echter
onmogelijk nog een handelsactiviteit blijven voeren. De boedelvorming die
door de wetgever in het leven is geroepen om de activa op een geordende
wijze, in het kader van het zeer beperkte voortbestaan van de rechtspersoon,
te gelde te maken, staat het verder uitbaten van de onderneming, zoals vereist
door artikel 437 § 2 Faill. W., in de weg. Van zodra de vennootschap is
ontbonden kan de vennootschap haar statutair doel niet meer verwezenlijken; de vereffeningsactiviteiten staan volledig los van dit statutair doel en
zijn er soms volledig vreemd aan (zo zal de vereffenaar alle goederen die van
de boedel afhangen kunnen verkopen zonder acht te slaan op het statutair
doel).
Indien het statutair doel van de vennootschap inderdaad de handelsrechtelijke aard ervan zal bepalen (in tegenstelling tot deze van een burgerlijke
vennootschap), kan dit statutair doel (zonder in een fictieve redenering te
vervallen) echter in se niet tot gevolg hebben dat een vennootschap nog
handel drijft in de zin van artikel 437 lid 2 Faill. W.; dit artikel vereist dat,
naast de hoedanigheid van handelaar, tevens de handelsactiviteit wordt in
acht genomen.
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Een vennootschap in vereffening die geen handelsactiviteiten meer kan
voeren, noch haar statutair doel kan verwezenlijken, kan dus niet meer
failliet verklaard worden 6 maanden na het ontbindingsbesluit.
2. De staking van betaling en het wankelen van het krediet

30. Zelfs indien men zou aannemen dat een vennootschap in vereffening
desalniettemin zou kunnen geacht worden haar handelsbedrijvigheid verder
te zetten - quod non - zijn de overige faillissementsvoorwaarden nader te
onderzoeken. Het is duidelijk dat de twee wettelijke criteria nl. de staking
van betaling en het wankelen van het krediet niet zonder meer als toets
kunnen gehanteerd worden op een vereffeningsboedel, weze hij aangeknoopt
aan een zeer beperkte rechtspersoonlijkheid. Omwille van de boedelvorming
zal toetsing van de faillissementsvoorwaarden in hoofde van de ontbonden
vennootschap noodzakelijkerwijze een andere dimensie krijgen.
V ooreerst is vast te stellen dat de toestand van vereffening essentiele
gevolgen heeft op de betaaltoestand van de debiteur, daar deze laatste
noodzakelijkerwijze zijn betalingen zal schorsen, zonder dat daarom sprake
is van een staking van betaling in de zin van de faillissementswetgeving. Het
is de vereffenaar immers opgelegd betalingen uit te stellen gezien de toestand
van samenloop tussen de schuldeisers en de gelijkheid die tussen hen zal
heersen (artikel 184
Venn. W.). Er anders over oordelen zou een rttiskenning inhouden van-artikel
184 Venn. W., dat de vereffenaar de verplichting oplegt enkel proportionele
dividenden uit te keren (Gregoire, M., noot onder Kh, Brussel, 2 april 1991,
T.B.H., 1991, 627). Uit artikel184 Venn. W. is dus expliciet af te leiden dat
een deficitaire vereffeningstoestand principieel door de wetgever wordt
ingeschat. Dit mogelijk deficitaire einde van de verrichtingen is een rechtstreeks gevolg van de noodzakelijke boedelvorming, een rechtsfeit dat zich
uit kracht van wet aan alle schuldeisers opdringt: eenmaal de boedel na
realisatie en proportionele verdeling van de activa is uitgeput, is de finaliteit
ervan bereikt en bestaat de vennootschap niet meer. De staking van betaling
kan dus geenszins afgeleid worden uit het feit dat de schuldeisers bij het
einde van de vereffening wellicht geen integrale betaling van hun schuldvordering zullen kunnen bekomen.
Voor de rechtbank van koophandel te Hasselt is er wel sprake van staking
van betaling wanneer het duidelijk is dat de niet-betaling haar oorzaak niet
meer vindt in de samenloop, maar in het feit dat het actief niet voldoende zal
zijn ter voldoening van alle schulden omdat dan de tijdelijke opschorting van
betaling wordt omgezet in een definitieve niet-betaling (Kh. Hasselt, 29
september 1994, T.B.H., 1995, 553).
De notie van de ,staking van betaling" impliceert een situatie binnen
dewelke een handelaar, geoordeeld vanuit een continui"teitsperspectief over
onvoldoende liquiditeiten beschikt om zijn betalingen te voldoen. W anneer
de aandeelhouders de beslissing tot invereffeningstelling nemen, het patri-
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monium van de vennootschap ter beschikking van de schuldeisers stellen en
discontinulteit uitlokken, kan er geen sprake meer zijn van staking van
betaling, aangezien de boedelvorming die er het wettelijk gevolg van is
verhindert dat de vorderingen op hun respectievelijke vervaldagen worden
voldaan.
Daarbij verwijzen de rechtbanken terecht naar de feitelijke vaststelling dat
een faillissementsprocedure aan dit gegeven niets zou veranderen, wel
integendeel, omwille van de bijkomende kosten (Kh. Mons, 28 juni 1993,
A.R. 55.035/93: ,il n'est pas allegue que la declaration de faillite permettrait
d'obtenir un dividende plus important").
31. Op gevaar af aan het vereffeningsregime elke zin te ontnemen, is vast te
stellen dat de rechtsfiguur van de ,staking van betaling" niet aangepast
is aan de vereffeningstoestand (Kh. Brussel, 2 april 1991, T.B.H., 1991,
627).
De rechtspraak is trouwens terecht sinds lang in die zin gevestigd dat een
individuele schuldeiser, die zijn vordering - omwille van de aan de gang
zijnde vereffenings-verrichtingen - niet onmiddellijk betaald ziet nadat hij
deze in rechte heeft laten vaststellen, niet als ultiem drukkingsmiddel in elk
stadium van de vereffening met een faillissementsvordering zou kunnen
dreigen of de rangregeling zou kunnen dwarsbomen door individuele beslagmaatregelen, met het uitsluitende doel voor ogen voor alle anderen betaling
te bekomen (Kh. Charleroi, 20 mei 1992, R.P.S., 1992, 147).
32. De voorwaarde van kredietwaardigheid, die een onderdeel is van de
voorwaarde van het ophouden te betalen, krijgt eveneens een andere invulling daar de vennootschap door de afwikkeling van de vereffeningsverrichtingen niet meer kredietbehoeftig kan zijn. Uit de vereffeningsdoelstelling
volgt dat deze laatste geen beroep meer hoeft te doen, en zelfs geen beroep
meer kan doen op krediet van haar leverancier, bankiers of andere kredietverleners.
Het wankelen van het krediet wordt in de rechtspraak veelal omschreven als
het gebrek aan vertrouwen van de schuldeisers in de persoon van de vereffenaar (Mons, 15 juni 1992, J.L.M.B., 885; Kh. Brussel, 29 september
1994, T.B.H., 1995, 552). Uit het feit dat een schuldeiser de voorstellen van
de vereffenaar niet aanvaardt, maar hem integendeel dagvaardt in faillissement, zou het wankelen van krediet kunnen afgeleid worden (Kh. Brussel, 17
oktober 1995, T.R. V., 1995, 697).
Volgens het Cassatiearrest van 17 juni 1994 zijn de faillissementsvoorwaarden vervuld wanneer ,de vennootschap in vereffening haar eisbare schulden
niet meer kan betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, aan wie
haar schuldeisers weigeren een uitstel van betaling of een vermindering van
hun schuldvordering toe te staan en die geen nieuw krediet kan krijgen"
(Cass., 17 juni 1994, R. W., 1994-95, 561; R.P.S., 1994, 415; T.B.H., 1994,
876; Kh. Brussel, 13 september 1994, T.R.V., 1994, 613).
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Op te merken valt dat de schuldvermindering die door de schuldeiser zou
zijn toe te staan, niet (meer) kadert in de deficitaire tegeldemaking van
de vereffeningsboedel: dergelijke vermindering heeft verstrekkende gevolgen en zou o.m. enkel aan de schuldeisers een (fiscaal) nadeel kunnen toebrengen doch geenszins tot gevolg kunnen hebben - nu ze door
alle schuldeisers is toe te staan - dat er meer activa zullen worden gerealiseerd.
Alleen is vereist dat de schuldeisers zich zouden neerleggen bij het feit dat,
alhoewel de vereffenaar geen verwijt treft (Kh. Mons, 24 april 1995, A.R.
63.367/95: , ... il n'a ypas lieu de mettre fin aune liquidation menee dans de
bonnes conditions, conformement a la loi"), de tegelde gemaakte activa
zullen toelaten slechts een dividend uit te keren, zodat de schuldvorderingen
voor het saldo oninbaar zijn geworden in de vereffeningsboedel (Kh. Mons,
24 april 1995, A.R. 63.367/95: ,il faut bien constater que la defenderesse
n' obtiendrait rien de plus par le biais de la faillite de son debiteur dont 1' actif,
realise en grande partie a ce jour, sera verse aux privilegies"). Het vorderingsrecht blijft bestaan, maar lean niet meer worden afgedwongen in de mate
waarin het meer bedraagt dan het prorata aandeel in het gerealiseerde actief
(Termote, P., ,Het faillissement van de vennootschap in vereffening en de
derogerende werking van de samenloop", T.R. V., 1994, 609). Tot dit blijk
van realisme zullen de schuldeisers des te meer geneigd zijn nu in deze
omstandigheden een faillissementstoestand aan de economische uitputting
der activa niets zou veranderen. _
In dit verband is het trouwens essentieel op te merken dat het Hof van
Cassatie niet heeft beslist dat er staking van betaling zou zijn als het actief
niet voldoende zou zijn ter voldoening van alle schulden (noot onder Kh.
Hasselt, 29 september 1994, T.B.H., 1995, 555).
Anderzijds is het niet logisch aan een vennootschap in vereffening een
eventuele behoefte aan nieuw krediet toe te dichten, nu de finaliteit van de
vereffeningsboedel beperkt is tot de tegeldemaking van de activa en het
vertrouwen gesteld in de vereffenaar om de opbrengst ervan te optimaliseren
niet als een krediet in de eigenlijke betekenis kan worden gezien ("La societe
en liquidation n, a - en regle- plus guere besoin de faire appel au credit des
fournisseurs et des banquiers", Gerard, Ph., ,Liquidation des societes commerciales et faillite", tekst van een seminarie gehouden te Genval op 13 april
1995, 21).
33. In ieder geval laat deze Cassatierechtspraak voldoende ruimte voor
de hoven en rechtbanken om de toetsing aan de faillissementsvoorwaarden, gelet op de specificiteit van de vereffeningsboedel, gekleurd in te vullen:
, Une societe en liquidation peut etre declaree en faillite, mais les conditions
legales de cessation des paiements et de l'ebranlement de credit prennent
alors une couleur toute particuliere. Il n'y aura de cessation des paiements
que lorsque le non-paiement n 'est pas la consequence du respect par les
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liquidateurs de l'egalite des creanciers, comme lorsque la societe etait deja
en etat de cessation de paiement avant de se dissoudre ou lorsque les
liquidateurs s 'abstiennent de mener a bien leur mission. " Van Gysegem,
J. Ch., o.c., p. 304).
De auteurs onderstrepen geregeld dat deze verschillende benadering zeker
behouden blijft in bet licht van bet arrest van 17 juni 1994:
"Toutes les decisions de jurisprudence tiennent compte, dans leurs appreciations, du fait que la societe est en liquidation et de la circonstance que,
pour cette raison, le fait qu 'elle dif.[ere ou suspend ses paiements ne signifie
pas necessairement qu 'elle cesse ses paiements au sens de la loi sur la
faillite. L 'arret de la Cour de Cassation du 17 juin 1994 ne contraint
nullement le juge du fond a modifier cette approche ... " (Gerard, Ph., o.c.,
21).

Hun traditionele realiteitszin getrouw hanteren de meeste rechtbanken van
koophandel de door deze Cassatierechtspraak uitgestippelde regels om op
casu'istische wijze bet kaf van bet koren te scheiden, waarbij bet economisch
nut van de rechtsfiguur van de vereffening van vennootschappen terecht
uitdrukkelijk wordt erkend.
Uit de praktijkervaring blijkt dat de gevallen immers legio zijn waarbij
individuele schuldeisers in de dagen of weken na bet ontbindingsbesluit de
vereffenaar in faillissement dagvaarden met als enkele motivering ... de
verwijzing naar de cassatierechtspraak van 17 juni 1994. In de meeste
gevallen gaat dergelijke actie gepaard met de stiekeme hoop dat de vereffenaar hem op een of andere wijze voor alle andere schuldeisers zal betalen,
in flagrante overtreding van artikel 184 Venn. W ..
Terecht wordt door enkele moedige beslissingen tegen deze gang van zaken
ingegaan omdat het Hof van Cassatie niet kan beslissen bij wijze van
algemene regelgeving, enerzijds, en omdat het blind toepassen van de uitgestippelde regels ,tot resultaat zou hebben dat in quasi elke vereffening
door om het even welke schuldeiser het faillissement zou kunnen worden
uitgelokt" (Kh. Antwerpen, 18 april 1996, A.R. 1187/96).
Deze uitspraken die terecht steunen op de boedelvorming gewild door de
wetgever en de regel der proportionele verdelingen, maken terecht een
gekleurde toepassing van de faillissementsvoorwaarden, in fel contrast met
het soms ongenuanceerde standpunt van de rechtsleer, volgens dewelke de
vereffenaar de keuze heeft, ofwel de eisbare schulden te betalen (wat echter
niet kan zonder eerst tegelde te maken) ofwel de betaling ervan uit te stellen
,zodat er sprake is van staking van betaling" (De Bie E. en De Leenheer J.,
Vereffening van vennootschappen na de wet van 13 april 1995, Samson
1996, blz. 164).

2. Besluit
34. Men kan niet ontkennen - sommige recente beslissingen zijn er het
bewijs van (Brussel, 3 oktober 1996, A.R. 3720/95) - dat de strikte
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toepassing van de stellingen uitgestippeld door het arrest van 17 juni 1994 de
terugkeer kan betekenen naar de ,nacht und nebel'' toestand waarvoor elke
vereffenaar stand tot het Hof van Cassatie in de tijdspanne tussen 1939 en
1977 (metals kroonstuk de arresten van 24 maart 1977, R.P.S., 1977, 108 en
111) creatief heeft ingespeeld op de wil van de wetgever - waarbij het
ontbindingsbesluit een vereffeningsboedel doet ontstaan - door een algemeen regime in het leven te roepen ter vastlegging van de rechten van de
schuldeisers in de vereffeningsboedel, waarvan artikel 184 Venn. W. de
hoeksteen vormt.
In die vervlogen tijden werd immers de stelling gehuldigd dat artikel 184
Venn. W. ,ne concernait que les regles de conduite imposes aux liquidateurs
et la responsabilite qu'il pourrait encourir de ce chef, sans pour autant
apporter des restrictions aux droits des creanciers a 1' egard de la societe en
liquidation" (Passelecq, Une grave innovation jurisprudentielle en matiere
de liquidation de societes commerciales, R.P.S., 1940, 51).
Het gevolg was dat de vereffenaars, onder druk van de vervolgingen ondernomen door de individuele schuldeisers, geen andere keuze hadden
dan te doen wat hen thans door de rechtsleer wordt voorgeschreven in
navolging van het arrest van 17 juni 1994 (Deleenheer, J. en De Bie E.,
op. cit., blz. 164), te weten, ,soit payer le dividende, soit faire l'aveu
de faillite" (Mons, 20 mei 1975, R.P.S., 1977, 117). Het was precies
dit arrest dat verbroken werd op grand van de stelling dat de schuldeisers juist geen ongebreideld executierecht hebben omwille van de samenloop ,resultant de la mise en liquidation et qui a pour consequence de
fixer les droits des creanciers de maniere irrevocable au moment de
cette mise en liquidation pour ce qui concerne les creances nees anterieurement" (Cass., 24 maart 1977, R.P.S., 1977, 108; Van Ommeslaghe, P., La
situation des creanciers d'une societe en liquidation: une construction jurisprudentielle de la Cour de Cassation de Belgique, Z.G.R. (Suisse), 1978,
389).
De beslagrechter van Kortrijk had zelfs de cassatierechtspraak van 17 juni
1994 niet afgewacht om het ganse gemeenrecht van de vereffening van een
vennootschapspatrimonium ten gunste van de schuldeisers met het badwater
weg te gooien door te stellen dat "nu geen enkele wettekst de opschorting van
het individuele vervolgingsrecht voorziet, de uitvoering van een vonnis op
grand van het principe van de gelijkheid onder de schuldeisers niet kan
opgeschort worden en de vennootschap kanfailliet verklaard worden" (16
maart 1992, A.R. 49.023).

3. Aansprakelijkheid van de vereffenaar
35. Indien de regimes van het faillissement en van de vereffening aan de

bewindvoerders andere bevoegdheden en opdrachten verlenen en de controleorganen verschillen, is de conclusie van sommige rechtbanken valgens dewelke er ,bij vereffening en faillissement quasi gelijkaardige ga-
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ranties bestaan t.o.v. de schuldeisers" (Kh. Antwerpen, 18 april 1996, A.R.
1187/96; Kh. Mons, 24 april 1995, A.R. 63.367/95: "qu'il n'est plus
a demontrer que les regles relatives a la faillite sont applicables, en
grande majorite, a la liquidation d'une societe ... que le controle du tribunal et de Monsieur le Procureur du Roi pourrait justifier d'un interet suffisant pour la demanderesse" zeker terecht; ook al is de curator
aangesteld door de rechtbank van koophandel en is hij (theoretisch) onderworpen aan de controle van de rechter-comrnissaris, terwijl de vereffenaar is gekozen door de aandeelhouders van de vennootschap, toch is
de greep van de schuldeisers hangende de vereffeningsverrichtingen, veel
groter op de vereffenaar. In een faillissementstoestand kunnen de schuldeisers niet ingrijpen in de beslissingslijnen van de vereffening en kunnen zij
enkel na de feiten de curator ter verantwoording roepen bij het doen van
rekeningen.
Krachtens artikel 186 Venn. W. is de vereffenaar aansprakelijk t.o.v. de
schuldeisers voor de lichtste beheersfout. Zo zullen de vereffenaars die het
actief hebben verdeeld zonder rekening te houden met een schuld van de
vereffende vennootschap, persoonlijk kunnen aangesproken worden (Vred.
Liege, 26 juni 1989, Bull. Bel., 1995, 1459).
In tegenstelling tot de curator is hij gehouden de boekhoudkundige en fiscale

verplichtingen die op de vennootschap wegen, te blijven naleven. Overeenkomstig artikel 187 (nieuw) is de jaarrekening volgens het algemeen rekeningstelsel op te stellen, voor te leggen aan de algemene vergadering met
opgave van een verslag over de verrichtingen en neer te leggen bij de
Nationale Bank.
Het zal voor de schuldeisers dus zeer eenvoudig zijn de vereffeningsverrichtingen te controleren en zonodig in te grijpen tijdens de loop der vereffening,
wat voor de individuele schuldeisers in een faillissement niet is weggelegd.
Tijdens het faillissement kunnen de schuldeisers immers het beleid van de
curator noch bei"nvloeden, noch bepalen (Verougstraete I. en Van Buggenhout C., Faillissement en continulteit van de ondernerning, T.P.R., 1990, biz.
1768).
In de veronderstelling dater in de loop van de vereffeningswerkzaarnheden
zou blijken dater een tekort aan actief zal zijn, volgt uit artikel186 Venn. W.
dat de aandeelhouders geen belang meer zullen hebben omdat de vereffenaar
dan rechtstreeks en uitsluitend in het belang van de schuldeisers zal handelen.
Gebruikt de vereffenaar deze onafhankelijkheid om, naar omstandigheden,
de aansprakelijkheid van ex-bestuurders (die tevens aandeelhouders kunnen
zijn) in het gedrang te brengen, dan is het niet denkbeeldig te veronderstellen
dat dit optreden een voldoende reden zou kunnen zijn om zijn mandaat te
horen herroepen door de algemene vergadering. Door de vereffenaar zou m.i.
dan zijn op te komen tegen deze beslissing op grond van het leerstuk over het
rechtsrnis bruik.
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DE DEPISTAGEDIENSTEN OF DIENSTEN VOOR HANDELSONDERZOEK

36. Voor de ondernemingen die zich in de grijze zone bevinden van de
reorganisatie is er in de praktijk een wettelijk vacuum. De leemte is gedeeltelijk opgevuld door de rechtbanken van koophandel die - gebruikmakend van de wettelijke mogelijkheid het faillissement ambtshalve uit te
spreken- in de zestiger jaren actieve ,diensten voor handelsonderzoeken"
hebben opgericht. Het is ongetwijfeld juist dat in de oorspronkelijke opvatting van de rol van de rechtbank het enkel een gegevensverzameling betrof
waarbij de ambtshalve faillietverklaring de grate uitzondering was ('t Kint,
F., ,De diensten voor handelsonderoek, Status Quaestionis van het debat",
Financieel recht tussen oud en nieuw, 1996, 834).
De evolutie van de rechtsleer en rechtspraak situeert het optreden van deze
diensten dus in het kader van het faillissement dat ambtshalve kan worden
uitgesproken: de tussenkomst van de rechtbank heeft enkel tot doel uit te
maken of de onderneming al dan niet gefailleerde is. Als gunstig neveneffect
is het dan meegenomen dat vele ondernemingen na de oproeping wakker
schieten en zelf aan de betaalmoeilijkheden pogen te verhelpen. Zo helpen
deie onderzoeK.enlil-van oiideritemingen -in.-fiioeilijklleden op -net goede
spoor zetten.
37. Concreet gezien verloopt dergelijk onderzoek als volgt:
De diensten mogen in de fase van het vooronderzoek elementen opsporen
over de betaalmoeilijkheden van de ondernemingen die hun zetel in het
rechtsgebied van de rechtbank van koophandel hebben. Dit vooronderzoek
is aan geen enkele pleegvorm onderworpen. Het verzamelen van gegevens
is in een eerste fase noodzakelijk om te kunnen nagaan of de oproeping van
een onderneming zich opdringt (Cass., 21 september 1995, A.C., 1995,
806).
De rechter dient wel binnen zijn rol te blijven en geen overbodige vragen te
stellen b.v. over het profiel van de aandeelhouders.
De samenwerking met de onderneming gebeurt grotendeels op vrijwillige
basis: niets laat toe een onderneming te dwingen te verschijnen en te ,straffen" met een faillissement indien zij zich onttrekt aan de opsporingen gedaan
door de rechtbank.
In die fase van vooronderzoek kan er reeds heel wat gepresteerd worden:
officieuze contacten met schuldeisers, debiteur en kredietgever leveren vaak
uitstekende resultaten op, zonder dat de rechter zich ooit op het adviesgebied
dient te begeven of kan dreigen met een faillissementsbeslissing.
De rechter gedraagt zich nooit als eisende partij.
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Vanaf het ogenblik dat de onderzoekende magistraat overtuigd is dat de
debiteur gebeurlijk in faillissementstoestand verkeert mag hij het dossier
overmaken aan de rechtbank, die de debiteur zal oproepen en de zaak verder
zal onderzoeken volgens de normen voorzien in het gerechtelijk wetboek,
zoals gei'nterpreteerd door het Hof van Cassatie met betrekking tot de rechten
van verdediging. De rechtbank kan dan zelf een onderzoek leiden en o.m.
plaatsopnerningen bevelen en desgevallend het faillissement uitspreken. De
rechter die optrad in de depistagediensten zal in beginsel geen deel uitmaken
van de zetel. Dit is m.a.w. een toepassing van het onpartijdigheidsbeginsel
dat desgevallend de belanghebbende ertoe kan leiden een wrakingsprocedure
aan te vatten, althans indien de rechter ambtshalve beslist het faillissement
geopend te verklaren.
Zo bevestigde het Hof van Cassatie nog zijn vaste rechtspraak (Cass., 17
april 1989, T.B.H., 1989, 597) dat bij een ambtshalve faillietverklaring het
recht van verdediging vereist ofwel dat de debiteur v66r de behandeling van
de zaak wordt opgeroepen, ofwel dat de rechter de redenen van uitzonderlijke spoed geeft waarom hij de schuldenaar niet oproept. De faillissementsrechter moet inderdaad snel kunnen optreden in het algemeen economisch
belang en vooral met het oog op de bescherming van de rechten van de
schuldeisers in wiens patrimonium de schade ontstaat als er met een negatief
eigen vermogen wordt gewerkt. Daarbij preciseerde het Hof dat deze omstandigheden van uitzonderlijke spoed enkel door de rechter die het faillissement uitspreekt worden aangewezen en beoordeeld - en dus niet door de
rechter op verzet of de appelrechter- (Cass., 9 februari 1995, T.R. V., 1995,
115).
Indien de debiteur in moeilijkheden verschijnt om zijn rniddelen voor. te
dragen, wordt hij daardoor nog geen partij bij het vonnis van faillietverklaring (Cass., 1 april1993, T.R. V., 1994, 186), zodat hij verplicht zal zijn eerst
derdenverzet aan te tekenen.
Het beginse1 dat eenieder recht heeft op de behandeling van zijn zaak door
een onafhankelijke rechterlijke instantie is vervat in artikel6, lid 1 E.V.R.M.
en de rechter die het verzet tegen de ambtshalve faillietverklaring behandelt
zal de regeling van artikel 437 Faill. W. aan die vereiste toetsen.
38. De vraag die zich inzake depistageonderzoeken stelt is of de rechter die
in kennis wordt gesteld van de in het kader van de werking van de depistagediensten verzamelde gegevens en die op basis van deze gegevens de
gefailleerde oproept om gehoord te worden in openbare zitting, de vereiste
onpartijdigheid verliest wanneer hij over het verzet tegen de ambtshalve
faillietverklaring oordeelt (zie Hoofdstuk 2, afdeling 2, 1, a).
Volgens de rechtsleer bestaat er echter een ernstig risico van zodra hij
meewerkt aan de samenstelling van een dossier tegen de handelaar, d.i.
wanneer hij van gegevens omtrent eventuele moeilijkheden inzage neemt
(Raes, S., ,Enkele aspecten van het verzet van de gefailleerde", noot onder
Cass., 1 april1993, T.R.V., 1994, 189).
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Dit uitgangspunt is wei heel scherp gesteld nu de rechter in beginsel enkel
gegevens verzamelt om zich een oordeel te vormen over de ernst van de
moeilijkheden I virtueel faillissement, waarin de debiteur zich bevindt, teneinde te kunnen beslissen of het algemeen economisch belang een oproeping
vereist en aldus enkel handelt in het kader van zijn wettelijk initiatiefrecht.
Hij treedt daarbij nooit opals eisende partij. In die zin oordeelde het Hofvan
Cassatie dan oak volkomen terecht dat uit het enkele feit dat de rechter
gegevens verzamelt om uit te maken of de oproeping wei nodig is, niet kan
worden afgeleid dat die rechter niet de vereiste onpartijdigheid zou aan de
dag Ieggen (Cass., 21 september 1995, A. C., 1995, 806).
Het gevaar van ongepaste initiatieven is weliswaar in dergelijk onderzoek
niet denkbeeldig omdat in het kader van de diensten voor handelsonderzoeken vooral wordt uitgegaan van de doelstelling van de redding van de
onderneming en slechts in mindere mate van die van de economische sanering of aanscherping van de mededinging. Positief is wei dat de rechtbanken
van koophandel ontijdige individuele initiatieven van schuldeisers afremmen
en op die wijze de gelijkheid onder de schuldeisers helpen vrijwaren; positief
is eveneens dat zij de schuldenaar waarschuwen voor daden van bevoordeling ten opzichte van de ene of de andere schuldeiser, wanneer de ondememing zich in staat van virtueel faillissement bevindt.
Het gebeurt regelmatig dat een gefailleerde de tussenkomst van de depistagediensten inroept als rechtvaardiging voor het feit dat hij niet tijdig aangifte
van faillissement heeft gedaan. Terecht beslissen de rechtbanken dat de
depistagerechter geen raadgevingen verstrekt noch over een injunctierecht
beschikt en derhalve de verantwoordelijkheid van het ondernemerschap niet
ovemeemt (Carr. Brussel, 3 mei 1990, R.R.D., 1990, 522).
Dit beginsel belet natuurlijk niet dat een schorsing van de depistagewerkzaamheden in omstandigheden waaruit blijkt dat de gefailleerde aile inlichtingen had verstrekt om de toestand van de onderneming in moeilijkheden
te kunnen beoordelen, een belangrijk element kan uitmaken bij de beoordeling van de fout van de raad van bestuur en meer bepaald in het kader van
de toetsing aan het gedrag van de doorsnee ervaren bestuurder in dezelfde
omstandigheden geplaatst (Kh. Charleroi, 8 september 1992, R.D.D., 1993,
29).

AFDELING

2

DE INLEIDING VAN DE FAILLISSEMENTSPROCEDURE.
DE INITIATIEFGERECHTIGDEN EN DENA TE LEVEN FORMALITEITEN

1. Het ambtshalve faillissement
39. De rechtspleging van ambtshalve faillietverklaring, waarmede de wet
aan de rechtbank van koophandel een uitzonderlijke beschikkingsmacht
toekent, die normaal aan de procespartijen is voorbehouden, vormt een
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uitzondering op onze burgerlijke recbtspleging, die in bet beginsel van
accusatoire aard is.
De inquisitoire bevoegdbeid van de recbtbank van koopbandel, die is neergelegd in artikel 442 Faill. W., gaf in bet verleden reeds aanleiding tot
een uitvoerige recbtsliteratuur; zij maakte in de besproken periode bet
voorwerp uit van nieuwe studies en artikelen. Men verwijze o.m. naar
Scburmans, Cbr., ,Le juge des faillites: Partial aujourd'bui, impartial demain?", J.T., 1994, 285; Van Gbysel, A-Cb., ,Le juge statuant d'office est-il
unjuge impartial?", Cah. dr. Jud., 1993, nr. 13, pg. 33; Matray, C., ,Saisine
d'office et enquetes commerciales: le grand desordre", D.A.O.R., 1995,
nr. 35, 39.

a) De rechten van de verdediging
40. Het Hof van Cassatie bevestigt in de besproken periode zijn recbtspraak
luidens dewelke bij een recbtspleging van ambtsbalve faillietverklaring bet
recbt van verdediging vereist dat de scbuldenaar v66r de beslissing in zijn
middelen wordt geboord, bebalve wanneer de zaak uitzonderlijk spoedeisend
is (Cass., 25 september 1989, Pas., 1990, I, 99, opm.; Cass., 10 oktober 1990,
Pas., 1991, I, 348; T.B.H., 1991, 590; Cass., 13 oktober 1990, R.P.S., 1991,
121, noot 't Kint, F., J.L.M.B., 1991, 484, opm.).
Zodoende bekracbtigt bet Hof de o.i. bij gebreke aan wettelijke bepaling in
recbte moeilijk boudbare stelling, die een inbreuk vormt op bet algemeen
recbtsbeginsel van bet recbt van verdediging, dat een algemene gelding beeft
(vorig overzicbt nr. 40; zie tevens Fagnart, J.L., ,Droits de la defense et
declaration de faillite", R.C.J.B., 1990, p. 218).
Deze recbtspraak werd door de bodemrecbters meermaals toegepast (Mons,
19 februari 1991, Pas., 1991, II, 112; T.B.H., 1991, 597; Brussel, 6 november
1991, Pas., 1991, II, 198; T.B.H., 1992, 289).
41. Het Hof van Cassatie verfijnt weliswaar zijn recbtspraak door in zijn
arrest van 9 februari 1995 te bepalen dat, indien de recbter zicb wenst te
beroepen op de uitzonderlijke spoed om te worden ontbeven van zijn verplicbting tot voorafgaandelijke oproeping van de bandelaar, hij de redenen van uitzonderlijke spoed die bet niet oproepen van de bandelaar verantwoorden, in zijn vonnis moet aanwijzen. Laat bij na deze redenen op
te geven, dan is dit vonnis vatbaar voor nietigbeid wegens miskenning van
bet algemeen recbtsbeginsel, dat de eerbiediging van bet recbt van verdediging voorschrijft. Het Hof van Cassatie neemt aldus aan dat deze
tekortkoming niet door de recbter op verzet of door de appelrecbter kan
worden bersteld (R. W., 1994-95, 1368, met noot; dit prinicpe lag reeds
besloten in bet voornoemd cassatiearrest van 10 oktober 1990, Pas., 1991,
I, 348).

42. Zo de gefailleerde in beginsel dient te worden opgeroepen om te worden
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gehoord in het raam van de procedure van ambtshalve faillietverklaring en
aldus over de vereiste tijd moet beschikken om zijn verweer voor te bereiden
en gebeurlijk een raadsman te raadplegen, mag hierbij echter niet uit het oog
worden verloren dat het faillissement een materie betreft die spoedeisendheid vereist. Het hof van beroep te Brussel was dan ook van oordeel dat een
handelaar, die over een termijn van vijf dagen beschikt om zijn verweer voor
te bereiden en die heeft nagelaten om uitstel te vragen, zich niet met succes
kan beroepen op de miskenning van diens recht van verdediging en het recht
op een eerlijk proces, besloten in artikel 6.1 E.V.R.M. Het Hof laat bovendien zijn beslissing steunen op de overweging dat het in beginsel voor de
betrokken handelaar volstaat om zijn boekhouding, die overigens moet zijn
bijgehouden, voor te leggen en uitleg te verstrekken nopens de niet-betaling
van zijn schulden (17 maart 1994, T.B.H., 1994, 898).
43. De voorafgaandelijke oproeping van de schuldenaar om te worden gehoord over het bestaan van de grondvoorwaarden van het faillissement dringt
zich ook op wanneer de rechtbank diens faillissement ambtshalve uitspreekt
na verwerping van zijn verzoek strekkende tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord. Deze verplichting vloeit volgens het Hof van Cassatie voort
uit artikel 24, eerste lid van de wet op het gerechtelijk akkoord van 25
september 1946 ( Cass., 26 januari 1996, A.R. nr. C.95.49F.).
b]Het,piirtij" zijn van de natzdelaar in detechtspleging van ambtshalve
faillietverklaring
44. De rechtspraak en rechtsleer waren verdeeld nopens de vraag of de
handelaar, die in het raam van de rechtspleging van ambtshalve faillietverklaring, werd gehoord en deelnam aan het debat, al dan niet de hoedanigheid
van procespartij verwierf. Deze vraag is determinerend voor de bepaling van
de door de handelaar te hanteren rechtsmiddelen tegen diens vonnis van
faillietverklaring.
In zijn arrest van 1 april1993 heeft het Hof van Cassatie, aanleunende bij zijn
eerder reeds ingenomen stelling dat het verstrekken van uitleg door de
gefailleerde aan de rechtbank hem niet tot partij maakt (Cass., 31 januari
1986, Pas., 1986, I, 648; T.B.H., 1986, 289, met eensluidende conclusie van
Ere-Procureur-Generaal E. Krings) beslist dat uit de omstandigheden dat de
schuldenaar aan de rechtbank van koophandel uitleg heeft verstrekt, dat hij
zijn middelen heeft aangevoerd, dat de rechtbank de debatten heeft gesloten,
het O.M. heeft gehoord en de zaak in beraad heeft gehouden, niet valt af te
leiden dat de schuldenaar partij is geweest in het vonnis van ambtshalve
faillietverklaring (Pas., 1993, I 348; R. W, 1993-94, 263; J.T., 1994, 316;
T.R. V., 1994, p.188, met noot St. Raes).
Uit dit arrest volgt dat de handelaar, die heeft deelgenomen aan het debat in
het raam van een rechtspleging van ambtshalve faillietverklaring, voortaan
niet meer kan worden beschouwd als een partij, zodat hij het vonnis van
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ambtshalve faillietverklaring zal behoeven aan te vechten met de rechtsmiddelen, die zijn voorbehouden aan de derden, die geen procespartij zijn
(zie infra m. 65).

c) Depistagerechter en faillissementsrechter
45. Controversieel blijft de vraag of de depistagerechter nog over de nodige
onpartijdigheid en onafhankelijkheid beschikt om deel uit te maken van de
zetel van de rechtbank, die kennis neemt van de eis in ambtshalve faillietverklaring van de handelaar, die de depistagerechter voorafgaandelijk heeft
gehoord in het raam van het door hem gevoerde handelsonderzoek (vorig
overzicht ms. 41 e.v.).
Tot op heden heeft het Hof van Cassatie zich nog niet over deze rechtsvraag
uitgesproken. Wel werd het Hof onlangs in de gelegenheid gesteld uitspraak
te doen over de vraag of de rechter die, voordat hij de betrokkene oproept om
in openbare zitting te worden gehoord over diens handelsactiviteiten en
financiele toestand, gegevens verzamelt om uit te maken of die oproeping
nodig is, nog over de vereiste onpartijdigheid beschikt om zich over het
faillissement van die handelaar uit te spreken.
Het Hof van Cassatie beantwoordde deze vraag bevestigend in zijn arrest van
21 september 1995 en besliste alzo tot de wettigheid van het arrest van het
Hof van Beroep te Antwerpen van 27 april 1993 (T.B.H., 1993, 835),
oordelende dat de uitzonderlijke beschikkingsbevoegdheid, die artikel 442
Faill. W. aan de rechtbank van koophandel toekent en krachtens dewelke de
rechtbank van koophandel kan beslissen het initiatief van een rechtspleging
van faillietverklar.lng te nemen, inhoudt dat de rechtbank ook het initiatief
mag nemen de betrokkene op te roepen en zelf te onderzoeken of aan de
vereisten voor een faillietverklaring is voldaan (R. W., 1995-96, 932; Recente
Arresten van het Hof van Cassatie 1996, 125).
Zo het Hof aldus zijn beslissing stoelt op de inquisitoire aard van de rechtspleging van ambtshalve faillietverklaring, komt het ons voor dat dit arrest
bovendien ligt in de lijn van de rechtspraak van het Opperste Gerechtshof,
die de miskenning van het recht op de behandeling van de zaak door een
onpartijdige rechter, zoals dit voortvloeit uit artikel 6, lid 1, E.V.R.M.,
slechts lijkt te weerhouden wanneer de rechter reeds in een andere hoedanigheid een standpunt over dezelfde feiten heeft ingenomen (P. Vanlersberghe,
,De onpartijdige rechter en het ambtshalve uitgesproken faillissement",
Recente Arresten Hof van Cassatie 1996, 122).
Uit voorgaande cassatierechtspraak volgt dat het verzamelen door de rechter
van gegevens nopens de rechtstoestand en de financiele toestand van een
handelaar alvorens deze op te roepen in openbare zitting, kadert in het hem
door de wet toegekende initiatiefrecht inzake de inleiding van de rechtspleging van ambtshalve faillietverklaring.
De Rechtbank van Koophandel te Brussel leidt in haar vonnis van 27 april
1990 uit voornoemde vaststelling af dat deze gegevensverzameling geens-
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zins wijst op het bestaan van een handelsonderzoek lastens de opgeroepen
handelaar, zodat aan de betrokken rechter evenrnin kan worden verweten
het in artikel 292 Gerechtelijk W etboek neergelegde verbod van cumulatie
van rechterlijke ambten te hebben miskend (T.R.V., 1990, 317, D.A. O.R.,
1990, 15).
De gegevensverzameling kan naar voornoemd vonnis ondermeer bestaan uit
de kennisneming door de rechtbank van de resultaten van een onderzoek, dat
door het Openbaar Ministerie werd uitgevoerd.

d) Moet de rechtspleging van ambtshalve faillietverklaring noodzakelijk
uitmonden in een vonnis?
46. De vraag kan rijzen of, wanneer de rechtbank met het oog op de
eventuele ambtshalve faillietverklaring van een handelaar, deze oproept
om te worden gehoord nopens zijn financiele toestand, verplicht is zich uit
te spreken over de noodzaak om het faillissement al dan niet ambtshalve uit
te spreken. M.a.w. is de rechtbank gehouden om, indien zij van oordeel is dat
het faillissement niet of nog niet behoeft te worden uitgesproken, haar
beslissing in een gemotiveerd vonnis neer te leggen?
Sommigen zijn van oordeel dat de volwaardige uitoefening van het recht van
verdediging, zoals dit is neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens, zulks zou vereisen (Neumann, M., ,Le service
des enquetes commerciales et la procedure de faillite d 'office'', in Questions
pratiques et actuelles du droit de la faillite, Association belge des femmes
juristes. Association belge des juristes d'entreprise, 1986, 5; Zenner, A.,
,Perspectives actuelles de reforme des procedures collectives", Ann. dr.
Liege, 1986, 216; zie eveneens Horsmans, G., ,Ala recherche de la clarte
dans la faillite d'office", T.B.H., 1989, 214).
Het Hof van Beroep te Liege sloot zich in zijn arrest van 3 november 1989
bij deze zienswijze aan (Pas. 1990, II, 97), oordelende dat de confrontatie tussen de rechter en de handelaar in het raam van deze inquisitoire
procedure noodzakelijkerwijze moet uitmonden in een vonnis, waarbij hetzij het faillissement wordt uitgesproken, hetzij wordt vastgesteld dat de
grondvoorwaarden ervan niet zijn vervuld. Het Hof stoelde zijn beslissing op de overweging: ,que si l'examen de la situation peut faire
l'objet de remises, il ne se conc,:oit pas qu'a peine de se rendre coupable
d'un deni de justice et de s'exposer a un desaississement par la Cour de
Cassation, le juge s'abstienne de juger, des lors qu'il a pris la cause en
delibere".
Het Hof beslist vervolgens dat de vermelding die door de rechtbank op het
zittingsblad werd aangebracht, naar luid waarvan de rechtbank zich ambtshalve van de zaak outlast, een beslissing vormt dat met een vonnis is gelijk te
stellen, ofschoon niet gesteld in de voorgeschreven vormen, en derhalve
vatbaar is voor verhaal.
Zo de verplichting van de rechtbank van koophandel om een vonnis te wijzen
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te verantwoorden valt in het licht van het recht van verdediging van de
handelaar, wiens eerbaarheid en kredietwaardigheid in vraag kunnen worden
gesteld na een in openbare zitting gevoerd debat over diens financiele
toestand, rijst nochtans de vraag of deze vereiste wel verenigbaar is met
de inquisitoire aard van de ambtshalve faillissementsprocedure, in dewelke
de rechtbank vrij de opportuniteit beoordeelt van het uitoefenen van de haar
door artikel 442 Faill. W. toegekende beschikkingsmacht en voor de rechtbank geen belangrijke rem zou betekenen in de uitoefening van haar inquisitoire bevoegdheid (Geinger, H. en Vanlersberghe, P., ,Beschouwingen
over de problematiek inzake het rechtsgeding aanhangig maken van een
geding strekkende tot faillietverklaring van een handelaar, De tegen dit
vonnis bestaande rechtsmiddelen en de bevoegdheid die het Gerechtelijk
W etboek aan het hof van beroep toekent om desgevallend zelf het faillissement uit te spreken", Liber Amico rum E. Krings, o.c., 591 en de in deze noot
aangehaalde verwijzingen).
e) De faillissementsrechter en de rechter die vervolgens uitspraak doet op
grand van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934: mogelijke partijdigheid?

47. Overeenkomstig artikel 3bis van het Koninklijk Besluit van 24 oktober
1934 kan de rechtbank van koophandel, die het faillissement van een
vennootschap heeft uitgesproken, indien blijkt dat de bestuurders ervan zich
schuldig hebben gemaakt aan kennelijke grove fouten die hebben bijgedragen tot het faillissement, aan dezen bij een met redenen omkleed vonnis
verbod opleggen om persoonlijk of door een tussenpersoon enige taak van
bestuur uit te oefenen gedurende een maximumperiode van 10 jaar.
Deze bepaling kent aldus aan de rechtbank van koophandel, net als bij de
rechtspleging van ambtshalve faillietverklaring, een initiatiefrecht toe, nu de
rechtbank vrij zal beslissen al dan niet deze procedure te starten en met dit
oogmerk de bestuurders van de gefailleerde vennootschap op te roepen.
De vraag rijst hierbij evenwel of het optreden van de rechtbank in het raam
van deze rechtspleging beantwoordt aan de bij artikel 6.1 E.V.R.M. vereiste
onpartijdigheid, vermits diezelfde rechtbank reeds uitspraak heeft gedaan
over de eis in faillissementsverklaring van de vennootschap, waarvan de
personen, die zij thans oproept, bestuurders waren.
Geconfronteerd met deze vraag besliste de Rechtbank van Koophandel te
Brussel tot haar onbevoegdheid op grond ,dat het optreden van de rechter
noodzakelijkerwijze berust op een vooroordeel, (zodat) art. 3bis van het
(voornoemd K.B.) strijdig is met het art. 6.1 E.V.R.M.".
Deze beslissing werd tenietgedaan door het Hof van Beroep te Brussel in zijn
arrest van 7 april 1993, dat het standpunt van de eerste bodemrechter
nuanceert door aan te nemen dat, zo de schijn van partijdigheid moet beletten
dat de gefailleerde en/of diens bestuurders in het raam van de rechtspleging,
ingesteld door het K.B. van 24 oktober 1934, moeten verschijnen voor en
gehoord worden door dezelfde rechters van de rechtbank van koophandel als
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degenen, die het faillissement hebben uitgesproken - zij kunnen inderdaad de indruk krijgen dat deze rechters jegens hen een ongunstig vooroordeel hebben door hun beslissing hen op te roepen, nu deze een beoordeling inhoudt van een aantal elementen, waarvan zij kennis hebben
genomen bij de afhandeling van het faillissement - deze schijn van onpartijdigheid weliswaar wordt opgeheven wanneer de gefailleerde of zijn
bestuurders verschijnen voor andere rechters van de rechtbank van koophandel dan dezen die het faillissement hebben uitgesproken (B.R.H. 1993,
855). De appelrechters leunen zodoende aan bij de oplossing, die door een
deel van de rechtspraak en rechtsleer wordt vooropgesteld inzake de onderscheiden behandeling van de zaak door de depistagerechter en defaillissementsrechter.
f) De intrekking van het faillissement
48. De gevolgen van de intrekking van het faillissement van de handelaar
worden besproken in fine van het hoofdstuk over de rechtsrniddelen (nr. 83
e.v.).
Hierna zullen weliswaar in het kart de bijzondere regels inzake de aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor door magistraten begane ambtsfouten
in de uitoefening van hun rechtsprekende functie, zoals zij door de recente
rechtspraak van het Hofvan Cassatie werden vastgesteld, worden toegelicht.
De zaak die tot deze rechtspraak aanleiding gaf, betrof een rechtspleging
in ambtshalve faillietverklaring, waarin na het tenietdoen van het oorspronkelijk faillissementsvonnis op grand van de rniskenning door de rechtbank van koophandel van procesregels, met name de openbaarheid der
debatten en hun tegensprekelijk karakter alsook van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft, de
ex-gefailleerde een aansprakelijkheidsvordering lastens de Belgische Staat
had ingesteld op grand van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek.
Zijn eis werd door de bodemrechters, zowel in eerste aanleg als in graad van
hager beroep, afgewezen onder meer op grond dat de inwilliging van een
aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat zou neerkomen op de rniskenning van het gezag van rechterlijk gewijsde en op de schending van de
beginselen van de scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht en haar magistraten.
Het op deze redengeving gestoeld arrest van het hof van beroep werd
vernietigd bij het arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991.
In dit arrest besliste het Hof dat in de huidige stand van de wetgeving de
Belgische Staat in de regel op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan worden verklaard voor de schade ten
gevolge van een door een rechter of een ambtenaar van het openbaar
rninisterie begane fout, doch beperkte dit principe voor zover het schadeveroorzakend feit besloten ligt in een rechterlijke beslissing.
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In dit geval stelde het Hof van Cassatie de ontvankelijkheid van de vordering
tot vergoeding van de schade ondergeschikt aan de vereiste dat de litigieuze
akte bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing ingetrokken, gewijzigd,
vemietigd of herroepen werd wegens schending van een gevestigde rechtsnorm en derhalve geen gezag van rechterlijk gewijsde meer had (R. W., 199293, p. 396; J.T., 1992, 142).
Uit de conclusie van Procureur-Generaal Velu die voomoemd cassatiearrest voorafgaat, blijkt dat onder het begrip ,gevestigde rechtsnorm" dient
te worden verstaan de rechtsnorm, die gekend was op het ogenblik waarop
de betwiste beslissing werd uitgesproken (J.T., 1992, p. 146, 52; zie tevens Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof
van Cassatie van 19 december 1991 ", R. W., 1992-93,387, nr. 25 in fine; Van
Oevelen, A., noot onder het cassatiearrest van 19 december 1991, ,De
aansprakelijkheid van de Staat voor foutieve handelingen van magistraten principieel aanvaard door het Hof van Cassatie", T.B.B.R., 1992,
p. 74, nr. 14). Aangenomen wordt dat aan dit begrip een algemene draagwijdte behoeft te worden gegeven en dat het zowel de rechtsregels viseert
die de grond van de zaak betreffen, als deze die verband houden met de
bewijsvoering, dan wei de vormvereisten en de procedureregelen aanbelangen (Dalcq, R.O., ,La responsabilite de l'Etat du fait des magistrats. A
propos de l'arret de la Cour de Cassation du 19 decembre 1991 ", J.T., 1992,
p. 451).
Uit de hiervoren aangehaalde rechtspraak van het Hof volgt dat een verschil
in beoordeling door een rechter ten aanzien van de feiten of een onjuistheid
of een vergissing in de vasts telling of de beoordeling door een rechter van de
feiten op zichzelf geen onrechtmatige daad kan opleveren.
V oomoemd arrest van het Hof van Cassatie gaf aanleiding tot een uitvoerige
rechtsliteratuur. Men verwijze o.m. naar de hiervoren reeds geciteerde auteurs alsook naar: Rigaux, F. en Van Compemolle, J., ,La responsabilite de
l'Etat pour les fautes commises par les magistrats dans l'exercice de leurs
fonctions", R.C.J.B., 1993, 285; Dony, M., ,Responsabilite de l'Etat pour
faute du pouvoir judiciaire apres l'arret du 19 decembre 1991 ", T.B.H., 1993,
804; Deli, B., ,De aansprakelijkheid van de Staat voor de foutieve ambtshandelingen van de magistraten. Kritische beschouwingen bij het verwijzingsarrest na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december
1991", T.B.B.R., 1995, p. 103; Jassogne, C., ,La necessaire dissociation
entre la responsabilite de la personne morale et la responsabilite personnelle
de celui qui a agi en qualite d'organe de cette personne morale", Rev. Reg.
Dr., 1991; Piedboeuf, F., ,l'Immunite dujuge et la responsabilite de l'Etat",
J.L.M.B., 1992, p. 42).
49. Het Hof werd in deze zaak weliswaar niet uitgenodigd om zich uit te
spreken over het bestaan der vereiste grondvoorwaarden voor het weerhouden van een fout lastens de rechtsprekende magistraten. De gelegen-
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heid werd aan het Hof geboden zich over deze rechtsvraag te buigen nadat
de verwijzingsrechter in dezelfde zaak de aansprakelijkheidsvordering, na
ze ontvankelijk te hebben verklaard, als ongegrond afwees, nu dit arrest
eveneens aan het toezicht van het Opperste Gerechtshof werd onderworpen.
De verwerping door de verwijzingsrechter, met name het Hof van Beroep te
Liege in zijn arrest van 20 januari 1993, is gestoeld:
- enerzijds op de afwezigheid van fout in hoofde van de betrokken magistraten: het Hof komt tot dit besluit op grond van de overweging dat de fout
concreet moet beoordeeld worden naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en voorzichtig magistraat, die in dezelfde voorwaarden en omstandigheden van tijd verkeert; dat de fout ook onderstelt dat er een verkeerde
toepassing is gemaakt van een gevestigde rechtsnorm, dat wil zeggen van een
norm, die gekend was op het ogenblik dat de litigieuze juridisdictionele
handeling werd verricht en dat de dwaling van de magistraat als kennelijk
onvergeeflijk kan beschouwd worden, gelet op alle gegevens, waarover hij
beschikte en met name op de onbetwistbare stand van de rechtspraak en
inzonderheid op dat tijdstip; dat inzake ambtshalve faillietverklaring de
praktijk geweldig is geevolueerd, vooral na de in deze zaak tussengekomen
beslissing;
- anderzijds op het ontbreken van het bewijs van het vereiste oorzakelijk verband tussen de aangeklaagde fouten en de aangevoerde schade
(J.L.M.B., 1993, 362; J. T., 1993, 477 met noot Dalcq, R.O., T.B.B.R.,
1995, p. 106, met noot Deli, ,De aansprakelijkheid van de Staat voor
foutieve ambtshandelingen van magistraten. Kritische beschouwingen bij
het verwijzingsarrest na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19
december 1991 ").
De vraag kan rijzen naar de wettigheid van het bestreden arrest, - die
overigens door de hierna vermelde auteurs in twijfel werd getrokken - in
zoverre de verwijzingsrechter, met toepassing van de gemeenrechtelijke
regels inzake aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, de gedraging van
de rechtbank van koophandel toetst aan het algemeen zorgvuldigheidscriterium, terwijl de lastens de rechtbank aangeklaagde fouten een miskenning
van procesregels betreffen, zodat deze gedraging niet de toets aan het
zorgvuldigheidscriterium behoefde te doorstaan, doch moest leiden tot de
burgerlijke aansprakelijkheid van de overtreder bij de vaststelling van de
aangevoerde schending van de rechtsnorm, behoudens onoverkomenlijke
dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond (Dalcq, R.O., o.c., J.T.,
1993, 479; Dony, M., o.c., nr. 3; Deli, o.c., 121; Van Oevelen, A., ,Het
principe van de aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten, herbevestigd en nader uitgewerkt, Recente arresten van het Hof van
Cassatie 1995", o.c., 171).
Het Hof van Cassatie zal weliswaar de voorziening, die o.m. deze kritiek
bevat, uiteindelijk afwijzen in zijn arrest van 8 december 1994 (Recente
arresten van het Hof van Cassatie 1995, 169 met noot Van Oevelen) zonder
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hierover expliciet uitspraak te doen, nu het Hof zich toespitst op het onderzoek naar de wettigheid van het aangevochten arrest van de verwijzingsrechter in het Iicht van de bijkomende voorwaarde, die dient voorhanden te
zijn opdat de aansprakelijkheid van de Belgische Staat in het gedrang zou
komen voor door rechters begane ambtsfouten, in zoverre de betwiste
handeling het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie van
de magistraten, met name of door hen hierbij een gevestigde rechtsnorm
werd miskend.
Het Hof van Cassatie beslist ter zake dat het arrest van het Hof van beroep te
Luik vaststelt dat ,er ten tijde van de faillietverklaring, zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer een controverse bestond over de normen die van
toepassing zijn op de procedure inzake de ambtshalve faillietverklaring; dat
het bovendien oordeelt dat, gelet op de stand van de rechtspraak op dat
tijdstip, de door de rechtbank van koophandel gevolgde procedure niet
dusdanig van de gevestigde normen afweek dat een normaal voorzichtig
en omzichtig magistraat had moeten nalaten ze toe te passen; dat het
bestreden arrest uit die vaststellingen en overwegingen, zonder schending
van de door het middel aangewezen wettelijke bepalingen, heeft kunnen
afleiden dater geen enkele fout was begaan waarvoor (de Belgische Staat)
aansprakelijk kon worden gesteld".
Het Hof van Cassatie betrekt aldus in de beoordeling van de door de rechter
begane rechtsdwaling bij het wijzen van een vonnis de jurisprudentiele
uitlegging van de wet, zoals dit reeds werd voorgesteld door Rigaux en
Van Compernolle teneinde de toepassingsgevallen van deze leer te beperken
(o.c., R.C.J.B., 1993, p. 313 nr. 29: deze auteurs Iaten terzake overigens
opmerken (nr. 28 p. 312) dat in de in onze buurlanden vigerende wetgevingen de aansprakelijkheid van de Staat beperkt werd tot de door de rechter
begane zware fouten).
Dit onderzoek maakte dan ook het verder onderzoek naar de aangeklaagde onwettigheid in verband met de door de appelrechter bij de beoordeling
van de fouten weerhouden grondslag van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad overbodig, nu in beide veronderstellingen de rechter zich
schuldig moet hebben gemaakt aan de miskenning van een gevestigde
rechtsnorm.
Meldenswaardig in dit verband is wei de overweging van het arrest van het
Hof van Cassatie, die de consideransen in verband met de al dan niet
miskenning door de magistraat van een gevestigde rechtsnorm voorafgaat,
en waarin het Hof de gemeenrechtelijke regels inzake onrechtmatige daad
toepasselijk verklaart op de gedragingen van magistraten en van het Openbaar Ministerie buiten hun rechtsprekende functie en derhalve voor de
beoordeling van deze ambtsfouten geen van het gemeen recht afwijkend
foutbegrip hanteert. Deze overweging luidt als volgt: ,Dat de fout van een
magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk kan zijn in de regel bestaat in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoor-
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deeld naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat,
die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke
dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van
een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is
niets te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen".
Laatstgenoemde regels zullen dan ook toepassing vinden in de gevallen,
waarin aan magistraten en/of leden van het Openbaar Ministerie ambtsfouten
worden verweten die verband houden met handelingen, die niet het rechtstreeks voorwerp van hun rechtsprekende functie uitrnaken. Voor de toepassingsgevallen van dergelijke gedragingen wordt onder meer verwezen naar
de voornoemde noot van Rigaux en Van Compernolle, o.c., p. 310, nr. 25
alsook naar deze van Dony, o.c., nr. 3).

2) De aangifte door de schuldenaar
a) Bevoegdheid van de rechtbank ter zake
50. De door de handelaar aan de rechtbank van koophandel aangegeven
toestand van ophouden te betalen bindt de rechtbank niet. Ret behoort de
rechtbank te onderzoeken alvorens het faillissement van de handelaar voor
geopend te verklaren of de grondvoorwaarden ervan wel degelijk voorhanden zijn.Ben juiste toepassing van deze wettelijke regel werd gemaakt door de
Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, die na
een ambtshalve onderzoek van de zaak besluit dat de onderneming zich
niet in een faillissementstoestand bevindt en de aangifte derhalve ,afwijst"
(Kh. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 30 september 1992, T.B.H., 1992,
1027).
Merkwaardig is evenwel bet vonnis, dat door diezelfde rechtbank op 26
oktober 1992 wordt gewezen op het derdenverzet dat door de bestuurders
van de vennootschap alsook door de vennootschap zelf tegen voornoemd
vonnis wordt ingesteld (onuitgeg. A.R. nr. 1057/92): bij dit vonnis worden
beide rechtsmiddelen onontvankelijk verklaard op grand dat tegen de beslissing, die de faillietverklaring weigert, geen rechtsmiddel zou openstaan.
De rechtbank laat haar beslissing steunen op de overweging dat het relatief karakter van bet derdenverzet, voorzien door de gemeenrecbtelijke bepaling van art. 1122 Gerechtelijk Wetboek, onverenigbaar is met het declaratief karakter van bet vonnis van faillietverklaring, dat erga omnes geldt.
De juistheid van deze beslissing kan o.i. worden betwijfeld, nu overeenkomstig art. 1130, tweede lid, Gerecbtelijk Wetboek, de vernietiging van de
bestreden beslissing, na de toewijzing van het derdenverzet, ten aanzien van
alle partijen geldt, in zoverre de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de vernietigende beslissing.
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b) Gevolgen verbonden aan een niet tijdige faillissementsaangifte
b 1) Zoals in het vorig overzicht uiteengezet, zijn aan de laattijdige of nietaangifte van de toestand van ophouden te betalen belangrijke gevolgen
verbonden.
51. Enerzijds kan een niet- of laattijdige aangifte worden gesanctioneerd
door een veroordeling van de handelaar wegens eenvoudige bankbreuk.
Anderzijds kan zij naar de cassatierechtspraak de persoonlijke aansprakelijkheid van de nalatige bestuurders van de gefailleerde vennootschap, op grond
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, in het gedrang brengen, voor
zover door de eiser in aansprakelijkeidsvordering kan worden aangetoond
dat de aangesproken bestuurders of zaakvoerders, op het tijdstip van het
sluiten van de litigieuze overeenkomst, wisten of behoorden te weten dat
de vennootschap opgehouden had te betalen en haar krediet aan het wankelen was gebracht, m.a.w. dat de grondvoorwaarden van het faillissement
op dat tijdstip waren vervuld (zie o.m. in de besproken periode: Cass., 18 mei
1990, Pas., 1990, I, 1069; Cass., 7 september 1990, Pas., 1991, 17; T.R.V.,
1991, 86, met noot M.W. ,Bestuurdersaansprakelijkheid en aangifte van
faillissement").
52. Controversieel blijft de vraag wie tijdens de vereffening van het faillissement een op de laattijdige of niet-indiening van deze aangifte gegronde
aansprakelijkheidseis kan instellen: is dit recht voorbehouden aan de curator,
die luidens de rechtspraak van het Hof van Cassatie (zie o.m. Cass., 12
februari 1981, I, 639 en Cass., 2 maart 1995, T.B.H., 1995, 569) in rechte
kan optreden tegen een derde namens de gezamenlijke schuldeisers, voor
zover hij de gemeenschappelijke rechten dezer schuldeisers behartigt (dit
zijn rechten, die voortvloeien uit de schade ten gevolge van een fout, waardoor het passief van het faillissement werd vermeerderd of het actief verminderd) of dient er te worden aangenomen dat zowel de curator als een
individuele schuldeiser- b.v. diegene die nog heeft gecontracteerd na het
tijdstip van ophouden te betalen- ondanks het indienen van zijn aangifte in
het passief van het faillissement de vordering kunnen instellen.
Zoals hierna zal blijken, blijven de rechtspraak en rechtsleer op dit punt
verdeeld. Er weze ter zake ondermeer verwezen naar het arrest van het Hof
van Beroep te Antwerpen van 3 mei 1991 (R.P.S., 1992, p.l03, met kritische
noot 't Kint, F.), dat besloot tot de ontvankelijkheid van de door een
schuldeiser tegen de zaakvoerder van een gefailleerde vennootschap tijdens
het verloop van het faillissement ingediende burgerlijke partijstelling, strekkende tot de vergoeding van de door hem ingevolge de laattijdige aangifte
geleden schade, alsook naar de beslissing van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel van 13 maart 1990, die de co-existentie tussen de rechtsvordering
van de curator en deze uitgaande van individuele schuldeisers aanvaardt
(T.R. V., 1990, 549, met noot Vanhaerents, K. ,Coexistentie van de vorderingen van de curator en de individuele schuldeisers tegenover een derde,
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aansprakelijk voor de toename van het passief van een failliete vennootschap").
Naar wij vernamen werd deze rechtsvraag onlangs aan het Hofvan Cassatie
voorgelegd, zodat wij mogen verhopen dat het Hof in een zeer nabije toekomst uitspraak zal doen over deze netelige rechtsvraag.
b2) Ook de vroegtijdige aangifte door de handelaar van het ophouden te
betalen kan zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengen, wanneer zij van
aard is ernstige schade toe te brengen aan allen die bij de onderneming zijn
betrokken (Kh. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 30 september 1992, B.R.H.,
1992, 1027). Dit kan zich ondermeer voordoen wanneer de door de rechtbank
vroegtijdig bevonden aangifte aan de basis ligt van de latere discontinui"teit
van de onderneming (bv. door het algemeen wantrouwen dat zij zou hebben
verwekt bij de belanghebbenden).

3) Het faillissement op verzoek van een of meer schuldeisers
53. Zoals in het vorig overzicht uiteengezet (nr. 55), besliste het Hof van
Cassatie in zijn arrest van 10 maart 1989 (R. W., 1988-89, 1366, A. C., 198889, 795) dat een faillissementsvordering door een schuldeiser uitsluitend bij
dagvaarding kon worden ingeleid en niet bij eenzijdig verzoekschrift.
In zijn arrest van 11 januari 1989 (Pas., 1989, II, 171) had het Hof van
Beroep te Brussel reeds dit standpunt ingenomen en besloten tot de onontvankelijkheid van een door een schuldeiser op eenzijdig verzoek:schrifi
ingeleide eis in faillietverklaring.
AFDELING

3

DE TERRITORIAAL BEVOEGDE RECHTBANK INZAKE
FAILLIETVERKLARING

1. algemene regel
Zoals in het voorgaand overzicht uiteengezet (nr. 58 e.v.) is de territoriaal
bevoegde rechtbank om het faillissement van een handelaar uit te spreken de
rechtbank van zijn woonplaats ten tijde van het ophouden te betalen (art. 631,
lid 1, Ger. Wb.).
54. De territoriale bevoegdheidsregeling inzake faillissement raakt de openbare orde, zodat de rechtbank en het hof ambtshalve dienen te onderzoeken
of zij ratione loci bevoegd zijn om van een dergelijke vordering kennis te
nemen en ambtshalve hun gebeurlijke onbevoegdheid dienen op te werpen
(Mons, 31 mei 1994, B.R.H., 1995, 559; J.L.M.B., 1995, 1209; Arr. Rb. Gent,
4 december 1989, B.R.H., 1990, 849, die uitspraak deed op grond van een
door de rechtbank van koophandel te Gent ingeroepen exceptie van onbevoegdheid in het raam van een rechtspleging van faillietverklaring op aangifte).
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55. Indien twee rechtbanken van koophandel zich ratione loci bevoegd
hebben verklaard en het faillissement van de handelaar hebben uitgesproken
en beide faillissementsvonnissen in kracht van gewijsde zijn gegaan, bestaat
er grond tot regeling van rechtsgebied (art. 645 Ger. Wb.), nu een belemmering van de rechtsbedeling is ontstaan (Cass., 9 oktober 1992, Pas., 1992, I,
1143; R. W., 1992-93, 723; Verougstraete, 1., Manuel du curateur de faillite,
p. 35, nr. 20).
Er weze ter zake opgemerkt dat, zo conform de vaststaande rechtspraak van
het Hof van Cassatie er geen sprake kan zijn van regeling van rechtsgebied
wanneer een of beide rechters reeds uitspraak hebben gedaan over de grond
van de zaak, het Hof inzake faillissementsprocedures weliswaar aanvaardt
dat er grond kan bestaan tot regeling van rechtsgebied, zelfs indien de
bodemrechters reeds uitspraak hebben gedaan over de grond van de zaak.
Deze uitzondering is gestoeld op het feit dat de faillissementsprocedures, ook
na het wijzen van het vonnis van faillietverklaring, bij de fai1lissementsrechters aanhangig blijven, zodat er zich een positief conflict tussen twee
gerechten voordoet, waardoor de normale gang van rechtsbedeling wordt
belemmerd (Cass., 16 november 1875, Pas., 1876, I, 28; 18 september 1933,
Pas., 1933, I, 306 en 30 oktober 1933, Pas., 1934, I, 45 alsook de conclusie
van Ere-Procureur Generaal, toenmalig Advocaat-Generaal E. Krings v66r
het arrest van 8 januari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 594).
De vordering tot regeling van rechtsgebied wordt bij het Hof van Cassatie
ingediend bij verzoekschrift overeenkomstig artikel 646 e.v. Ger. Wb.
Het arrest, waarbij het Hof van Cassatie de eiser machtigt om te dagvaarden
in regeling van rechtsgebied, beveelt tevens de opschorting van de uitwerking van elke begonnen rechtspleging van faillissement tot na de beslissing
van het Hof, dat zal tussenkomen in uitvoering van artikel647 Ger. Wb. (zie
voornoemd cassatiearrest van 9 oktober 1992).

2. Handelaar - natuurlijke persoon
56. In navolging van een vaststaande rechtspraak (vorig overzicht nr. 60
e.v.) besliste de Arrondissementsrechtbank te Gent dat de territoriaal bevoegde rechtbank om het faillissement uit te spreken, deze is van de plaats
waar de handelaar in de bevolkingsregisters is ingeschreven op het ogenblik
van het ophouden te betalen (4 december 1989, B.R.H., 1990, 849; in
dezelfde zin Mons, 13 februari 1990, B.R.H., 1990, 848).
De zaak, die tot voornoemde beslissing aanleiding gaf, werd bij de Arrondissementsrechtbank te Gent aanhangig gemaakt door de Rechtbank
van Koophandel te Gent, die bij het onderzoek van de aangifte door een
handelaar van diens toestand van faillietverklaring, had vastgesteld dat
op het ogenblik van het ophouden te betalen -dat in onderhavig geval
gelijk viel met de stopzetting van diens handelswerkzaamheden- de handelaar geen woonplaats had in de regio Gent in de zin van artikelen 631 en 36
Ger. Wb.
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3. Handelaar - rechtspersoon
57. Voor de rechtspersoon wordt conform de rechtspraak van het Hof van

Cassatie de territoriale bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.
bepaald door de ligging van de maatschappelijke zetel op het tijdstip van
de staking van betaling (Cass., 26 februari 1993, Pas., 1993, I, 219; R. W.,
1992-93, 1377; B.R.H., 1993, 830; D.A.O.R., ,Het ondernemingsrecht",
1993, nr. 28, p.101, met noot Blommaert, D., ,La competence territoriale
du tribunal en matiere de faillite de societes").
Het Hof van Cassatie heeft aldus een einde gesteld aan de onduidelijkheid die in de rechtspraak en rechtsleer bestond rond de omschrijving van
het begrip ,woonplaats" van een vennootschap (voor een nadere bespreking van deze problematiek: zie o.m. Blommaert, D., o.c.; vorig overzicht
nr. 61).
Het criterium van de maatschappelijke zetel zal echter enkel kunnen worden gehanteerd voor zover deze zetel een werkelijke, en niet een fictieve zetel is (zie in dat verband o.m. Brussel, 21 september 1995, J.T., 1995,
719).
Meldenswaardig is de beslissing gewezen door de Rechtbank van Koophandel. te Brussel op 24 mei 1989 (B.R.H., 1990, 851 ), die van oordeel was
dat er geen fictief karakter kan worden toegekend aan een vennootschap die
regelmatig fungeert volgens de regels van buitenlands recht waaraan zij is
onderworpen, zelfs indiell deze verschillen van het Belgisch recht: dit is u.m;
het geval voor een ,off Shore" vennootschap naar Liechtensteins recht, die
niet strijdig is met de Belgische internationale openbare orde en die als
kenmerk heeft dat haar handelsbedrijvigheid gevoerd wordt niet op haar
maatschappelijke zetel, doch wel in het buitenland. Het in Belgie gelegen
bijkantoor van deze vennootschap kan dan ook niet door de Belgische rechter
worden failliet verklaard.
58. Tevens is vereist dat de vennootschap haar maatschappelijke zetel had in
het arrondissement, dat ressorteert onder de bevoegdheid van de faillissementsrechter, op het ogenblik waarop zij opgehouden heeft te betalen. Deze
regel kan tot toepassingsmoeilijkheden leiden indien de vennootschap kort
v66r het faillissement haar zetel naar een ander gerechtelijk arrondissement
heeft overgebracht.
59. Ter bepaling van haar bevoegdheid ratione loci behoeft de rechtbank van
koophandel zich te plaatsen op het ogenblik waarop de dagvaarding, waarbij
de faillissementsprocedure wordt ingeleid, aan de vennootschap werd betekend.
Een latere verplaatsing van de zetel van de betrokken vennootschap buiten
het rechtsgebied van de rechtbank - v66r het faillissementsvonnis, maar op
een ogenblik, dat het tijdstip, waarop bij toepassing van artikel 442, lid 3
Faill. W. de verdachte periode een aanvang kan nemen, voorafgaat - werd
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dan ook als zonder invloed geacht op de territoriale bevoegdheid van de
gevatte rechtbank (Kh. Brussel, 19 mei 1992, B.R.H. 1992, 1055).
AFDELING

4

DE VERPLICHTE MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE

1. Het betrekken van bet Openbaar Ministerie bij de behandeling der
geschillen inzake faillissement.
60a. Onder de gelding van artikel 764, 9° Ger. Wb., zoals van toepassing
v66r de wetswijziging van 3 augustus 1992, behoefden de vorderingen, die
uit het faillissement ontstaan en die de toepassing impliceren van regels, die
eigen zijn aan het faillissementsrecht, op straffe van nietigheid aan het
Openbaar Ministerie te worden medegedeeld en diende het Openbaar Ministerie in deze zaken advies uit te brengen.
Voor het toepassingsgebied van deze regel weze verwezen naar het vorige
overzicht (nrs. 66 e.v.).
Door deze bepaling beoogde de wetgever het O.M. bij deze vorderingen
actief te betrekken en aldus aan het O.M. als behoeder van de openbare orde
een recht van onderzoek te verlenen zowel naar het bestaan van de grondvoorwaarden van het faillissement als naar de regelmatigheid van het verloop
van de bewerkingen van dit faillissement.
De in artikel 764,9° (oud) Ger. Wb. neergelegde regel werd afgezwakt door
de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, nu
werd vastgesteld dat de verplichting tot mededeling aan het O.M. in vele
gevallen een remmende werking had op de afhandeling der zaken. Met het
oog op een snellere rechtsbedeling werd de verplichte mededeelbaarheid der
vorderingen aan het O.M. dan ook beperkt tot de vorderingen tot faillietverklaring, de rechtsplegingen tot ambtshalve faillietverklaring, de vorderingen tot bekrachtiging en tot herroeping van een akkoord, de vorderingen tot vernietiging of ontbinding van een akkoord (art. 764, 8° Ger.
Wb.).
Door het uitdrukkelijk opnemen in deze nieuwe bepaling van de rechtspleging tot ambtshalve faillietverklaring stelt de wetgever een einde aan de
verdeeldheid, die in de rechtspraak en de rechtsleer bestond nopens de
verplichting tot mededeling inzake faillissementen die ambtshalve werden
gewezen (zie vorig overzicht p. 468, nr. 69).
Artikel 764 Ger. Wb. voorziet weliswaar in fine dat het O.M. mededeling
krijgt van alle andere zaken en daarin zitting houdt wanneer het zulks
dienstig acht. Ook de rechtbank of het hof kan de mededeling ambtshalve
bevelen.

2. Initiatiefrecht
60b. Er weze eveneens nuttig verwezen naar het reeds geciteerde vonnis
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van de Rechtbank van Koophandel van Nivelles (12juni 1992, B.R.H., 1993,
822), dat op grond van artikel 138 Ger. Wb. besluit tot het bestaan van
een initiatiefrecht in hoofde van het O.M. om voor de rechtbank van
koophandel een vordering tegen een voormalig curator, die na de afsluiting van het faillissement, zonder rechter noch titel, daden van vereffening
stelt, aanhangig te maken telkens als de openbare orde in het gedrang
komt.

HOOFSTUK III

DE RECHTSMIDDELEN TEGEN HET FAILLISSEMENTSVONNISHOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS TER ZAKE VAN
FAILLISSEMENT GEWEZEN

AFDELING

1

DE RECHTSMIDDELEN TEGEN HET VONNIS
VAN FAILLITETVERKLARING

1. Rechtsmiddelen tegen het vonnis van faillietverklaring, gewezen op
aangifte van de betrokken handelaar ·

61. Nu aangenomen wordt dat door het aangeven van de toestand van
ophouden te betalen de gefailleerde geen partij wordt in de rechtspleging van faillietverklaring (vorig overzicht nr. 74; zie ook Liege, 4
november 1993, Pas., 1993, ll, 13), zal het vonnis van faillietverklaring, gewezen op aangifte van de handelaar, behoeven te worden aangevochten zowel door de handelaar als door de curator en door elke belanghebbende door het middel van het in artikel 473 Faill. W. voorgeschreven
verzet.
62. De omstandigheid dat de gefailleerde in deze rechtspleging geen partij
is neemt weliswaar niet weg dat hij in de betwisting over de staat van
faillissement, die een onsplitsbaar geschil vormt, een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft, zodat op straffe van onontvankelijkheid van het
rechtsmiddel de gefailleerde naast de curator bij het geding over de intrekking van diens faillissement behoeft te worden betrokken, indien een
schuldeiser verzet aantekent tegen het vonnis, waarbij een handelaar op
aangifte failliet werd verklaard (Liege, 4 november 1993, Pas., 1993, II,
13).

Indien de gefailleerde handelaar een rechtspersoon is, wordt deze laatste
geldig bij de zaak betrokken door het verzet aan zijn bestuursorgaan te
betekenen, nu dit orgaan tijdens het faillissement de rechtspersoon blijft
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vertegenwoordigen (zie voornoemd arrest Liege, 4 november 1993, Pas.,
1993, II, 13).

2. Rechtsmiddelen tegen bet op verzoek van een schuldeiser gewezen
faillissement
63. Nu overeenkomstig de in bet vorige overzicbt besproken recbtspraak

van bet Hofvan Cassatie (nrs. 77 en 55) een scbuldeiser bet faillissement van
diens scbuldenaar slecbts bij middel van een dagvaarding bij de recbtbank
van koopbandel kan aanbangig maken, dient bet in deze recbtspleging
gewezen vonnis te worden aangevocbten door bet recbtsmiddel van boger
beroep binnen de bij artikel 465 Faill. W. voorgeschreven termijn van 15
dagen vanaf de betekening van bet vonnis, zo dit op tegenspraak werd
gewezen. Wordt bet faillissementsvonnis daarentegen op verstek gewezen,
kan gefailleerde bet bij artikel 1047 e.v. Ger. Wb. voorziene recbtsmiddel
van verzet, dat is voorbebouden aan de inzake zijnde partijen die niet zijn
verscbenen, banteren, met dien verstande dat hij bet verzet (van gemeen
recbt) dient in te stellen binnen de bij artikel473 Faill. W. voorziene termijn
van 8 dagen (vorig overzicbt nr. 75; Parmentier, Cl., noot onder Kh. Liege,
29 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 720).
De verstekdoende gefailleerde is ecbter niet verplicbt om verzet aan te
tekenen tegen bet vonnis, waarbij hij op verstek failliet wordt verklaard.
Hij kan op grond van de regels .van gemeen recbt beslissen hiertegen
onmiddellijk boger beroep aan te tekenen (Brussel, 11 januari 1995, R. W.
1994-95, 1404, noot Ruysseveldt, ,Verzet als ontvankelijkheidsvoorwaarde
voor boger beroep tegen een vonnis van faillietverklaring"; zie ook vorig
overzicbt p. 474, nr. 75 in fine).
64. De recbtsmiddelen, die door de gefailleerde worden aangewend tegen bet vonnis van faillietverklaring, gewezen op verzoek van een scbuldeiser, beboeven, op straffe van niet-ontvankelijkheid, te worden ingesteld zowel tegen de curator, als tegen deze schuldeiser, nu bet een
onsplitsbaar gescbil betreft. Deze regel werd nogmaals bevestigd door bet
Hof van Beroep te Liege in zijn arrest van 23 oktober 1990: na de vaststelling dat uit bet verzoekschrift tot boger beroep onbetwistbaar bleek dat
de scbuldeiser en de curator voor de appelrecbter bij de zaak werden betrokken, besluit bet bof tot de ontvankelijkheid van bet boger beroep onclanks bet feit dat de curator slecbts laattijdig door de griffie in kennis
werd gesteld van bet boger beroep overeenkomstig artikel 1056, 2° Ger.
Wb., en dit op grond van de overweging dat in geval van boger beroep
bij verzoekschrift de datum van boger beroep deze is van de neerlegging
van bet verzoekscbrift ter griffie van de appelrecbter en dat de kennisgeving van bet verzoekschrift, voorzien bij voornoemd artikel 1056, 2°
Ger. Wb., een wijze van bekendmaking is, die van recbtswege moet
worden aangewend en een formaliteit vormt, die onderscbeiden is van de
indiening van bet recbtsmiddel, zodat de laattijdige uitvoering ervan geen
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weerslag heeft op de ontvankelijkheid van het hager beroep (Pas., 1991, II,
46).
Gelet op het voorgaande kunnen wij ons dan ook volkomen aansluiten bij
de kritiek, gevoerd door Cl. Parmentier tegen het vonnis, gewezen door
Rechtbank van Koophandel te Liege op 29 juni 1992, dat van oordeel was
dat het verzet, dat door gefailleerde uitsluitend werd ingesteld tegen de
schuldeiser, die het initiatief van de rechtspleging in faillietverklaring had
genomen, ontvankelijk was voor zover de curator de mogelijkheid heeft in
het geding tussen te komen op het ogenblik, waarop de rechtbank kennis
neemt van de zaak. De loutere aanzegging aan de curator van de verzetsakte
zou aan deze vereiste voldoen. Ter zake kan overigens de vraag rijzen wie of
wat de curator in dit geval kan verplichten vrijwillig in het geding tussen te
komen.

3. Rechtsmiddelen tegen het vonnis van ambtshalve faillietverklaring
65. In het vorig overzicht werd de controverse belicht die bestond nopens de
vraag welk rechtsmiddel diende te worden aangewend door de gefailleerde
tegen een vonnis van ambtshalve faillietverklaring, en die haar grondslag
vond in de betwisting omtrent het aldan niet ,partij" zijn van gefailleerde in
deze inquisitoire rechtspleging, wanneer hij werd opgeroepen, voor de rechtbank verscheen en verweer voerde. Er werd aldaar (nr. 78) gesteld dat het
Hofvan Cassatie in zijn arrest van 31 januari 1986 (Arr. Cass., 1985-86, 345)
alsook Procureur-Generaal E. Krings (in zijn mercuriale nr. 18, R. W., 198687, nr. 373) leken aan te leunen bij de stelling dat het feit dat gefailleerde in
het raam van de procedure van ambtshalve faillietverklaring aan het debat
deelnam, hem niet tot partij maakte.
Inmiddels heeft het Hof van Cassatie zich over deze vraag uitgesproken en
aldus aan voornoemde betwisting een einde gesteld.
Het Hof besliste immers in zijn arrest van 1 april 1993 dat uit de omstandigheid dat de schuldenaar aan de rechtbank van koophandel uitleg heeft
verstrekt, dat hij zijn middelen heeft aangevoerd, dat de rechtbank de
debatten heeft gesloten, het O.M. heeft gehoord en de zaak in beraad
heeft genomen, niet valt af te leiden dat de schuldenaar partij is geweest
in het vonnis van ambtshalve faillietverklaring (Pas., 1993, I, 348, J.T.,
1994,316, T.R.V.,1994, 188, noot Raes, R.W., 1993-94, 263; T.R.V., 1994,
186, met noot Raes, S., ,Enkele aspecten van het verzet van de gefailleerde").
Uit deze rechtspraak volgt dat, nu gefailleerde geen procespartij wordt in de
procedure van ambshalve faillietverklaring, hij het vonnis van faillietverklaring ambtshalve gewezen, slechts kan aanvechten bij middel van het bij
artikel 473 Faill. W. voorziene rechtsmiddel van verzet (in deze zin eveneens: Liege 27 juni 1991, B.R.H, 1992, 1046; Liege, 23 mei 1991, Pas.,
1991, II, 161; Liege, 21 december 1989, Pas., 1990, II, 130, opm. J.L.M.B.,
1990, 385).
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4. Recbtsmiddelen tegen bet vonnis, waarbij en bet verzoekscbrift,
strekkende tot bet bekomen van bet gerechtelijk akkoord wordt
afgewezen, en bet faillissement ambtsbalve worden uitgesproken
66. In navolging van de in het vorige overzicht besproken cassatierechtspraak (nr. 79) besliste het Hof van Beroep te Liege dat, zelfs indien zij in
eenzelfde vonnis zijn besloten, de weigering van bekrachtiging van het
gerechtelijk akkoord en het daarop volgend faillissement van de handelaar
twee onderscheiden beslissingen vormen, die geenszins onsplitsbare vorderingen aanbelangen, zodat zij moeten worden aangevochten door de rechtsmiddelen die eigen zijn aan elk van de beide rechtsplegingen (23 mei 1991,
Pas., 1991, II, 161).

5. Het betrekken van de (onregelmatige) vennootscbap onder firma bij
de uitoefening der recbtsmiddelen
67. Nu de staat van faillietverklaring een onsplitsbaar geschil is, moet
overeenkomstig artikel 1053 Ger. Wb. het boger beroep worden gericht
tegen aile partijen, wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger
beroep, en dit op straffe van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep.
Op grond van voornoemde regel besliste het Hof van Cassatie in zijn arrest
van 15 december 1995 (C. 94.382.F.) dat, wanneer de rechtbank van koophandel het faillissement van een vennootschap onder firma heeft uitgesproken en de vennoten persoonlijk failliet heeft verklaard, de vennootschap
tegen die beslissing geen rechtsmiddel heeft aangewend en de vennoten hun
rechtsmiddelen niet tegen de vennootschap hebben gericht noch tegen de
beslissing tot faillietverklaring van de vennootschap, de rechtsmiddelen van
de vennoten tegen het vonnis van faillietverklaring niet ontvankelijk zijn op
grond dat een gelijktijdige tenuitvoerlegging van de faillietverklaring van de
vennootschap en van een beslissing tot intrekking van de faillietverklaring
van de vennoten onmogelijk is.
Er behoeft overigens te worden opgemerkt dat het faillissement van een
V.O.F., zelfs onregelmatig, in hoofde van aile vennoten de vaststelling
impliceert dat zij hebben opgehouden te betalen en dat hun krediet wankelt
(Cass., 20 december 1990, Pas., 1991, I, 390; B.R.H., 1991, 593).
Uit deze vaststelling volgt dat bij gebreke aan betwisting van het faillissement van de V.O.F., de appelrechter niet zonder machtsoverschrijding kan
onderzoeken of de grondvoorwaarden van het faillissement in hoofde van de
vennoten voorbanden zijn (zie eveneens Liege 9 juni 1994, J.L.M.B., 1995,
157).

6. Mogelijkheid tot berusting in bet faillissementsvonnis door de scbuldeiser die bet initiatief van de recbtspleging in faillietverklaring
nam
68. Meldenswaardig is het arrest, gewezen door het Hof van Cassatie op 9
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november 1991, waarbij het Hofwerd uitgenodigd uitspraak te doen over een
exceptie van onontvankelijkheid van de ingestelde voorziening in cassatie,
gestoeld op de berusting door eiser in cassatie - schuldeiser, op wiens
eenzijdig verzoek het faillissement oorspronkelijk voor geopend werd verklaard - , die werd afgeleid uit de omstandigheid dat eiser na het arrest,
waarbij zijn verzoek tot faillietverklaring van verweerder werd afgewezen,
zonder enig voorbehoud verweerder opnieuw tot faillietverklaring heeft
gedagvaard.
Het Hof besliste dat ofschoon het faillissement ,de openbare orde raakt,
zodat de schuldeiser, als hij eenmaal bevoegd de rechtstoestand van faillissement van zijn schuldenaar heeft uitgelokt, na verzet of hoger beroep niet
meer kan verklaren dat hij zijn vorderirig intrekt, zulks echter niet wegneemt
dat een schuldeiser wiens verzoek tot faillietverklaring van zijn schuldenaar
is afgewezen in hoger beroep omdat bij de faillietverklaring in eerste aanleg
het recht van verdediging van de schuldenaar werd miskend en artikel 5, lid
1, van het Verdrag over de bescherming van de rechten van de mens werd
geschonden, in die beslissing kan berusten" (Pas., 1991, I, 262, R. W., 199091, 1052).

7. Aanvangspunt van de bij artikel 473 Faill. W. voorgeschreven termijn van verzet - Toepassingsveld van artikel 473 Faill. W.
69. Luidens artikel 473 (oud) Faill. W., zoals gei"nterpreteerd door het Hof
Cass., 19-oktober 1984, besproken iii he£ vorigover~
van Cassatie (z1e
zicht onder nrs. 80 en 81), kwam de bekendmaking van het vonnis van
faillietverklaring in het Belgisch Staatsblad niet in aanmerking voor de
berekening van de in artikel 473 Faill. W. neergelegde verzetstermijn van
8 of 15 dagen.
Deze bepaling werd gewijzigd door de wet van 24 december 1993; thans
vormt de opneming van het uittreksel van het vonnis van faillietverklaring in
het Belgisch Staatsblad het vertrekpunt van de verzetstermijn.

o.m.

70. Het artikel 473 Faill. W. , waarmee wordt beoogd dat snel zou worden
uitspraak gedaan over het lot van een faillissement en dit in het belang van
de openbare orde (Mons, 17 mei 1995, J.L.M.B., 1995, 1030), viseert het
derdenverzet, aangetekend zowel bij dagvaarding als bij schriftelijke conclusie (art. 1125, 2e lid, Ger. Wb.), zodat het bij conclusie aangetekende
verzet behoeft te zijn besloten in een conclusie die wordt ingediend binnen
de in artikel473 Faill. W. voorgeschreven termijn; zo niet zal het verzet als
laattijdig worden afgewezen (Kh. Brussel, 8 november 1989, T.B.H., 1990,
854).

8. ,Enige andere belanghebbende" in de zin van artikel 473 Faill. W.
71. Het in artikel 473 Faill. W. voorziene verzet, dat in werkelijkheid een
derdenverzet in de zin van artikel 1122 Ger. Wb. uitmaakt, nu dit wordt
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ingesteld door personen, die geen procespartijen waren bij het aangevochten faillissementsvonnis (Mons, 17 mei 1995, J.L.M.B., 1995, 1030; Cass.,
17 oktober 1991, Pas., 1992, I, 131) wordt niet alleen voorbehouden aan
de gefailleerde, maar ook opengeste1d aan ,enige andere belanghebbende" (Kh. Antwerpen, 6 september 1990, T.R. V. , 1991-92, gevolgd door
een noot van Van Gompel, H.). Dit begrip dient ruim te worden opgevat en viseert elkeen, wiens rechten door het faillissement worden benadeeld.
Hieronder worden ondermeer begrepen de curator van het faillissement
(vorig overzicht nr. 86), de schuldeisers, de meerderheidsaandeelhouders
van een gefailleerde vennootschap die zich hebben verzet tegen een moge1ijk fai1lissement en steeds te kennen hebben gegeven aan het bestuursorgaan bereid te zijn tot volstorting van hun aande1en (Kh. Antwerpen, 6
september 1990, T.R. V., 1991, 92, met noot Van Gompel, H., ,Verzet tegen
een faillissementsvonnis op bekentenis verkregen na rechtsmisbruik"; Cloquet, A., Les concordats et lafaillite, Novelles, Droit Commercial, IV, 1985,
p. 367, nr. 1226), de oud-bestuurders van een V.Z.W., die op aangifte van de
huidige bestuurders failliet wordt verklaard, nu het faillissement van een
V.Z.W. impliceert dat deze een handelsvennootschap is, zodat de oud-bestuurders ervan krachtens de wetgeving op de hande1svennootschappen een
persoonlijke aansprakelijkheid kunnen op1open (Gent 30 maart 1990, R. W.,
1989-90, 1402; D.A.O.R., Het ondernemingsrecht 1990, 15, p. 78; T.G.R.,
1990, p. 62).

9. Gevolgen van de afwijzing van bet verzet op bet verder bestaan van
bet vonnis waartegen verzet
72. In twee recente arresten besliste het Hof van Cassatie dat het verzet in
civie1e zaken niet tot gevolg heeft dat het vonnis waartegen verzet vervalt, zodat in zoverre de rechter het verzet ongegrond verklaart, de oorspronkelijke beslissing wordt gehandhaafd, met inbegrip van de nietigheden, waardoor zij is aangetast (Cass., 25 juni 1993, Pas., 1993, I, 619,
T.B.H., 1993, 846; Cass., 9 februari 1995, R. W., 1994-95, 1368; zie ook in
die zin Cass., 8 november 1979, met conclusie van Ere Procureur-Generaa1
Krings, E., Pas. 1980, I, 310; Van Compernolle, J., ,Examen de Jurisprudence, Droitjudiciaire prive- Les voies de recours", R.C.J.B., 1987, 126,
nr. 11).
De omstandigheid dat de rechter, die over het verzet uitspraak doet, zijn
bes1issing stoelt op eigen gronden, zonder een welkdanige verwijzing naar of
overneming van de gronden van het vonnis op verzet, doet hieraan geen
afbreuk.
Het in voornoemde cassatierechtspraak neerge1egd beginse1 heeft be1angrijke gevo1gen wat betreft de rechtsmacht van de appelrechter, die kennis
neemt van een boger beroep tegen een vonnis, dat het verzet tegen een met
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nietigheid behept vonnis van ambtshalve faillietverklaring verwerpt (zie
hierover nr. 77).

10. Rechtsmacht van de rechter op verzet tegen een vonnis van ambtshalve faillietverklaring
73. Het Hof van Beroep te Mons is van oordeel dat de rechtbank van

koophandel, gevat door een door de gefailleerde aangetekend verzet tegen
een ambtshalve gewezen vonnis van faillietverklaring, haar rechtsmacht
uitput door het vonnis waartegen verzet te vernietigen. Het kwam de rechtbank niet toe in het raam van het rechtsrniddel van verzet, opnieuw rechtdoende, het faillissement voor geopend te verklaren. Hiertoe behoefde de
rechtbank, naar het oordeel van het Hof van Beroep te Mons, opnieuw het
initiatief te nemen tot het aanvatten van een procedure van ambtshalve
faillietverklaring (Mons 16 november 1993, J.T., 1994, p. 378, met advies
van het O.M., Storck, C., noot Dal, A., ,Faillite d'office et saisine", p. 382;
J.L.M.B., 1994, 846).
Dit arrest ligt in de lijn van de recente cassatierechtspraak over de rechtsmacht van de appelrechter inzake de ambtshalve faillietverklaring, die hierna
zal worden besproken.

11. Derdenverzet van de gefailleerde - Onpartijdige rechterlijke instantie- Art. 6, 1 E.V.R.M.
74. In zijn arrest van 1 april 1993 besliste het Hof van Cassatie dat uit de

enkele omstandigheid dat de zaak, wegens derdenverzet van de gefailleerde
tegen het vonnis van ambtshalve faillietverklaring, moet worden onderzocht
door de magistraat, die het handelsonderzoek heeft verricht en door het
gerecht dat ambtshalve uitspraak heeft gedaan en dat door diezelfde magistraat is voorgezeten, niet valt af te leiden dat de rechterlijke instantie niet
onpartijdig zou zijn (Pas., 1993, I, 348; R. W., 1993-94, 26; T.R. V., 1994,
186, met noot Raes, S., m.b. 192 e.v.).

12. Derdenverzet tegen bet vonnis van afwijzing van faillissementsaanvraag
75. De derde, die verzet aantekent tegen een vonnis, waarbij de rechtbank

weigert het faillissement uit te spreken omdat de schuldenaar de hoedanigheid van handelaar sinds meer dan zes maanden heeft verloren op het
ogenblik van de uitspraak, behoeft het bewijs te leveren dat hij door dit
vonnis van afwijzing een nadeel heeft ondervonden, dat zou worden hersteld
indien dit vonnis zou worden hervormd.
Naar het Hof van Beroep te Brussel kan dit belang te ageren ondermeer
bestaan in het zien tenietdoen van betalingen, die zijn verricht door de
schuldenaar tijdens de verdachte periode. Nu de verdachte periode slechts
kan teruggebracht worden tot zes maanden v66r het vonnis van faillietverkla-
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ring, zal dit belang niet voorhanden zijn wanneer het tijdstip, waarop de
aangevochten betalingen plaatsvonden, zich situeert meer dan zes maanden
v66r het ogenblik, waarop de rechtbank over het derdenverzet uitspraak doet
(12 december 1991, J.L.M.B., 1992, 1095).

13. Vertrekpunt van de termijn voor bet instellen van recbtsmiddelen
ingeval van betekening van bet vonnis in bet buitenland
De aandacht van de lezer behoeft te worden gevestigd op het feit dat,
wanneer een procespartij een rechterlijke beslissing in het buitenland laat
betekenen en deze betekening doet uitvoeren overeenkomstig de verschillende wijzen waartussen zij keuze heeft m.a.w. in geval van cumul van de
wijzen van betekening - praktijk die zeer vaak wordt toegepast - en
wanneer iedere wijze, nu de betekening op verschillende data is verricht,
de termijn van gelijke duur waarover de betekende partij beschikt om het
rechtsmiddel in te stellen, op een andere datum eindigt, het rechtsmiddel
slechts rechtsgeldig kan worden ingesteld binnen de termijn, die eerst eindigt (Cass., 4 november 1993, Pas., 1993, I, 927, J.L.M.B., 1994, 917, met
noot Block, G., ,Cumul des modes de signification et point de depart des
delais de procedure").
In navolging van de door het Hof van Cassatie gehuldigde regel besloot het
Hof van Beroep te Liege tot de onontvankelijkheid we gens laattijdigheid van
het hoger beroep tegen een vonnis inzake faillissement buiten de bij artikel
465 Faill. W. voorgeschreven termijn na de vaststelling dat de betekening
van het vonnis in Nederland had plaatsgevonden overeenkomstig het Verdrag van 's Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en
kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke en
handelszaken, zowel door tussenkomst van de Centrale Autoriteit van Nederland - in welk geval de betekening wordt geacht te zijn geschied op de dag
van ontvangst van de akte door deze overheid - als door rechtstreekse
toezending over de post, per aangetekende zending, van een afschrift van het
betekeningsexploot- in welk geval de betekening conform artikel 40, 1ste
lid, Ger. Wb. wordt geacht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de
postdienst tegen ontvangstbewijs -, en dat het hoger beroep werd aangetekend meer dan 15 dagen na de afgifte door de deurwaarder van het afschrift
van het exploot aan de postdienst, die zich situeerde v66r de ontvangst van de
akte door de centrale autoriteit van de aangezochte staat (17 mei 1993,
J.L.M.B., 1994, 924).

14. Bevoegdbeid van de appelrecbter inzake faillietverklaring van een
bandelaar
76. In het vorig overzicht werden de bevoegdheid van de appelrechter om
het faillissement van een handelaar uit te spreken dan wel te bevestigen
alsook de reikwijdte van de regel van de devolutieve kracht van het hoger
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beroep inzake de faillietverklaring, onder de loep genomen (nr. 89 e.v.). De
lezer weze naar deze uiteenzetting verwezen.

15. Bevoegdheid van de appelrechter inzake ambtshalve faillietverklaring
77. In de besproken periode werd het Hof van Cassatie tot tweemaal toe
uitgenodigd zich uit te spreken over de netelige vraag, te weten of de
appelrechter, nate zijn ingegaan op een exceptie van nietigheid, waarmee
het oorspronkelijk vonnis van ambtshalve faillietverklaring, waartegen het
verzet als ongegrond werd afgewezen, is behept, en derhalve dit vonnis
nietig te hebben verklaard, aldan niet mag onderzoeken of de grondvoorwaarden van het faillissement vervuld zijn en ambtshalve het faillissement
uitspreken.

Het Hof beantwoordde deze vraag ontkennend op grond van de overweging
dat de appelrechter, die vaststelt dat het ambtshalve uitgesproken faillissement nietig is, m.a.w. die vaststelt dat de rechtbank de in artikel442 Faill. W.
voorziene uitzonderlijke beschikkingsmacht heeft aangewend, doch op onwettige wijze met deze vaststelling zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, zodat geen der partijen vermag te vorderen dat de appelrechter
ambtshalve zou beslissen of de grondvoorwaarden van het faillissement
vervuld-waren-en het faillissement-ambtshalve uitspreken.-Het .Hof_is_van
oordeel dat ,de mogelijkheid daartoe niet ,kan volgen uit de art. 437,442 en
466 Faill. W., daar het in strijd zou zijn met de ,artikelen 602, 1° en 1050
Ger. Wb. en geen enkele bepaling het hof van beroep ,bevoegdheid verleent
om, behoudens het geval van hager beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel en binnen de perken ervan, over de mogelijkheid van
een faillietverklaring uitspraak te doen" (2 arresten van het Hofvan Cassatie
van 25 juni 1993, Pas., 1993, I, 619, opm. T.B.H., 1993,846, J.T., 1994,376,
T.R. V., 1993, 406, met noot Raes, S., ,Geen ambtshalve faillietverklaring in
hager beroep"; Simonart, V., ,Observations sur l'effet devolutif de l'appel
en matiere de faillite", T.B.H., 1991, 572; in dezelfde zin: Brussel6 november 1991, Pas., 1991, II, 198, opm., T.B.H., 1992,289, dat aanleiding gaftot
een der beide hierboven besproken cassatiearresten; contra: Mons 19 februari
1991, Pas., 1991, II, 112, opm.).
In navolging van deze rechtspraak zal het hof van beroep, dat vaststelt dat
de rechtbank van koophandel nagelaten heeft v66r het vonnis van faillietverklaring de handelaar op te roepen om te worden gehoord en hiervoor
geen redenen van uitzonderlijke spoed heeft aangegeven, zodat diens
recht van verdediging werd rniskend, zich slechts kunnen beperken tot de
vaststelling dat het bestreden vonnis nietig is en dit derhalve vernietigen,
zonder zich na deze vaststelling over de grand te kunnen uitspreken en
gebeurlijk het faillissement van de handelaar opnieuw ambtshalve uit te
spreken.
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16. Bevoegdbeid van de appelrecbter in bet raam van een boger beroep
tegen een vonnis van faillietverklaring, gewezen op verzoek van een
scbuldeiser
78. Conform de cassatierecbtspraak kan bet bof van beroep, dat gevat
wordt door een boger beraep tegen een op verzoek van een scbuldeiser
gewezen vonnis, dit op verzoek van een scbuldeiser gewezen faillissement niet ombuigen tot een ambtsbalve faillietverklaring, nu het hof in
een dergelijk geval ingevolge de devolutieve kracht van het boger beroep
alleen maar kan uitspraak doen over een vonnis, dat op verzoek en niet
van ambtswege was uitgespraken (Cass., 10 maart 1989, bespraken in
vorig overzicht nr. 92; zie ook Mons, 19 februari 1991, Pas., 1991, II,
112, opm.).
79. Deze rechtspraak laat weliswaar onopgelost de omstreden vraag of, zo de
appelrechters vaststellen dat de door de schuldeiser ingestelde eis in faillietverklaring op onregelmatige wijze voor de rechtbank werd aanhangig gemaakt- b.v. bij middel van een eenzijdig verzoekschrift in plaats van bij
dagvaarding - de appelrechters niettemin het faillissement in het raam van
deze accusatoire rechtspleging kunnen uitspreken.
In het vorig overzicht hadden wij als oplossing menen te mogen voorapstellen dat de appelrechters zich in deze hypothese dienden te beperken tot
het onontvankelijk verklaren van de vordering en derhalve niet de bevoegdheid hadden om zich over de grand van de zaak uit te spreken (nr. 93; in
dezelfde zin Brussel 11 januari 1989, Pas. 1989, II, 171).
Ter ondersteuning van deze stelling kan ons inziens nuttig worden verwezen naar een recent arrest van het Hof van Cassatie van 27 mei 1994,
waarbij enerzijds de draagwijdte van de devolutieve werking van het boger
beroep wordt bepaald, anderzijds de sancties worden gepreciseerd die van
toepassing zijn op onregelmatigheden, waarmee de gedinginleidende akte
kan zijn behept (Arr. Cass., 1994,534, R.W., 1994-95,1017, Pas., 1994, I,
519).
In de zaak, die tot voomoemd arrest aanleiding gaf, betrof de betwisting de
wijze van rechtsingang van een vordering, strekkende tot herziening van
onteigeningsvergoedingen. De verweerder voerde de onontvankelijkheid van
de eis aan om reden dat deze niet bij dagvaarding, maar bij tegensprekelijk
verzoekschrift werd ingeleid. Voor de bodemrechters werd zijn verweer
verworpen op grand dat diens belangen door de aangevoerde onregelmatigheid niet werden geschaad: de appelrechters waren immers de mening
toegedaan dat op de aangevoerde onregelmatigheid de in artikelen 860 e.v.
Ger. Wb. voorziene regeling toepasselijk was.
Het Hof van Cassatie vemietigt in voomoemd arrest deze beslissing op een
dubbele grand:
vooreerst bepaalt het dat een regelmatig ingesteld boger beroep niet op
zichzelf tot gevolg heeft dat de nietigheid, waardoor de inleidende akte
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is aangetast, gedekt wordt. Door het boger beroep wordt het geschil
immers voor de appelrechter gebracht met alle feitelijke en juridische vragen, die daarmee samenhangen, met inbegrip van de exceptie
betreffende de geldigheid van de dagvaarding; het Hof van Cassatie
komt aldus terug op een eertijds in zijn arrest van 5 mei 1988 gehuldigde stelling, die door de rechtsleer werd bekritiseerd en in ons vorig
overzicht toegelicht (nr. 93, zie eveneens noot De Leval, G., J.L.M.B.,
1995, 8).
vervolgens oordeelt het Hof van Cassatie dat de in artikel 700 Ger. Wb.
neergelegde regel, naar luid waarvan hoofdvorderingen bij dagvaarding voor de rechter worden aangebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift, onder de rechterlijke organisatie ressorteert en dat de artikelen 860 en 861 Ger. Wb. geen toepassing vinden op de miskenning
van deze regel, die overigens niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven (Closset-Marchal, G., ,Exceptions de nullite, fins de nonrecevoir et violation des regles touchant a 1' organisation judiciaire"'
R.C.J.B., 1995, 643; zie ook Soetaert, R., ,Het toepassingsveld van de
nietigheidsregeling in de artikelen 860 - 867 Ger. Wb.", T.P.R., 1980,
165-193.
AFDELING

2

HET HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS TER ZAKE VAN
FAILLISSEMENT GEWEZEN

Naar luid van artikel465 Faill. W. is de gewone termijn om boger beroep in
te stellen tegen een vonnis gewezen ter zake vanfaillissement slechts vijftien
dagen te rekenen van de betekening van het vonnis a quo.
1. Omschrijving van het begrip
80. Zoals in het vorig overzicht uiteengezet (nr. 97 e.v.) hanteert het Hof
van Cassatie bij de omschrijving van het begrip ,vonnis gewezen ter
zake van faillissement" dezelfde criteria als deze, die worden aangewend
voor de vaststelling van de bij art. 574, 2° Ger. Wb. voorziene volstrekte
bevoegdheid van de rechtbank van koophandel bij faillissement ( infra
nr. 229 e.v.).
Deze rechtspraak werd door het Hof van Cassatie meermaals in de besproken
periode bevestigd (zie o.m. Cass., 6 januari 1992, Pas., 1992, I, 390, R. W.,
1991-92, 1122; Cass., 12 maart 1992, Pas., 1992, I, 629, R. W., 1992-93, 164,
T.B.H., 1992, 1039; Cass., 18 juni 1992, Pas., 1992, I, 921, R. W., 1992-93,
445; Cass., 11 juni 1993, Pas., 1993, I, 563; Cass., 30 mei 1996, A.R.
nr. C.93.373.N.)
In het Iicht van deze cassatierechtspraak client als een vonnis ter zake van
faillissement in de zin van art. 465, 1ste lid, Faill. W. te worden aangemerkt
ieder vonnis, dat uitspraak doet over rechtsvorderingen en betwistingen
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die rechtstreeks uit een fai1lissement ontstaan en waarvan de gegevens voor
de op1ossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het faillissement
beheerst.
Meerdere van de hiervoren aangehaa1de cassatiearresten preciseerden hierbij
tevens dat de omstandigheid dat voor de op1ossing van het geschil ook andere
wetsbepalingen behoeven te worden toegepast, het begrip a1s bedoe1d in
voorme1d art. 465 Faill. W. niet uits1uit.
2. Toepassingsgevallen in de besproken periode
81. Artike1465 Faill. W. werd toepasse1ijk verklaard op vonnissen, gewezen
inzake:
- een op artikel567 Fail!. W gestoe1de eis in terugvordering van goederen
(Cass., 11 juni 1993, Pas., 1993, I, 563, J.T., 1994, 316), nu artike1 567
Faill. W., ofschoon dit deels een toepassing is van de gemeenrechtelijke
regels inzake terugvordering, bijzondere bepa1ingen bevat, die de rechten
van de deposant ten aanzien van de curator van het faillissement van de
bewaarnemer vaststellen;
- een aansprake1ijkheidsvordering, gestoe1d op artike1en 63ter en 133bis
Venn. W. (Mons 27 mei 1992, T.B.H., 1993, 842; in deze1fde zin:
Cass. 12 februari 1988 (inzake een op art. 123, 7° Venn. W. gestoe1de aansprakelijkheidsvordering), aangehaa1d in het vorig overzicht
nr. 100);
- een betwisting nopens de opneming in het bevoorrecht passief van het
faillissement van de schu1dvordering van de huurder, de rang van het
ingeroepen voorrecht en de vaststelling van de schu1dvordering van de
verhuurder, m.i.b. rekeninghoudende met art. 450 Faill. W. (Cass., 12
maart 1992, Pas., 1992, I, 629, R.W., 1992-93, 164);
de vraag wie van heiden, de curator of de gefailleerde, in de zin van de
artike1en 30bis van de wet van 27 juni 1969 en 30, 1ste lid, van het
K.B. van 5 oktober 1978, de hoedanigheid van medecontractant heeft,
aan wie de inhoudingen moeten worden terugbetaa1d, die werden gestort door schu1denaars ingevo1ge hande1sverrichtingen, waartoe de curator is overgegaan in het raam van een tijdelijke voortzetting der
hande1swerkzaamheden van de gefailleerde (Mons 8 oktober 1991,
J.T., 1992, 180);
- de in art. 448 Faill. W. voorziene pauliaanse rechtsvordering (zie in
deze1fde zin het in het vorig overzicht aangehaa1d cassatiearrest van 11
januari 1988, Pas. 1988, I, 558, vorig overzicht nr. 100) a1sook de door de
curator tegen andere bestuurders van gefailleerde wegens bestuursfouten
ingestelde aansprake1ijkheidsvordering, die het hof van beroep a1s samenhangend met en subsidiair ten opzichte van de op art. 448 Faill. W.
berustende vordering aanziet (Antwerpen, 26 juni 1990, R. W, 1990-91,
995);
- een betwisting inzake een rangrege1ing tussen voorrechten, gerezen ter
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gelegenheid van de voorlegging van de sluitingsrekening door de curator
van een faillissement op de o.i. betwistbare grond dat het probleem van
het voorrecht behoort tot het bijzonder recht, dat het faillissement beheerst (Liege 29 maart 1990, B.R.H., 1990, 994; in dezelfde zin Liege 13
april 1995, Rev. reg. dr., 1995, 305);
een betwisting inzake schuldvergelijking na faillissement (Antwerpen 18
oktober 1994, T.B.H., 1995, 565).

82. Beantwoorden daarentegen niet aan de door het Hofvan Cassatie gestelde criteria om als een vonnis ter zake van faillissement te worden aangemerkt, deze gewezen inzake:
- de betwisting van het bevoorrecht karakter van het ereloon van een
boekhouder voor prestaties, verricht voor rekening van de gefailleerde
(Mons 17 januari 1994, J.L.M.B., 1994, 863), van de schuldvordering van
een verhuurder op grond van art. 20, 1° Hyp. W. (Mons 30 december
1992, B.R.H., 1994, 891, J.L.M.B., 1993, 1481);
- een betwisting inzake voorrechten, nu deze zich kan voordoen bij elke
toestand van samenloop (Mons. 17 januari 1994, Rec. gen. enr. et not.,
1995, 215);
- een geschil over de berekening van de terrnijn, die door art. 20, 5° Hyp.
W. en art. 546 Wb. v. Kh. wordt voorgeschreven voor de neerlegging van
de factuur tot vaststelling van de verkoop van bedrijfsuitrustingsmaterieel, nu deze vraag~ al belangt ze de gezamenlijke schuldeisers aan; een
andere oorzaak heeft dan het faillissement (Cass., 18 juni 1992, Pas.,
1992, I, 921, J.T., 1992, 817, R. W., 1992-93, 445, J.L.M.B., 1992, 1082,
T.B.H., 1992, 1043);
- een betwisting betreffende het recht van een koper van goederen schadeloosstelling te verkrijgen van de gene, die, belast met de veredeling ervan,
die goederen niet aan de koper heeft afgegeven, maar wei aan de nietbetaalde verkoper; de omstandigheid dat de curatoren in de loop van het
geding hebben opgeworpen dat het door de verkoper bedongen eigendomsvoorbehoud aan de schuldeisers van de koper niet kan worden
tegengeworpen, doet ter zake niets (Cass., 6 januari 1992, Pas., 1992,
. I, 390, R.W., 1991-92, 1122);
- een geschil over de geldigheid van de indeplaatsstelling, op grond waarvan een schuldeiser beweert lastens het faillissement een bevoorrechte
schuldvordering te bezitten, waarvoor hij de opnerning in het bevoorrecht
passief vraagt, nu de betwisting inzake de indeplaatsstelling een geschil
nopens het bestaan zelfvan de schuldvordering van de verkoper, waarvan
de schuldeiser beweerde houder te zijn ingevolge de indeplaatsstelling
impliceert, verrnits de indeplaatsgestelde door de indeplaatsstelling de
oorspronkelijke schuldvordering verkrijgt (Cass., 14 februari 1991, Pas.,
1991, I, 566, R.W., 1990-91, 1412);
- het vonnis van de eerste bodernrechter, dat in rniskenning van het
beschikkingsbeginsel en van het recht van verdediging, het voorwerp
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van de eis, die rechtstreeks uit het faillissement voortv1oeide, heeft
gewijzigd en in werkelijkheid uitspraak heeft gedaan over een betwisting, die vreemd is aan het faillissement, m.n. over het bestaan van de
schu1dvordering: dit vonnis moet naar het Hof van Beroep te Brusse1
worden aangevochten binnen de appeltermijn van gemeen recht van een
maand, voorgeschreven door art. 1051, 1ste lid, Ger. Wb. (1 maart 1995,
P. & B., 1995-96, 208, met kritische noot van Broeckx, K., ,Op we1ke
gronden wordt de beroepstermijn in faillissementsgeschillen bepaa1d?",
die van oordee1 is dat de vraag of het vonnis een vonnis ter zake van
fai11issement gewezen vormt, moet worden beoordee1d aan de hand van
het voorwerp van de vordering);
de betwisting betreffende de vraag of een bedrag, dat een partij tijdens
een geding stort op een gemeenschappe1ijke rekening van haar advocaat
en van de advocaat van de tegenpartij, nog tot haar vermogen behoort dan
we1 enke1 a1s een vrijwillige consignatie op een gemeenschappe1ijke
rekening dient te worden beschouwd; de omstandigheid dat de rechter
bijkomend heeft moeten beslissen of de consignatie, waarvan hij het
bestaan aanneemt, aan de boede1 kan worden tegengeworpen, is niet
van aard om de aard van dit vonnis te wijzigen (Cass., 30 mei 1996,
C.93.373.N.);
een betwisting inzake de vraag of de na het vonnis van faillietverk1aring
vervallen huurge1den a1 dan niet a1s boede1schu1den behoeven te worden
omschreven: deze beslissing, gewezen door het Hof van Beroep te Mons
op 21 juni 1994, wijkt af van de rechtspraak van het Hof van Cassatie,
ondermeer neerge1egd in zijn arrest van 26 februari 1981 (Pas,. 1981, I,
706). Zij is gestoe1d op de merkwaardige redengeving dat, zo deze
rechtsvraag in onderhavige zaak rechtstreeks is ontstaan uit het faillissement, het regime van de boede1schu1den thans nog s1echts op accessoire
wijze uit de faillissementsbepa1ingen (art. 561 Faill. W.) voortv1oeit, nu
dit fundamentee1 is verbonden aan de ruimere begrippen van ,samen1oop", van ,vorming van een massa" en van ,ge1ijkheid der schu1deisers", die op aile gevallen van samen1oop toepassing vinden. Ter ondersteuning van zijn beslissing haa1de het Hof van Beroep te Mons ovengens aan dat het Hof van Cassatie inzake de boede1schu1d een rege1ing
heeft vooropgesteld, die toepasse1ijk is op elke toestand van samen1oop,
waarbij een boede1 wordt gevormd.
Nu naar het Hof van Beroep te Mons de toepasselijkheid van artike1 465
Faill. W. imp1iceert dat de gegevens voor de op1ossing van het geschi1
zich hoofdzakelijk bevinden in het bijzonder recht dat het stelse1 van
het faillissement beheerst en deze voorwaarde te dezen niet is vervuld,
bes1uit het Hof van Beroep dat het hoger beroep tegen een derge1ijke
beslissing dient te worden ingeste1d binnen de gemeenrechte1ijke beroepstermijn van een maand (21 juni 1994, T.B.H., 1995, 561, met
kritische noot van Parijs, R.).
Wij menen de juistheid van deze beslissing te mogen betwijfe1en. De
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vraag rijst immers of de rechtbank bij haar onderzoek naar de aard van de
schuld niet zal genoopt worden andere bepalingen van de faillissementswet te betrekken voor de oplossing van het geschil: men denke ondermeer aan de bepalingen, besloten in de Faill. W. inzake het beheer en de
vereffening van het faillissement, de rechten, plichten en bevoegdheden
van de curator ter zake, de samenstelling van de boedel. Het komt ons
voor dat deze bepalingen van aard zijn een invloed uit te oefenen op het
antwoord op de vraag of de schuld, waarvan betaling wordt gevorderd als
boedelschuld, voortvloeit uit een verbintenis, aangegaan door de curator
voor het beheer met het oog op de behoorlijke afwikkeling van het
faillissement.
AFDELING

3

GEVOLGEN VAN DE INTREKKING VAN HET VONNIS VAN
FAILLIETVERKLARING

83. Wanneer het vonnis van faillietverklaring na de inwilliging van de door
gefailleerde gehanteerde rechtsmiddelen wordt ingetrokken, rijst de netelige
vraag wie de uiteindelijke last zal dragen van de uitgaven en kosten, die
werden gemaakt in het raam van de uitvoering van het vonnis van faillietverklaring of door dit vonnis werden teweeggebracht.
Daarbij stelt zich de vraag naar het recht van de handelaar, wiens faillisse11l~nt wordt ingetrok:l\:~n, _t()t schadeyergoedi11g. van de QOQr het failliss{!ment
geleden schade.
84. Beide vragen behoeven afzonderlijk te worden behandeld.
1. Wat betreft de eigenlijke gerechtskosten, die aan de rechtspleging van
faillietverklaring zijn verbonden, en die zich onderscheiden van de kosten
van tenuitvoerlegging van dit vonnis, kan naar ons oordeel de vraag worden
opgelost met toepassing van artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek, luidens
hetwelk elk eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst.Deze wetsbepaling kan ook worden aangegrepen wanneer het faillissement ambtshalve voor geopend wordt verklaard. Nu in deze veronderstelling de faillissementsprocedure werd ingesteld op initiatief van de rechtbank
van koophandel, zullen de kosten ten laste van de Staat komen, wanneer het
faillissement later wordt ingetrokken.
In zijn arrest van 24 mei 1996 bekrachtigt het Hof van Cassatie deze zienswijze, doch voegt hieraan een voorwaarde toe, met name dat de faillietverklaring niet aan een fout van de faillietverklaarde handelaar te wijten is
(C.95.0081 - C. 95.0084, J.L.M.B., 1996, 1197).
2. Wat betreft het tenlasteleggen van de kosten van tenuitvoerlegging van
het ingetrokken faillissementsvonnis, alsook de mogelijke toekenning aan
de gefailleerde van een schadevergoeding voor de door hem ingevolge deze
tenuitvoerlegging geleden schade, lijken de meningen verdeeld.
a) Er bestaat inderdaad betwisting nopens de vraag naar de toepasselijkheid
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op het vonnis van faillietverklaring van de in artikel 1398, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek neergelegde regel, naar luid waarvan de voorlopige
tenuitvoerlegging van een vonnis geschiedt op risico van de partij, die
daartoe last geeft. Deze bepaling, die is gestoeld op de theorie van de
foutloze aansprakelijkheid (Dirix, E. en Broeckx, K., Beslag, A. P.R., Brussel
1992, 102 nr. 171, Dirix, E. en Broeckx, K., ,Overzicht van rechtspraak,
Beslagrecht", T.P.R., 1991, 94 nr. 16; de Leval, G., Traite des saisies,
Faculte de droit de Liege, 1988, 425, nr. 223; 547, nr. 267 en 590, nr. 279;
Fettweis, A., Manuel de procedure civile, Liege, 1985, 604 nr. 957), kent aan
diegene, lastens wie een voorlopig uitvoerbaar verklaard vonnis ten uitvoerlegging wordt gelegd, in geval van latere intrekking van dit vonnis een recht
toe op verhaalbaarheid van de kosten van tenuitvoerlegging en de door hem
ingevolge deze uitvoering geleden schade zonder dat hij behoeft het bewijs
bij te brengen van een fout die zou zijn begaan in het raam van deze
uitvoering door de persoon op wiens verzoek het vonnis werd tenuitvoer
gelegd.
Een bepaalde strekking is de mening toegedaan dat deze regel geen toepassing vindt op het vonnis van faillietverklaring, nu dit van rechtswege
uitvoerbaar is en gevolgen teweeg brengt ongeacht de tussenkomst van de
partij die het initiatief van deze procedure nam en nu bovendien het vonnis
van faillietverklaring een constitutief vonnis is en dergelijke vonnissen niet
vatbaar zijn voor gedwongen tenuitvoerlegging.
Anderen daarentegen oordelen dat voornoemde stelling indruist tegen de
algemene reikwijdte van artikel1398, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat
geen onderscheid maakt naar gelang het vonnis door de rechter voorlopig
uitvoerbaar wordt verklaard op uitdrukkelijk verzoek van een partij dan wel
van rechtswege uitvoerbaar is ingevolge de wet (Dirix, E. en Broeckx, K.,
o.c., A.P.R., 1992, 102 nr. 171; de Leval, G., o.c., 590, nr. 279 A).
Nu overeenkomstig artikel 465 Faillissementswet ieder ter zake van een
faillissement gewezen vonnis uitvoerbaar is bij voorraad en deze wetsbepaling toepassing vindt op het vonnis van faillietverklaring (Maertens, P.,
Commentaire de Ia loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et
sursis, Brussel 1851, 301, nr. 348) dient volgens de aanhangers van de
tweede stelling te worden besloten tot de toepasselijkheid van artikel
1398, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer het vonnis van faillietverklaring, na gedeeltelijk te zijn uitgevoerd, bij een later vonnis wordt
ingetrokken.
Deze laatste stelling werd recentelijk bekrachtigd door het Hof van Cassatie
in zijn voomoemde arresten van 24 mei 1996, waarbij het Hof beslist dat,
wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens
wordt ingetrokken, met toepassing van artikel 1398, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek, de kosten van tenuitvoerlegging van het ambtshalve faillissementsvonnis, inclusief de kosten en het salaris van de curator, ten laste
van de Staat komen, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout
van de failliet verklaarde handelaar is te wijten. Het Hof besloot aldus tot de
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onwettigheid van het door de curator aangevochten arrest van het hof van
beroep, dat diens aanspraken tot betaling van zijn ereloon en onkosten ten
aanzien van de Belgische Staat na de intrekking van het vonnis van faillietverklaring, dat ambtshalve, m.a. w. op initiatief van de Rechtbank van Koophandel, werd gewezen, had verworpen en had beslist dat de curator wei
gerechtigd was zijn ereloon en onkosten vooraf te nemen van de opbrengst
van tegeldemaking der activa die hij aan de ex-gefailleerde behoefde terug te
geven (Mons, 9 november 1994, J.L.M.B., 1995, 1215).
b) Naast de op artikel 1398 lid 2 Gerechtelijk Wetboek gestoelde foutloze
aansprakelijkheid als rechtsgrond voor de tenlastelegging van de kosten van
uitvoering van het tenietgedane vonnis van faillietverklaring en de uit het
tenietdoen van dit vonnis voortvloeiende herstelplicht, kunnen de tenlastelegging van deze kosten alsook voornoemde herstelplicht worden verantwoord op grand van 1382 Burgerlijk Wetboek, voor zover het bewijs van een
onrechtmatige daad kan worden geleverd.
Voor zoveel als nodig weze hierbij herinnerd dat overeenkomstig een vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie een onrechtmatige daad oplevert hetzij de miskenning van een rechtsnorm, houdende een welbepaald
gebod of verbod, onafhankelijk van elke overweging van onzorgvuldigheid
of nalatigheid, zonder dat een onoverkomenlijke dwaling of een andere
rechtvaardigingsgrond bestaat, hetzij een tekortkoming aan de algemene
zorgvuldigheidsplicht (zie o.m. Cass., 30 mei 1982, J.T., 1982, p. 772 met
conclusie van-Ere-Procureur-GeneraaLVelu). ____ _
Op grond van de leer van de onrechtmatige daad besliste het Hof van Beroep
te Liege, bij arrest van 9 januari 1992, de kosten van het ingetrokken
faillissement, met inbegrip van de ereloon en onkostenstaat van de curator,
te verdelen onder de procespartijen en de Staat ten belope van de door elkeen
begane fouten, die aan de grondslag lagen van het oorspronkelijk op verzoek
van de initiatiefnemende schuldeiser gewezen faillissement. Volgende fouten werden weerhouden: in hoofde van de gefailleerde vennootschap, het feit
dat zij laattijdig het overbrengen van haar maatschappelijke zetel ter griffie
had gemeld; voor de schuldeiser die het initiatief van de vordering in
faillietverklaring nam het feit dat hij verkoos zijn schuldenaar te dagvaarden
in faillietverklaring als drukkingsmiddel, eerder dan te zoeken naar een
mogelijkheid om het verstekvonnis dat hij lastens deze schuldenaar had
bekomen, uit te voeren (door onder meer nieuwe opzoekingen te verrichten
naar de ligging van de maatschappelijke zetel van zijn schuldenaar zoals hem
door de deurwaarder voorgesteld), in hoofde van het Openbaar Ministerie de
passiviteit inzake het achterhalen van de nieuwe zetel van de vennootschap,
die regelmatig op het Parket werd gedagvaard; en uiteindelijk voor de
Rechtbank van Koophandel het feit dat zij besluit tot het voorhanden zijn
van de grondvoorwaarden van het faillissement, hoofdzakelijk op grond dat
men ter maatschappelijke zetel een gesloten deur had aangetroffen (J.L.M.B.,
1993, p. 695).
Ook de rechtbank van koophandel te Antwerpen greep de door de zaak-
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voerders begane fouten - met name het onterecht doen van de aangifte van
faillissement - aan om, na de intrekking van het vonnis van faillietverklaring, de staat van ereloon en onkosten van de curator te hunnen laste te
leggen (6 september 1990, T.R. V 1991,92).
De bijzondere regels inzake de aansprakelijkheid van de Belgische Staat
voor ambtsfouten door magistraten begaan in het raam van de rechtspleging
van ambtshalve faillietverklaring, werd hiervoren (nr. 48) reeds besproken.
c) Uit het onderzoek van de gepubliceerde rechtspraak blijkt dat er zich wat
, betreft de tenlastelegging van de ereloon- en onkostenstaat van de curator
een derde strekking aftekent, naar luid waarvan deze staat na de intrekking
van het faillissement kan worden verhaald lastens de ex-gefailleerde op
grond van de rechtsfiguur van de zaakwaarneming.
Hiervoor zou weliswaar zijn vereist, zoals door het Hof van Beroep te
Antwerpen gesteld in zijn arrest van 25 oktober 1994 (R. W., 1994-95,
1231) dat de uitgaven, die door de curator (die dan als zaakwaarnemer is
te beschouwen) werden gemaakt in het raam van het tijdelijk beheer van het
vermogen van de ex-gefailleerde, nuttig of noodzakelijk waren. In voornoemd arrest toetst het hof de door de curator gemaakte kosten alsook diens
optreden aan deze vereiste, om vervolgens te besluiten tot de afwijzing van
de door de curator tegen de ex-gefailleerde ingestelde eis in betaling van
diens ereloon- en onkostenstaat, op grond van de overweging dat het bewijs niet voorligt dat de door hem gedane kosten enig nut voor gefailleerde vertoonden en dat door diens tussenkomst de ex-gefailleerde kosten
heeft bespaard, die ook zonder het faillissement noodzakelijk zouden zijn
geweest.
Op grond van deze leer kunnen de kosten, gemaakt voor de afwikkeling van
het faillissement, dan ook niet ten laste van de ex-gefailleerde worden
gelegd.
De wettigheid van deze rechtspraak kan o.i. in twijfel worden getrokken, nu
er algemeen wordt aangenomen dat er geen sprake kan zijn van zaakwaarneming wanneer de zaakwaarnemer optreedt in uitvoering van een wettelijke of
conventionele verplichting, die op hem rust (zie o.m. Cass., 22 september
1955, Pas., 1956, I, 21; Van Ommeslaghe, P., ,Examen de Jurisprude"nce,
Les obligations, R.C.J.B., 1988, p.53, nr. 157).
Welnu, zelfs in geval van intrekking van het faillissement kan er niet worden
ontkend dat de curator zich ertoe beperkt heeft een wettelijke opdracht uit te
voeren en dat derhalve de door hem inmiddels gestelde handelingen hun
grondslag vinden in voornoemde wettelijke opdracht, waarmede hij door het
faillissementsvonnis werd belast (Van Ommeslaghe, P, o.c., p.54, nr. 157; de
Leval, G., ,Les honoraires du curateur incombent-ils a l'ex-failli dont la
faillite a ete rapportee?", Ann. dr. Fac. Liege, 1990, 42).
Bovendien dient er vastgesteld te worden dat de curatoren het beheer van het
vermogen van een gefailleerde niet uit vrije wil waarnemen en dat dit beheer
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tegen de wil in van de gefailleerde geschiedt, vermits deze door het instellen
van een rechtsmiddel tegen het vonnis van faillietverklaring, om de herroeping van de faillisementstoestand verzoekt.
Deze stelling wordt tevens gehuldigd door het Hof van Beroep te Brussel, dat
in zijn arrest van 6 oktober 1993 (onuitgeg., A.R. nr. 1741/87), nate hebben
overwogen dat de regel, ,volgens dewelke de intrekking van het faillissement terugwerkt tot op de dag dat het werd uitgesproken, niet wegneemt dat
de handelingen die de curator intussen heeft gesteld, hun grondslag vinden in
de wettelijke opdracht waarmede hij regelmatig werd belast", beslist dat
,voor de beoordeling" van deze handelingen achteraf niet dient te worden
teruggegrepen naar de rechtsfiguren als de zaakwaarneming of de bewaargeving uit noodzaak".

HOOFDSTUK

IV

DE ORGANEN VAN HET FAILLISSEMENT
AFDELING

1

DE RECHTER-COMMISSARIS

1. Het statuut van de recbter-commissaris
85. Het stafuuf van de rechter-commissaris van een faillissement werd
recentelijk onder de loep genomen door Ere-Procureur Generaal E. Krings,
in een noot, gepleegd ter ere van J. Heenen: ,Le juge-commissaire, organe de
contrOle de la faillite", in Hommage a J. Heenen, Bruylant 1994, p. 241,
alsook door Ph. Colle, in het Liber Amico rum Paul De Vroede, Kluwer, Deel
I, ,Het statuut en de prerogatieven van de rechter-commissaris in het
faillissement", p.275.

2. Afwezigbeid van bet verslag van de recbter-commissaris - Devolutieve kracbt van bet boger beroep
86. In navolging van de gevestigde rechtspraak (zie vorig overzicht p. 497,
nr. 109) bevestigde het Hof van Beroep te Liege in zijn arrest van 10 mei
1994 (B.R.H., 1995, 40) dat de ontstentenis van het verslag van de rechtercommissaris de devolutieve kracht van het hoger beroep niet buiten werking
stelt, zodat de appelrechters zich over de grond van de zaak zullen behoeven
uit te spreken, na de gebeurlijke vernietiging van het vonnis a quo.
De appelrechters laten deze beslissing weliswaar voorafgaan door een- o.i.
betwistbare - overweging dat de afwezigheid van het verslag van de
rechter-commissaris niet tot de nietigheid van het vonnis moet leiden bij
gebreke aan daadwerkelijke schade, waardoor zij zich aansluiten bij de
minder strenge houding, die werd ingenomen door het Hof van Beroep te
Brussel in zijn arrest van 17 juni 1981, waarnaar zij overigens uitdrukkelijk
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verwijzen en dat wij mochten bespreken in het vorig overzicht van rechtspraak (nr. 107).

3. Aanwezigbeid van de recbter-commissaris in de zetel van de recbtbank, die beboeft uitspraak te doen over de recbtsmiddelen tegen
bescbikkingen van de recbter-commissaris
87. Overeenkomstig artikel 463, tweede lid Faill. W., dienen de rechtsmiddelen tegen de beschikkingen van de rechter-commissaris te worden
ingesteld bij de rechtbank van koophandel.
Het kwam de Rechtbank van Koophandel te Hasselt weliswaar als strijdig
over met het algemeen rechtsbeginsel van het recht op dubbele aanleg, met
artikel 6, 1 E.V.R.M. en met artikel292 Ger. Wb. dat de rechter-commissaris, tegen wiens bevelschrift verhaal bij de rechtbank van koophandel werd
ingesteld, zou deel uitmaken van de zetel, die zich over dat rechtsmiddel
behoeft uit te spreken ( 8 november 1990, B.R.H., 1991, 609).

4. Verbaalmiddelen tegen een vonnis van de recbtbank van koopbandel,
dat uitspraak doet over bet tegen de bescbikking van de recbtercommissaris aangewend recbtsmiddel
88. Het vonnis, waarbij beslist wordt over de rechtsmiddelen, ingesteld
tegen de beschikkingen verleend door de rechter-commissaris binnen de
perken van zijn ambtsbevoegdheden, is niet vatbaar voor verzet, noch voor
boger beroep, noch voor cassatieberoep (art. 465, 5° Faill. W.).
Bovenvermelde bepaling moet weliswaar eng worden uitgelegd, nu zij
een uitzondering vormt op het gemeen recht: alzo besliste het Hof van
Cassatie in zijn arrest van 16 mei 1991 tot de ontvankelijkheid van het
derdenverzet, aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel, waarbij uitspraak werd gedaan over een machtiging tot verkoping
van roerende goederen (Pas. 1991, I, 810, opm., J.L.M.B., 1991, 1371, R.W.,
1991-92, 267).
Het boger beroep tegen de beslissing, die uitspraak doet over het derdenverzet, is weliswaar onontvankelijk met toepassing van het voomoemd
artikel 465 Faill. W. (Liege, 28 februari 1995, J.L.M.B., 1995, 1383).

5. Bevoegdbeid voor de recbter-commissaris tot bet ambtsbalve opwerpen van een betwisting met betrekking tot de door de curator opgestelde eindrekening
89. Volgens de Rechtbank van Koophandel te Hasselt heeft de rechtercommissaris niet de bevoegdheid om ambtshalve de door de curator voorgelegde eindrekening te betwisten en te laten beoordelen door de rechtbank
van koophandel overeenkomstig artikel 533 Faill. W. Zulks neemt weliswaar niet weg dat de rechter-commissaris, die de vergadering der schuldeisers, waarop deze rekening zal worden besproken, bijeenroept en voorzit,
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het recht heeft om aan deze vergadering gebeurlijke onjuistheden ter kennis
te brengen, doch de uiteindelijke beslissing tot de betwisting van de eindrekening behoort uitsluitend toe aan de gefailleerde of diens schuldeisers. Zij
zullen derhalve m.a.w. beslissen of zij aan de opmerkingen van de rechtercommissaris enig gevolg zullen verlenen.
Bij afwezigheid van protest van de gefailleerde en van diens schuldeisers,
wat de Rechtbank van Koophandel te Hasselt afleidt uit de afwezigheid op
de sluitingsvergadering en van de gefailleerde en van enige schuldeiser, kon
de rechter-commissaris dan oak de eindrekening niet ambtshalve betwisten
en ter beoordeling aan de rechtbank van koophandel voorleggen met toepassing van voornoemd artikel533 Faill. W. (29 december 1994, B.R.H., 1995,
628).

HooFDSTUK

IV

DE ORGANEN VAN HET FAILLISSEMENT
AFDELING

2

DE CURATOR

1. De persoon
90. In het faillissementsbeheer is de curator-ongetwijfeld het actieve element, onder toezicht van de rechter-commissaris (artikel 470, § 1 Faill. W.)
en/of van de rechtbank van koophandel die vrij kiest onder de ,personen die
de meeste waarborgen bieden van kennis en betrouwbaarheid in hun beheer". In de praktijk worden de curatoren meestal, maar niet uitsluitend,
gekozen onder de advocaten omdat een faillissement soms complexe problemen van procedure stelt, in vele gevallen een broeihaard van geschillen is
en de uitoefening van de bijzondere opdrachten door de wetgever aan de
curator toevertrouwd (waar in 1978 a.m. de aansprakelijkheidsvorderingen
krachtens artikel 63ter!133bis Venn. W. zijn bijgekomen), een grondige
juridische kennis vereisen. Vandaar de intuitu personae aard van hun aanstelling die het voor de curator wel mogelijk maakt zich te laten bijstaan door
(meer) deskundige personen, wanneer het belang van de inspanning tot
maximalisering van de opbrengst van de activa zulks rechtvaardigt, doch
elke delegatie van bevoegdheden uitsluit.
Om zich te laten bijstaan is de toelating van de rechter-commissaris vereist
(artikel 488, § 2 Faill. W.). Deze machtiging is bedoeld om misbruiken te
voorkomen, nu in de praktijk is gebleken dat curatoren, alhoewel ze nu juist
zijn gekozen omwille van hun ervaring en vertrouwdheid met de behandeling
van geschillen in het algemeen en de faillissementsprocedure in het bijzonder, zich door advocaten laten bijstaan, zowel om geschillen te behandelen
ontstaan naar aanleiding van het faillissement, als geschillen verder te zetten
ontstaan voor het faillisserrient en zelfs in de eigenlijke faillissementsproce-
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dure. De advocaten die aanvaarden de curator bij te staan, stellen zich
automatisch onder bet toezichtsregime van artikel 488 Faill. W. Dit betekent
o.m. dat het de rechter-commissaris is die de kosten- en ereloonstaten zal
kunnen toetsen als onderdeel van de machtigingsvoorwaarden. Mogelijke
ereloongeschillen zullen dus naar omstandigheden via de controle door de
rechter-comrnissaris door de rechtbank van koophandel worden beslecht op
grond van artikel 574, § 2 Ger. W. (Rb. Antwerpen, 3 februari 1994, A.R.
65.789).
Op elk ogenblik kan de rechtbank van koophandel beslissen een curator te
ontslaan van zijn opdracht (artikel 462 Faill. W.; Kh. Nivelles, 24 oktober
1988, J.L.M.B., 1989, 333).
Zijn opdracht kan ook een einde nemen door zijn overlijden, nadat de
rekeningen zijn goedgekeurd geworden door de schuldeisers of door de
rechtbank in het kader van de afsluitingsprocedure voorzien door artikel
536 Faill. W. (Kh. Liege, 18 februari 1991, T.B.H., 1991, 605).

2. De aard van de opdracht
91. Om de gevolgen van het faillissement en meer bepaald de rechts-

handelingen gesteld onder het faillissementsbeheer te verklaren is er soms
beroep gedaan op de figuren van de lastgeving en van de vertegenwoordiging
(zie o.m. Discart, A., ,Het mandaat van de curator van een faillissement",
R. W, 1964-65, 898). De opvatting dat de curator de vertegenwoordiger
is van de gefailleerde vindt zijn oorsprong in het feit dat deze laatste
buiten bezit gesteld wordt, maar eigenaar blijft van de activa; men spreekt
in dit verband soms van een passieve mechanische vertegenwoordigingsbevoegdheid (Fredericq, L., Traite de Droit Commercial Belge, 1943,
deel VII, nr. 180; Verougstraete, I., Manuel du curateur de lafaillite, 1987,
nr. 50; Levebvre, C., La faillite, Traite pratique de droit commercial,
deel 2, 307), van een functionele vertegenwoordiging (Coppens, L.,
't Kint, F., ,Examen de jurisprudence, Les faillites, les concordats et les privileges" , R.C.J.B., 1991, nr. 61) en zelfs van zaakwaarnerning (Guillemyn,
J., ,De gevolgen van de nietigverklaring van een vonnis waarin bet faillissement wordt uitgesproken", Jura Falconis, 1990-91, 71).
In ons vorig overzicht hebben we gewezen op de terechte kritiek van een
(toen nog rninderheids)deel van de rechtsleer op de stelling dat de curator
a.h.w. een dubbele vertegenwoordigingsbevoegdheid zou hebben, enerzijds
van de schuldeisers, anderzijds van de gefailleerde (Van Hoorebeke, ,Des
caracteres juridiques de la fonction de curateur de faillite", D. C. Fl., 1930, nr.
5067; Van Gerven, W., Bewindsbevoegdheid, 1962, 509; Van Bugenhout,
C., ,Enkele bijzondere aspecten van de voortzetting der handelsverrichtingen onder faillissementsbewind", in Faillissementsrecht Vandaag, studiedag conferentie jonge Batie te Brugge, 11 februari 1984, 57; Gerard, Ph.,
,Observations sur la nature juridique des dettes et des creances en cas de
faillite", R. C.J.B., 1986, nr. 22).
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De oude stelling van het Hof van Cassatie over de vertegenwoordiging van
de schuldeisers en van de gefailleerde (Cass., 10 december 1925, Pas., 1926,
I, 106) vindt wel nog steeds weerklank in de rechtspraak (Kh. Brussel, 14
juni 1988, T.B.H., 1990, 229; Liege, 8 november 1993, J.L.M.B., 1993, 1430;
Mons, 8 maart 1994; J.L.M.B., 1994, 1044) maar de stem van de dubbele
vertegenwoordiging verstomt langzaam o.m. omdat het Hof van Cassatie
zelf de toon heeft aangegeven door steevast te onderstrepen dat de curator de
bij de wet bepaalde ,machten" uitoefent in het belang van de gefailleerde
zowel als van de schuldeisers (2 mei 1994, R. W, 1994-95; 861; 16 februari
1995, A. C., 1995, 181), waarbij echter op overbodige wijze wordt verwezen
naar de ,gerechtelijke lasthebber".
92. De rechtsleer verlaat inmiddels meer en meer de opvatting van de
vertegenwoordiging om de opdracht van de curator te verklaren (,La responsabilite du curateur repond a des regles propres qu'il convient de deduire
directement du droit de la faillite plus que du Code Civil", Verougstraete, I.,
,La responsabilite du curateur de la faillite", in Studiedag conferentie van de
jonge balie te Mons, 28 apri/1989, 3) aan de hand van de faillissementswet
en de emit voortvloeiende buitenbezitstelling, om te besluiten dat de curator
de rechten uitoefent die deel uitmaken van het buitenbezitgestelde vermogen
op grond van de machten die hem zo expliciet door de faillissementswet zijn
toegekend. In die zin treedt hij zowel op in het voordeel van de schuldenaar
als van de gezamelijk:e sc_l!uldeisers (Van Buggenhout, C., ,Overname van
ondernemingen in moeilijkheden ~f-in fmllis-sement'' ,-in Schuldelsers-en
ondernemingen in moeilijkheden, Biblio 1994, 193; Colle, Ph., Recente
ontwikkelingen in het faillissementsrecht: de ware functie van de curator,
de boedelschulden en het faillissement van de vennootschap in vereffening,
in Handels-, Economisch en Financieel recht, 1995, 2 en Van Buggenhout,
C., ,De rechtspositie van de curator in het faillissementsrecht en het sociaal
recht", in Handels-, Economisch en Financieel recht, 1995, 33).
Volgens recente rechtspraak is de curator het wettelijk orgaan van de ge'institutionaliseerde gemeenschap die voortvloeit uit het faillissement. Hij put
zijn specifieke bevoegdheden uit de wet om de belangen te behartigen van de
gezamenlijke schuldeisers (Mons, 30 juni 1992, T.B.H., 1993, 876; Gent, 27
april 1995, T.R. V., 1995, 604; Brussel, 7 december 1995, Snelberichten
Handelsrecht, 1996, 120).
De controverse rond de aard van de opdracht van de curator is niet zonder
concrete gevolgen voor de oplossing van bepaalde rechtsproblemen die zich
in het kader van een faillissement kunnen stellen. Benevens de problematiek
van de aansprakelijkheidsvorderingen ex artikel 1382 B.W. die door het
faillissement zal aangescherpt worden, zal tevens de cassatierechtspraak
komen te vervallen die meende te kunnen besluiten dat een niet voor
faillissement overgeschreven verkoopcompromis van een onroerend goed
aan de curator, als ,vertegenwoordiger van de schuldeisers", niet zou
kunnen tegengesteld worden (Cass., 2 februari 1961, Pas., 1961, I, 591;
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Kh. Brussel, 14 juni 1988, T.B.B.R., 1990, 229; Kh. Brugge, 21 april1988, T.
Not., 1989, 272).

3. De verloning
93. a) Voor de realisatie van de activa van het faillissement, de eventuele
uitoefening van de bijzondere machten zoals de ,nietigheids"vordering van
artikel445 e.v. Faill. W. en de administratieve taken voorgeschreven door de
Faillissementswet en andere bijzondere wetten (voornamelijk sociale en
fiscale) heeft de curator recht op ereloon, dat samen met de kosten die door
hem zijn voorgeschoten, door de rechtbank van koophandel wordt bepaald
(Kh. Charleroi, 21 februari 1984, A.R. 32.618).
De kosten die, samen met het loon, begroot worden door de rechtbank van
koophandel op grond van artikel461 Faill. W., zijn de kosten van de curator
zelf (briefwisseling, fax en telefoon). De andere beheerskosten, waaronder
deze die betrekking hebben op de tussenkomst van deskundigen en die door
de rechter-commissaris worden bepaald in het kader van de machtiging van
artikel 488 Faill. W., worden door de rechter-commissaris in het kader van
zijn algemene controleopdracht (artikel463 Faill. W.) geverifieerd; geeft de
curator kosten uit zonder de vereiste machtiging dan kan hij deze niet ten
laste leggen van de boedel (artikel 561 Faill. W.).
De meeste rechtbanken van koophandel begroten deze erelonen en kosten
aan de hand van een tarief van ,honoraria voor de gewone werkzaamheden".
In onze vorige kroniek hebben we reeds de aandacht gevestigd op de kentering die zich in verband met het begrip ,verwezenlijkte activa" heeft
voorgedaan: activa zoals kasgelden of tegoeden die - onder welke vorm
ook - in het buitenbezitgestelde vermogen worden aangetroffen en waarvoor geen prestaties noch inspanningen vereist zijn om ze liquide te maken
(waaronder ook de intresten op bankrekeningen en bij de Deposito- en
Consignatiekas) rechtvaardigen geen ereloon (Antwerpen, 21 november
1983, A.R. 21/83, die hiermee uitdrukkelijk terugkomt op eerdere beslissingen).
Voor uitzonderlijke werkzaarnheden die dus niet tot het gewone takenpakket
behoren van het faillissementsbeheer kan een bijkomend ereloon worden
toegekend. Het betreft hier meestal de voortzetting der handelsactiviteiten
met machtiging van de rechtbank van koophandel of op last van de schuldeisers.
94. b) Bij de begroting ervan heeft de rechtbank een beoordelingsmacht
naar billijkheid, waarbij het voordeel voor de boedel doorslaggevend zal
zijn. Zo werd elke bijkomende verloning geweigerd in het geval waar een
lange voortzetting dermate catastrofaal is gebleken dat de boedelschulden (verliezen) die eruit voortvloeiden nagenoeg het volledig verwezenlijkte actief hadden opgeslorpt (Kh. Nivelles, 21 juni 1993, A.R. 64/80 en
611/80).
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In principe wordt het ereloon begroot op het ogenblik van de sluiting der
werkzaamheden maar het is vaste rechtspraak dat provisies (artikel 461
maakt geen onderscheid tussen provisionele en definitieve erelonen) worden toegekend (Cass., 9 december 1987, T.B.H., 1988, 158). Pogingen
om hiertegen in te gaan worden niet gevolgd, maar wel wordt daarbij
terecht gepreciseerd dat door de curator· prestaties en initiatieven zijn aan
te tonen die tot realisaties hebben geleid (Brussel, 16 september 1996, A.R.
1996/50).
95. c) De kosten en erelonen worden in principe aangerekend op de opbrengst van de gerealiseerde activa, ten titel van gerechtskosten (Cass., 7 juni
1988, Pas., 1988, I, 256). De kosten en erelonen die specifiek betrekking
hebben op de realisatie van het onderpand van een bijzonder bevoorrechte of
hypothecaire schuldeiser worden slechts bij voorrang afgenomen op de
opbrengst van dit onderpand in de mate dat die kosten en erelonen nuttig
geweest zijn voor de realisatie ervan. Aan de controverse die vroeger heerste
doordat curatoren soms de neiging hadden de algemene beheerskosten van
het faillissement vooraf te nemen van de opbrengst van alle gerealiseerde
activa (voor elke verdeling), is door het arrest van het Hof van Cassatie van
13 september 1991 een einde gesteld (T.B.H., 1992, 322, R.W., 1991-92,
581), omdat deze praktijk terecht strijdig werd bevonden met de artikelen 17
en 31 Hyp. W. (zie ook Kh. Namur, 25 mei 1989, J.L.M.B., 1989, 1177; Kh.
Verviers, 22juni 1989, J.L.M.B., 1989, 1180; Gent, 8 september 1994, R. W.,
1995-96, 326; zie ook deie kroniek, lioofdsttik VI; afdeliiig2;I, 5, nr: .~).De
voorafname van kosten en erelonen in de rangregeling van de opbrengst van
een onroerend goed veronderstelt dat de procedure is benaarstigd door de
curator (Beslagr. Brussel, 23 februari 1989, R. W., 1989-90, 58). Het volstaat
daarbij niet dat de boedel een deel van de opbrengstprijs zou krijgen als de
verkoop niet op vervolging van de curator is geschied (Rb. Leuven, 21
februari 1989, T.B.B.R., 1990, 383).
Is de vervolging wel geschied op initiatief van de curator, dan is deze
laatste verplicht om de kosten en erelonen die nuttig waren voor de realisatie van het gerealiseerde goed vooraf te nemen op de opbrengstprijs ervan:
hij zal - omdat de hypotheekwet en de rangregeling van openbare orde
zijn - derhalve niet een clausule in het lastenboek kunnen aanvaarden
die stipuleert dat deze specifieke kosten in alle gevallen door de andere
schuldeisers zullen te dragen zijn (Kh. Namur, 3 juli 1995, R. R. D., 1995,
473).
De discussie over de rangregeling van de kosten en erelonen heeft zich
dan verplaatst naar de begroting ervan: welk deel van de kosten en erelonen is m.a.w. in concreto nuttig geweest voor de realisatie van het onderpand van de hypothecaire, pandhoudende of bijzonder bevoorrechte schuldeisers?
Baanbrekend was de rechtspraak van het Hof van Beroep te Mons die,
vertrekkend van de feitelijke vaststelling dat de tussenkomst van de curator
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in de meeste gevallen slechts de hypothecaire, pandhoudende en hypothecaire schuldeisers ten goede komt, een verdeling aanrekent van het getarifeerde ereloon naar verhouding van de opbrengst van elk onderpand van deze
categorien van schuldeisers, die aldus, wanneer zij het initiatief der vervolgingen aan de curator overlaten, een deel van de algemene admininistratieve
kosten en beheerskosten zullen te dragen hebben, wat logisch is nu het
uitvoeringskosten van de faillissementsprocedure betreft (23 mei 1990,
T.B.H., 1991, met noot Parijs, R.). Na enkele aarzelingen, waarbij meestal
enkel een specifiek percentage van de opbrengstprijs wordt toegekend zonder administratie- en beheerskosten - (Liege, 8 november 1990,
J.L.M.B., 1991, 943), schijnt de rechtspraak de door het Hof van Beroep
van Mons ingeslagen weg te willen volgen (Mons, 27 november 1991,
T.B.H., 1992; Kh. Veurne, 30 oktober 1991, T.B.H., 1992, 333 met noot
Van Buggenhout, C. en Gregoire, M.; Kh. Namur, 3 juli 1995, R.R.D., 1995,
476).
96. Ook over het probleem van de tenlasteneming van de kosten en erelonen
van de curator ingeval van intrekking van het faillissement kijken niet
alle neuzen in dezelfde richting (zie in dit verband Hoofdstuk III, afdeling 3).
Volgens sommige beslissingen blijft de ex-gefailleerde, wanneer de toestand
van samenloop omwille van de intrekking van het faillissement niet meer
bestaat, altijd schuldenaar van de kosten zowel als de erelonen (Mons, 9
november 1994, T.B.H., 1996, 567); andere ontzeggen de curator dan weer
het recht op ereloon, verwijzend naar de zaakwaarneming, en kennen hem
enkel de teruggave van de nuttige en noodzakelijke uitgaven toe ten laste
weliswaar van de ex-gefailleerde (Antwerpen, 25 oktober 1994, R. W., 19941995, 1231).
Terecht werd beslist dat de kosten en erelonen van de curator ten laste te
leggen zijn van diegenen door wiens fouten het faillissement werd veroorzaakt (Kh. Antwerpen, 6 september 1990, T.R.V., 1991, 92).
Door een arrest van 26 mei 1996 (J.L.M.B., 1996, 1197) waarbij het voornoemd arrest van het hof van beroep te Mons dd. 9 november 1994 wordt
vernietigd, heeft het Hof van Cassatie orde op zaken gesteld. Enerzijds wordt
artikell398, tweede lid Ger. W., toepasselijk verklaard op de faillissementsprocedure, waarbij de uitvoeringskosten van het faillissement waarin begrepen de kosten en erelonen van de curator, ingeval van intrekking van een
ambtshalve faillissement ten laste vallen van de Staat omdat de curator
lasthebber zou zijn van de rechtbank van koophandel (beter ware hier
verwezen naar de rechtstoestand van de curator zoals hij blijkt uit de
faillissementswet: de curator put zijn beheersopdracht uit de wet en voert
deze opdracht uit onder toezicht van de rechtbank van koophandel en de
rechter-commissaris).
Anderzijds worden de gerechtskosten in toepassing van artikel 1017, lid 1
Ger. W. ook ten laste gelegd van de Staat omdat de faillissementswet aan de
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rechter, orgaan van de Staat, het initiatiefrecht heeft verleend ambtshalve het
faillissement uit te spreken.
Al deze kosten vallen echter ten laste van de ondernerning indien het
faillissement aan een fout van de handelaar is te wijten.

4. De aansprakelijkheid
97. De curator kan aansprakelijk worden gesteld jegens de schuldeisers,
verenigd in de boedel, de gefailleerde en de derden.
Er is in de onderzochte periode nog veel geschreven over de aard van de
juridische grondslag van deze aansprakelijkheid. In de meeste gevallen
wordt verwezen naar het gerechtelijk mandaat en het oneigenlijk contract
(Verougstraete, I., ,La responsabilite professionnelle des gens de justice et
des fonctionnaires", in conferentie van de jonge balie te Mons, 28 april
1989; Thielemans, V., ,De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator
voor het voeren van rnisleidende handelspubliciteit n.a.v. de tegeldemaking
van de activa van het faillissement", R. W, 1990-91, 505; De Puydt, P., De
aansprakelijkheid van advokaten, Kluwer, 104).
Men kan zich vragen stellen over het nut van deze kwalificaties nu de
aansprakelijkheid van de curator (zoals trouwens de omschrijving van zijn
verplichtingen en bevoegdheden in het algemeen) eenvoudigweg uit de wet
zelf voortvloeit (Cass., 10 februari 1995, R.W., 1995-1996, 164) en meer
bepaald uit artikel470 Faill. W.; d~ curator zal het faillissement beheren als
een goed huisvader, in het belang van de schuldeisers- (Cass~. -24 februan
1984, Bull., 1984, 732).
Bij gebrek aan contract zal de curator enkel op quasi-delictuele of delictuele
grondslag gehouden zijn jegens de gefailleerde en de schuldeisers in de
boedel, voor rnisslagen in zijn beheer.
Begaat hij een font in de uitvoering van zijn in de wet omschreven opdracht,
dan is hij uit kracht van wet vergoeding verschuldigd, op basis van de culpa
levis in abstracto (artikel 470 Faill. W.).

98. De curator die jegens derden een onrechtmatige daad stelt, handelt per
definitie buiten zijn wettelijke opdracht: hij kan immers wel dergelijke
onrechtmatige daden stellen naar aanleiding van de uitvoering van zijn
opdracht maar dergelijke handelingen hebben geen uitstaans met zijn wettelijke beheersopdracht (contra, Colle, Ph., ,Recente ontwikkelingen in het
faillissementsrecht: de ware functie van de curator" in Handels-, Economisch en Financieel Recht, 1995, 12); zij zullen dan ook aan de boedel
nimmer kunnen tegengesteld worden en hij zal op zijn persoonlijk vermogen
gehouden zijn (Van Gysel, A.-Ch., Les masses de liquidation en droit prive,
1994, 465). Wordt de font begaan door een deskundige die de curator bijstaat
(artikel 488 Faill. W.), dan is hij onrechtstreeks aansprakelijk voor deze
persoon op grond van artikel 1384, § 3 B.W. (voor een zaak van misleidende publiciteit; Brussel, 13 september 1989, R. W, 1990-91, 500; inzake de

982

~--r

_-r==._--=-=-:::--=---------==-=-=------===--1 _T~

verkoop van een gerevindiceerd goed dat echter deel uitmaakte van bet
zadel van bet voorrecht van de verhuurder: Kh. Brussel, 24 oktober 1990,
J.L.M.B., 1990, 1472; ook bet verlies van een kraan onder bewaring gesteld
van de deskundige aangesteld door de curator werd als een fout aangemerkt:
Kh. Nivelles, 28 mei 1990, A.R. 289/86).
Het instellen van een vordering als curator, zonder de wettelijk toelaatbare
hoedanigheid te bezitten - de curator was in casu raadsman geweest van de
gefailleerde - kan een fout uitmaken (Antwerpen, 17 maart 1992, A.R.
2467/88).
Het niet voorzien in gelijke kansen om op een actief te bieden kan naar
omstandigheden als een fout worden gezien (Kh. Brussel, 21 maart 1995,
A.R. 1618/92).
Helemaal anders is de oplossing wanneer de curator wordt aangesproken op
grond van zijn onrechtstreekse aansprakelijkheid als ,bewaker van een
zaak" (artikel 1384, § 1 B.W.) of ,gebruiker" van een dier (artikel 1385
B.W.).
V oor een zaak volstaat het immers dat de curator er in de uitvoering van
zijn opdracht ,bewaker" van was, dat de zaak door een gebrek was aangetast en dat dit gebrek schade veroorzaakte, om de regeling ervan ten laste
van de boedel te kunnen leggen. Zo besliste het Hof van Beroep te Brussel
dat de electriciteitsmaatschappij schadevergoeding kon vorderen van de
boedel van een faillissement, omdat de curatoren ,bewakers" waren van
een reeks bomen die in een normale storm wegens een stabiliteitsgebrek in hun val een bovenleiding hadden beschadigd, terwijl de vordering
tegen de curatoren persoonlijk, terecht werd afgewezen (3 januari 1995, A.R.
605/90).
,Gebruiker" van een dier is diegene die de juridische macht uitoefent
voor eigen rekening. Terecht heeft het Hof van Beroep te Antwerpen aangenomen dat de bond van de gefailleerde die een pand bewaakte, onder bet
faillissementsbeslag viel en dat de curator als ,gebruiker" in de zin van
artikell385 B.W. kan aangemerkt worden (24 januari 1995, R. W., 1995-96,
780).
V oor wat de schuldeisers van bet faillissement betreft, deze kunnen bet
beleid van de curator, hangende het faillissement, noch bei"nvloeden, noch
bepalen (Verougstraete, I. en Van Buggenhout, C., ,Faillissement en continulteit van de onderneming", T.P.R., 1990, 1768), nu zij zich tegenover de
curator niet in de situatie van de derden bevinden die schade zouden hebben
geleden door handelingen van de curator: zij kunnen bet beleid van de
curator op grond van artikel 470 Faill. W. slechts in opspraak brengen ter
gelegenheid van bet doen van rekeningen en hangende bet faillissement
kunnen zij enkel de aanstelling van een curator ad hoc of de afzetting vragen
(Brussel, 22 februari 1993, A.R. 1519/83).
Wordt er aan de curator kwijting van bestuur gegeven, dan kan hij niet meer
door de schuldeisers worden aangesproken. Nu de verplichtingen en be-
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voegdheden van de curator zijn neergelegd in de faillissementswet, zal elk
geschil over het faillissementsbeheer en de aansprakelijkheid van de curator
behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel
(Cass., 10 februari 1995, R. W., 1995-96, 164).

5. Vervanging van de curator
99. In een faillissement, waar de rechter-commissaris op klacht van de
gefailleerde, de vervanging vroeg van de curator, besliste de rechtbank van
koophandel te Nivelles dat een vervanging slechts kan beschouwd worden in
drie gevallen: op verzoek van de curator, ingevolge zijn overlijden of in het
kader van een ontslagprocedure. Nude curator zelf weigerde op te stappen en
de rechtbank in casu tot het besluit kwam dater geen fouten konden verweten
worden, was de logische gevolgtrekking dat zijn vervanging zich niet
opdrong (Kh. Nivelles, 14 oktober 1996, A.R. 1466/90).

HOOFDSTUK

V

RECHTSTREEKSE GEVOLGEN VAN
HET FAILLISSEMENTSVONNIS
AFDELING

I

DE BUITENBEZITSTELLING-

1. Omvang
a) Algemeen
100. Door het faillissement verliest de gefailleerde het beheer over zijn
patrimonium dat vanaf dat ogenblik wordt bestuurd door de curator binnen
de bevoegdheden die de wet hem oplegt (art. 444 Faill. W.).
De buitenbezitstelling treedt in vanaf de dag (0 uur) waarop het faillissement is uitgesproken en dus niet vanaf het ogenblik waarop de Rechtbank
het faillissement uitspreekt (Cass., 19 oktober 1987, J.T., 1988, 192, Coppens, P. en 't Kint, F., ,Examen de Jurisprudence 1984-1990, Les faillites,
les concordats et les privileges", R.C.J.B., 1991, p. 461, nr. 75). Dit principe is overigens in overeenstemrning met het gangbare beginsel in het
gemeen recht (Sousi-Roubi, B., ,Variations sur la date", Rev. Trim. Dr.
Civ., 1991, p. 87) en werd meermaals bevestigd (Mons, 8 december 1993,
T.B.H., 1994, 919). Aldus zullen betalingen aan de gefailleerde vanaf de
datum van het faillissementsvonnis om 0 uur van rechtswege nietig zijn op
basis van art. 444, al. 2, Faill. W. (Kh. Charleroi, 2 september 1992, J.L.M.B.,
1993, 889).
De rechtspraak lijkt evenwel te aanvaarden dat daarvan kan worden afgeweken indien het uur van het faillissement wordt vermeld in het vonnis
(Mons, 18 maart 1992, J.L.M.B., 1993, 165). Als gevolg van de buitenbe-
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zitstelling zal de betekening en aanzegging van een vonnis niet meer
rechtsgeldig kunnen gebeuren aan de woonplaats van de mandataris indien deze failliet werd verklaard (Brussel, 4 november 1991, T.B.H., 1992,
306).
Zo zal de gefailleerde zelf geen verzet tegen een dwangbevel kunnen instellen zonder tussenkomst van de curator.
De door art. 444 Faill. W. geregelde afstand ontneemt de gefailleerde niet het
recht om een nieuwe bedrijvigheid op te starten en op die manier andere
goederen te verwerven die strekken tot waarborg voor de schuldeisers van
het faillissement, na aftrek van de kosten van verwerving en de lasten op
deze goederen. De gefailleerde kan derhalve mede-oprichter zijn van een
nieuwe vennootschap (Liege, 25 november 1993, R.R.D., 1994, 533, noot
Matray, C.; Pas., 1993, II, 27; J.L.M.B., 1994, 857).
Art. 444 Faill. W. belet de gefailleerde evenmin om bij de curator stukken
opnieuw in bezit te nemen die hij nodig heeft om, ingeval van een ambtshalve aanslag, het juiste cijfer van zijn inkomsten en uitgaven te bewijzen
(Mons, 29 oktober 1993, F.J.F., 1994, 396).
Essentieel is dat de gefailleerde zelf aile rechtsvorderingen en rechtsmiddelen kan instellen die betrekking hebben op rechten verbonden aan zijn
persoon en dat hij zich persoonlijk kan verdedigen wanneer hij strafrechterlijk wordt aangesproken. Zo oordeelde de Politierechtbank te Hasselt
dat de dagvaarding in strafzaken gericht tegen de curator nietig is in de mate
dat hierdoor de rechten van verdediging worden geschonden. Dit is niet het
geval wanneer de gefailleerde persoonlijk ter zitting verschijnt en zijn
verdediging effectief waarneemt (Pol. Rb. Hasselt, 2 februari 1990, T. Vred.,
1991, 255).
De buitenbezitstelling strekt zich uit tot het volledig patrimonium van de
gefailleerde, ongeacht waar de goederen zich ook mogen bevinden. De
universaliteit en de eenheid van het faillissement verhinderen niet dat een
sekwester wordt aangesteld over de fondsen in Zwitserland (Kh. Brussel, 26
november 1991, T.B.H., 1992, 1077).
b) Gevolgen ten aanzien van derden

101. De betrekkelijkheid van de buitenbezitstelling wordt goed gei11ustreerd
in een arrest van het Hofvan Beroep te Brussel van 31 mei 1990 (J.T., 1991,
45). De buitenbezitstelling geldt ten aanzien van de gefailleerde en derden
na het vonnis van faillietverklaring maar raakt niet aan de rechten van
de contractant van een v66r het faillissement gesloten overeenkomst en
verhindert evenmin dat deze contractspartij grieven zou aanvoeren met
het oog op de nietigverklaring van die overeenkomst. Een uitgeverij werd
failliet verklaard begin 1976. Veertien maanden voor het faillissement
had deze vennootschap de dochtervennootschap gedwongen een participatie
te verkopen in ruil voor 10 jaar publiciteit. De participatie had enige tijd
later gediend als onderpand voor een opgenomen krediet door de vennoot-
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schap. De curatoren stelden dat vanaf datum van bet faillissement, geen
vordering meer kon worden ingesteld door de schuldeisers. De buitenbezitstelling die de goederen van de gefailleerde treft, heeft een gedeeltelijke
buitenbezitstelling voor gevolg voor de individuele schuldeiser; zij kunnen
met name de schuldenaar zelf niet meer aanspreken maar moeten zich
wenden tot de curator (Cloquet, A., ,Les concordats et la faillite", Les
Novelles, D IV, Brussel, 1985, nr. 1404; Coppens, P. en 't Kint, F., ,Les
faillites, les concordats et les privileges. Examen de Jurisprudence 19841990", R.C.J.B., 1991, p. 460, nr. 74).

2. Sanctionering
102. Art. 444, lid 2 Faill. W. voorziet dat alle betalingen, verrichtingen en
handelingen door de gefailleerde gedaan en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan sedert dit vonnis, van rechtswege nietig zijn. De buitenbezitstelling heeft als enig doel de bescherming van de massa. De vordering gebaseerd op art. 444 Faill. W. kan enkel worden ingesteld door de
curator (Mons, 18 maart 1992, J.L.M.B., 1993, 165). Ret behoort de curator toe te oordelen in bet belang van de massa of de gestelde rechtshandeling aldan niet tegenwerpelijk is (Mons, 12 december 1990, J.L.M.B., 1991,
631).
Een arrest vctn__l!et Rof van Beroep te Gent beklemtoont bet openbare
orde karakter van art. 444 Faill. W.- De buitenbezitstelling geschiedt vari
rechtswege, zonder dat ze dient te worden gedecreteerd en zonder enige
publiciteit, dit uit kracht van het vonnis van faillietverklaring alleen. De
bankier optredend als gemandateerde van de gefailleerde vennootschap, had
een wisselschuld van haar opdrachtgever voldaan aan de bank van de
schuldeiser. N adat vruchteloos terugbetaling werd gevorderd van de gefailleerde werd terugbetaling gevorderd van het betaalde bedrag aan de tweede
bank, hierbij inroepend dat overeenkomstig het gemeen recht (art. 2008
B.W.) hetgeen door de lasthebber wordt verricht, in onwetendheid over
enige oorzaak die de lastgeving doet eindigen, toch geldig is. Daarenboven
werd door appellant betoogd dat de nietigheid van art. 444 Faill. W. een
relatieve nietigheid is die enkel kan ingeroepen worden door de curator in
het belang van de failliete boedel of de schuldeisers. Ret Rof te Gent
weerlegt deze argumenten en stelt dat de art. 444 ev. Faill. W. prevaleren
hoven de bepalingen van suppletief recht die de lastgeving regelen. Een
schuldeiser van de gefailleerde vermag zich niet te beroepen op de art. 2008
en 2009 B.W. om de onaanvechtbaarheid te funderen van een betaling op de
dag van de faillietverklaring verricht (Gent, 24 juni 1994, R. W., 1994-1995,
675).
De betaling uitgevoerd door de bank op datum van het faillissement aan de
bestuurder van de failliete vennootschap, door terugname van hedragen op
naam van die vennootschap, is van rechtswege nietig. De bank is gehouden
de uitbetaalde sommen terug te storten in de massa van bet faillissement. De
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bankier zal zich vervolgens keren tegen de bestuurder die een onverschuldigde betaling ontving. Indien de begunstigde van de onverschuldigde betaling te kwader trouw was, zal de terugbetaling betrekking hebben op de
hoofdsom vermeerderd met de intresten sedert de datum waarop de betaling
gebeurde (art. 1378 B.W.) (Kh. Charleroi, 2 september 1992, J.L.M.B., 1993,
889).
Vast staat dat de betalingsopdracht die gegeven wordt door de client aan zijn
bankier, wordt beschouwd als een lastgeving (Mons, 5 september 1984,
T.B.H., 1985, 686). Het faillissement betekent dat de lastgeving automatisch wordt beeindigd. De bank die ten onrechte overgaat tot uitbetaling, zal
op basis van art. 1377 B.W. het bedrag kunnen terugvorderen van de
begunstigde (Mons, 18 maart 1992, J.L.M.B., 1993, 165; Brussel, 20 februari
1990, J.L.M.B., 1990, noot Buyle, J.P.; Dal, G.A., ,L'inopposabilite des
paiements faits apres le jugement declaratif de faillite et la repetition de
l'indu", J.T., 1981, 236; Renard, J.P., ,Le credit et la faillite", D.A.O.R.,
1990, 13, 27).
In een interessant vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Liege wordt
de invloed van het faillissement op een overschrijvingsopdracht uitvoerig
besproken. De verweerster schuldeiser van de gefailleerde had een bedrag
ontvangen van een schuldenaar van de failliete vennootschap. De vordering
van de curator strekte tot terugbetaling van die som op grand van artikel 444
Faill. W. 20 februari 1989 was zowel de datum van het bericht van creditering van de rekening als de datum van het faillissement. W anneer twee
banken tussenkomen bij de overschrijving, kan de overschrijving als betaling
worden aanzien op datum van de compensatie tussen de twee bankinstellingen. Het is correct dat vanaf dat ogenblik, de begunstigde de schuldeiser
wordt van zijn eigen bankier en beschermd is tegen het faillissement van de
opdrachtgever. Dit vonnis dient te worden goedgekeurd. De bepaling van de
preciese datum van de betaling is determinerend voor de toepassing van de
ingeroepen rechtsregel. Het vonnis volgt de meer recente rechtspraak en
rechtsleer door aan te nemen dat de datum van betaling deze is van de
ontvangst van de gelden door de bankier van de begunstigde en dus niet zoals
voorheen werd aangenomen de effectieve inschrijving op het credit van de
rekening van de begunstigde. De betaling is dus voorafgaand aan de datum
van het faillissement zo het rekeninguittreksel van de begunstigde de datum
van het faillissementsvonnis draagt, zodat art. 444 Faill. W. niet van toepassing is (Kh. Liege, 5 februari 1991, J.L.M.B., 1991, 645, noot Parmentier, C.;
zie in dit verband: Bruyneel, A., ,La banque dans la vie quotidienne", Ed. du
Jeune Barreau de Bruxelles, 1986, 400 en 401; Simont, L., en Bruyneel, A.,
,Chronique de droit bancaire prive - Les operations de banque", Rev.
banque, 1987/6, p. 46, nr. 25; Dassesse, M., ,Le moment de !'execution
du virement entre deux banques. Vers une remise en cause de la conception
traditionnelle", Rev. Not. B., 1987, 427).
Bij de uitbetaling van een cheque in specien is het uiteraard de datum van de
effectieve overhandiging der gelden die doorslaggevend moet zijn. De
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valuta-datum is niet de datum van de betaling, maar doet enkel de intresten
lopen (Mons, 15 oktober 1991, T.B.H., 1992, 303).
AFDELING 2
DE OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING

1. Strekking
103. Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring kan iedere roerende of
onroerende rechtsvordering, iedere tenuitvoerlegging op roerende of op
onroerende goederen, uitsluitend tegen de curator van het faillissement
worden vervolgd, ingesteld of uitgeoefend (art. 452 Faill. W.).
De opschorting is het gevolg van de samenloop die door het faillissement
ontstaat op de goederen van de gefailleerde en dit ten voordele van de
gezamelijke schuldeisers. De gelijkheid onder de schuldeisers vormt het
basisbeginsel van dit collectief beslag.
Artikel 453 Faill. W. bepaalt dat het faillissement elk beslag op verzoek van
de chirografaire schuldeisers doet ophouden. De schorsing van de daden van
uitvoering is algemeen en is ook toepasbaar op beslag. Het uitvoerend beslag
onder derden dat bestond op het ogenblik van het faillissement verliest
uitwerking op de dag van het faillissement. (Brussel, 25 januari 1990,
T.B.H., 1990, 888, noot Y.D.; J.L.M.B., 1990, 844).
De- op-sclioi"1ingsregelgeldchietalleen voor uitvoeringshandelingen, maar
ook voor handelingen van bewarend beslag (Dirix, E. en Broeckx, K., Beslag, A.P.R., 1992, p. 61, nr. 94).
Een arrest van het Hof van Beroep te Gent behandelt de incidenties van het
beslag door de schuldeiser van de gefailleerde echtgenoot, op een onroerend
goed behorend tot het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten.
Ingevolge het bij de wet van 14 juli 1976 gewijzigde artikel 553 Faill. W.
behoren tot het buiten bezit gestelde vermogen, dus tot de failliete boedel, de
roerende en onroerende goederen zowel uit het vermogen van de gefailleerde
als uit het gemeenschappelijk vermogen. Dit betekent dat ingevolge het
faillissement, de echtgenote van de gefailleerde haar bevoegdheden verliest
ten aanzien van het gemeenschappelijk vermogen.
Het recht van de schuldeiser om uit te voeren tegen de echtgenote van de
gefailleerde op het onroerend goed uit het gemeenschappelijk vermogen is
opgeschort daar dit goed eveneens tot de failliete boedel behoort.
Terecht wordt er in het arrest op gewezen dat de bepalingen van art. 553 ev.
Faill. W. zowel betrekking hebben op de vermogenstoestand van de beide
echtgenoten in hun onderlinge verhouding, als in verhouding tot de massa
der schuldeisers. (Gent, 8 februari 1994, R.W., 1994-1995, 1085).
De gefailleerde, aan wie het beheer over zijn goederen volledig is ontzegd,
behoudt wel de mogelijkheid en dit zonder enige toestemrning van wie dan
ook, om persoonsrechtelijke vorderingen in te stellen. Hij kan ondermeer alle
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vorderingen uitoefenen en aile rechtsmiddelen aanwenden tot herstel van de
door hem geleden extra-patrimoniale (morele) schade. Het Hofte Mons had
te oordelen over de vrijwillige tussenkomst van de gefailleerde die een eigen
argumentatie ontwikkelde in besluiten, met het oog op de terugvordering van
een morele schadevergoeding lastens een derde. De tussenkomst van de
gefailleerde zelf was ingegeven door de bekommernis een eerherstel overeenkomstig art. 586 Faill. W. te bekomen. De tussenkomst werd ontvankelijk
verklaard overeenkomstig art. 452, lid 2 Faill. W. (Mons, 15 oktober 1990,
J.L.M.B., 1991, 616, noot Parmentier, C.; zie eveneens: Cass., 6 december
1989, A. C., 1989-1990, 484; Pas., 1990, I, 430; R. W., 1989-1990, (verkort)
1293; Caeymaex, J., ,L'acces du failli au pretoire", J.L.M.B., 1990, 1514).
Macht de gefailleerde enige vergoeding worden toegekend, zal deze toekomen aan de massa.
W anneer de verkoop na uitvoerend beslag op roerend goed plaatsvindt voor
het vonnis van faillietverklaring en de opbrengst van de verkoop nog niet
werd verdeeld tussen de schuldeisers, zal de gerechtsdeurwaarder de gelden
toekomend aan de chirografaire en de algemeen bevoorrechte schuldeisers
moeten overmaken aan de curator van het faillissement. De fondsen toekomend aan de bijzonder bevoorrechte schuldeisers moeten door de gerechtsdeurwaarder rechtstreeks aan de begunstigde schuldeisers worden
overgemaakt.
Wanneer in het kader van een uitvoerend beslag op roerend goed de verkoop plaatsvindt door het ambt van de gerechtsdeurwaarder en enige dagen later het faillissement van de schuldenaar tussenkomt, dan zullen de
gelden voortkomend uit die verkoop door de gerechtsdeurwaarder aan de
curator moeten overhandigd worden, tenzij er bijzonder bevoorrechte schuldeisers bestaan. De beslagleggende schuldeiser (de Belgische Staat) die in
casu geen bijzonder voorrecht genoot, zal het geheel der regels van de
samenloop en de opschorting van de tenuitvoerlegging moeten ondergaan
(Mons, 6 mei 1992, T.B.H., 1992, 1074, noot Van Buggenhout, C.; Naar
analogie, zie: Cass., 3 mei 1990, Pas., 1990, I, 1015; Linsmeau, J., ,Le
concours, les saisies multiples et leurs solutions", in Les voies conservatoires
d'execution - Bilan et perspectives, Brussel, Ed. du Jeune Barreau, 1982,
306).
De Rechtbank van Koophandel te Charleroi sprak zich uit over de vordering
van een bijzonder bevoorrechte schuldeiser (voorrecht van de verzekeraar)
ten aanzien van de failliete boedel die aanspraak maakte op de prijs van het
verkochte roerend goed. Daar het onderpand van diens vordering (de verkoopprijs van de auto) door de gerechtsdeurwaarder reeds was overgemaakt
aan een ander bijzonder bevoorrechte schuldeiser en het zadel van zijn
voorrecht nooit in de massa van het faillissement is terechtgekomen, kan
hij enkel in het chirografair passief van het faillissement worden opgenomen.
(Kh. Charleroi, 13 oktober 1993, J.L.M.B., 1995, 1631; zie daarover: De
Leval, G., Traite des Saisies, Liege, 1988, nr. 105 en nr. 121 B).
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2. Toepassingsveld

a) De gewone en de algemeen bevoorrechte schuldeisers.
104. De gewone en algemeen bevoorrechte schuldeisers kunnen hun rechten
tegen het buitenbezitgestelde vermogen slechts doen gelden door aangifte te
doen van schuldvordering in het passief van het faillissement. Zij ondergaan
dus de strenge wet van het dividend.
In tegenstelling tot de bijzonder bevoorrechte schuldeisers bestaat er voor de
algemeen bevoorrechte schuldeisers geen band tussen een welbepaalde zaak
waarop het zekerheidsrecht rust en de schuldvordering. Bet zekerheidsrecht
heeft betrekking op het gehele vermogen of op het abstract gedeelte van het
vermogen. In die zin is het algemeen voorrecht niet echt een voorrecht, maar
enkel een recht op uitbetaling bij voorrang (Dirix, E. en De Corte, R.,
Zekerheidsrechten, Antwerpen, Kluwer, 1992, p. 93, m. 171; Verbeke, A.,
Rechtsmiddelen van schuldeisers", in Schuldeisers en ondernemingen in
moeilijkheden, 1994, p. 47, nr. 62).
De chirografaire schuldeisers en de algemeen bevoorrechte schuldeisers
behouden weliswaar het recht om een geding tot gerechtelijke vaststelling
van hun schuldvordering, dat hangend was voor het faillissement, verder te
voeren tegen de curator. De tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing
wordt hun evenwel ontzegd.

b) De bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers. 105. De schuldeisers bevoorrecht op bepaalde roerende goederen die de
gefailleerde toebehoren kunnen niet uitvoeren op het buitenbezitgestelde
vermogen zolang het proces verbaal van verificatie van schuldvorderingen
niet is afgesloten (art. 454 Faill. W.) Naderhand worden zij niet meer
gehinderd door het collectief beslag van het faillissement en beschikken
zij over een individueel vervolgingsrecht.
De zogenaamde separatisten doorbreken de samenloop en zullen bij voorrang uit de opbrengst van een bepaald goed worden uitbetaald.
De hypothecaire schuldeiser, de schuldeisers met een bijzonder voorrecht op
onroerend goed, de pandhoudende schuldeiser en bepaalde schuldeisers met
een bijzonder voorrecht op roerend goed (art. 564 Faill. W., art. 9 Handelspandwet, art. 12 Wet Pand Handelszaak, art. 16 W arrantwet, art. 11 Handelspandwet m.b.t. het voorrecht van de commissionnair, art. 454, lid 2 Faill. W.)
vallen onder deze regeling.
Daar de curator de wettelijke opdracht heeft alle activa van het buitenbezitgestelde vermogen te realiseren, zal hij ook het onderpand van voormelde schuldeisers met initiatiefrecht (de zgn. ,separatisten") mogen realiseren, indien zij zelf niets ondernemen. De pandhoudende schuldeiser en de
eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, kunnen wel eens door hun
wettelijk initiatiefrecht een door de curator vooropgesteld overdracht in
going concern, dwarsbomen, omdat zij zich bijvoorbeeld kunnen verzetten
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tegen het verbruik van voorraden (onderpand van de pandhoudende schuldeiser) of tegen het gebruik van de machines en het materieel. De praktijk
wijst gelukkig uit dat deze schuldeisers, wanneer het enigszins mogelijk is,
hun belangen doen samenvallen met deze van de andere schuldeisers en
beslissen hun initiatiefrecht niet uit te oefenen om een globale overdracht
mogelijk te maken (Van Buggenhout, C., ,Overname van ondernerningen in
moeilijkheden of in faillissement", in Schuldeisers en ondernemingen in
moeilijkheden, 1994, 207-208).
Drie categorieen van schuldeisers hoeven zelfs de sluiting van het procesverbaal van schuldvorderingen niet af te wachten, en kunnen onrniddellijk na
het faillissement overgaan tot uitvoering. Het betreft de verhuurder, de eerst
ingeschreven hypothecaire schuldeiser en de pandhoudende schuldeiser.
106. De verhuurder zal onverwijld zijn voorrecht kunnen uitoefenen op
basis van art. 452, lid 2 Faill. W., op voorwaarde dat de huurovereenkomst
beeindigd is, ontbonden of verbroken werd. Indien hij evenwel nalaat dit te
doen, en de verkoop na het faillissementsvonnis plaatsvindt op initiatief van
een andere (chirografaire) schuldeiser met het akkoord van de curator, dan
moet de opbrengst in handen van de curator worden gestort en niet voor
verdeling worden overgemaakt aan de met de verkoop belaste gerechtsdeurwaarder (Mons, 15 december 1992, J.L.M.B., 1995, 129; Rb. Liege, 8
juni 1994, J.L.M.B., 1995, 927;
107. De eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser kan volgens art. 564,
laatste lid Faill. W. in iedere stand van het geding het goed waarop de
hypotheek rust, verkopen overeenkomstig de bepalingen van art. 1560 tot
1626 Ger. W.

De curator daarentegen kan de onroerende goederen in de regel niet verkopen v66r de akkoordvergadering of wanneer de vervolgingen al zijn
begonnen (art. 564, lid 2 Faill. W.). Over de vraag wie er m1 de akkoordvergadering tot verkoop kan overgaan, de curator dan wel de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, bestond voorheen geen eensgezindheid
(zie Geinger, H., Colle, Ph., Van Buggenhout, C., ,Overzicht van rechtspraak, 1975-1989, Het faillissement en het gerechtelijk akkoord", T.P.R.,
1991, p. 512, nr. 136 en verwijzingen aldaar). Het Hofvan Cassatie heeft in
een princiepsarrest van 21 september 1984 beslist dat de eerste hypothecaire
schuldeiser ten alle tijde kan uitvoeren en steeds voorrang heeft (art. 564,
1aatste lid Faill. W.) en ieder concurrentieel recht van de curator om tot de
verkoop van het betreffend onroerend goed over te gaan, uitsluit (Cass., 21
september 1984, J.T., 1985, 185; Pas., 1985, I, 105; R. W, 1985-1986, 318;
Rec. Gen. Enr. Not., 1986, nr. 23264 en 1987, nr. 23491; Rev. Not. B., 1985,
233; T.B.H., 1985, 367; zie: Dirix, E. en Broeckx, K., Beslag, A.P.R., 1992,
nr. 95; De Leval, G., ,La saisie immobiliere, Rep. Not., 1995, nr. 593;
anders: Ledoux, J.L., ,Les saisies. Chronique de Jurisprudence (19831988)", J.T., 1989, p. 662, nr. 248).

991

De Rechtbank van Koophandel te Brussel had recent nog de gelegenheid
deze principes te bevestigen. De vennootschap Air Zaire wordt op 12 juni
1995 failliet verklaard, bij beschikking van de rechter-commissaris dd. 21
juni 1995 wordt de curator gemachtigd om tot de verkoop van het onroerend
goed over te gaan. De eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser die zelf
wilde overgaan tot verkoop liet het bevel voorafgaand aan uitvoerend beslag
op onroerend goed betekenen op 23 augustus 1995, dus na de machtiging van
de curator. Desalnietternin heeft de rechtbank de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser gemachtigd om te verkopen in het kader van de procedure uitvoerend beslag op onroerend goed.
Dat de vervolgingen van de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser
het gevolg zijn van een subrogatie (art. 1611 Ger. W.) doet niets af van
zijn rechten. De Rechtbank weerhoudt als enige beperking in hoofde van
de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, een mogelijk rechtsrnisbruik. Het derdenverzet van de curator tegen de verkoop op vervolging
van de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser werd ongegrond verklaard bij gebrek aan belang omdat de curator niet had aangetoond dat
een verkoop op zijn initiatief binnen een kortere tijdspanne en onder betere
voorwaarden kon plaatsvinden (Kh Brussel, 18 januari 1996, T. Not., 1996,
208, noot Michiels, D., ,Uitvoerend onroerend beslag en faillissement: bijna een absolute prioriteit voor de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser. Bedenkingen bij het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel van 18 januari 1996").
In de praktijk stelt men vast dat de curatoren sinds het Cassatiearrest van
1984 heel vaak een mandaat krijgen van de eerst ingeschreven hypothecaire
schuldeiser om het onroerend goed te verkopen.
108. De pandhoudende schuldeiser tenslotte kan eveneens zelf overgaan tot
pandverzilvering ingevolge art. 9 van de Wet van 5 mei 1872. Voor de
tegeldemaking van het pand is een voorafgaand verlof vereist van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, die meteen een pandverzilveraar
aanduidt. Lange tijd bestond in rechtsleer en rechtspraak controverse over de
vraag of het al dan niet opportuun is, gelet op de mogelijke belangenconflicten de curator van de failliete boedel als pandverzilveraar aan te stellen
(Stranart, A.-M., ,Les sfuetes reelles traditionnelles - Developpements
recents", in Le Droit des suretes, Ed. J.B., Brussel, 1992, p. 92; Bouckaert,
F., ,Overzicht van rechtspraak: pand op de handelszaak", T.B.H., 1994, nrs.
22-23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
V olgens de eerste stelling heeft de curator niet de bevoegdheid om de
handelszaak op eigen initiatief te verkopen omdat de door een bijzonder
voorrecht bezwaarde goederen buiten de boedel blijven en de curator derhalve de rechten van de titularis van een bijzonder voorrecht niet kan
uitoefenen (Cass., 8 april 1976, R.W., 1976-1977, 80; Gent, 27 maart
1986, T.B.H., 1987, 280, Liege, 9 januari 1987, T.B.H., 1987,284, met noot
Verougstraete, I. en R.C.J.B., 1989, met noot Merchiers, Y.; Bouckaert, F.,
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,De Handelszaak", in A.P.R., Story-Scientia, 1989, p. 79, nr. 177). De
belangentegenstelling tussen de curator en de andere schuldeisers maakt
het niet wenselijk de curator met de verkoop te belasten.
Volgens de tweede stelling kan de Rechtbank van Koophandel, rekening
houdend met de belangen van alle partijen wel opdracht tot verkoop geven
aan de curator (Kh. Gent, 30 april1987, T.B.H., 1987, 717; Kh. Antwerpen,
30 mei 1988, T.B.H., 1989, 254; Kh. Liege, 11 juli 1989, J.L.M.B., 1990,29
met noot Parmentier, C.)
Mede door de opvattingen terzake van zowel Merchiers als Verougstraete is
de tweestrijd enigzins geluwd (Verougstraete, I., ,De schizotyme curator",
T.B.H., 1987, 289-292; Merchiers, Y., ,La realisation du gage sur fonds de
commerce du failli", noot onder Liege, 9 januari 1987, R.C.J.B., 1989, 281
ev.). De stelling van de absolute onverenigbaarheid werd verlaten ten gunste
van een meer genuanceerde houding waarbij wordt aanvaard dat de curator
wel degelijk de opdracht kan geven worden tot verkoop omdat veelal geen
belangentegenstelling bestaat, maar de belangen van de pandhoudnede
schuldeiser en de overige schuldeisers vaak gelijklopend zijn, met name
de verkoop aan een zo gunstig mogelijke prijs. Indien evenwel door specifieke omstandigheden zou blijken dat die oplossing niet opportuun is, kan
daarvan worden afgeweken (Zie ook: 't Kint, F., Les Suretes, Brussel,
Larcier, 1991, p. 178, nr. 344 geeft enkele waardevolle redenen aan: ,Les
interets du creanciers gagiste et de la masse se rejoignent pourtant lorsqu'il
s'agit d'obtenir le meilleur prix du fonds et c'est de cela qu'il s'agit
seulement, ... La realisation du gage par le curateur est souvent le seul moyen
ou d' eviter la dispension des elements des fonds, ... la realisation en going
concern est a l'avantage des parties"). Het probleem stelt zich dus in
hoofdzaak in termen van opportuniteitsbeoordeling (Matray, C., ,La realisation des actifs de la faillite", J.T., 1994, 449, nr. 33).
109. Bovendien heeft ons Hof van Cassatie zich terzake opnieuw uitgesproken over de verzilveringsprocedure bij arrest van 16 december 1994 en
beslist dat de feitenrechter onaantastbaar beoordeelt wie het in pand gegeven
goed moet verkopen, de curator, dan wel de pandhoudende schuldeiser. (
Cass., 16 december 1994, Rec. Cass., 1995, 177, met noot Storme, M.E.,).
De annotator stelt zich de vraag of er nadere regels zijn om te bepalen
wanneer de curator al dan niet als pandverzilveraar kan worden aangesteld. Is
de aanstelling van de curator als pandverzilveraar m.a.w. altijd onaantastbaar? De lectuur van het cassatiearrest leert ons van wel. Zelfs indien de
curator niet dezelfde prijs kan bekomen als de pandhouder blijft zijn aanstelling volgens het Hof onaantastbaar. Terecht wordt door M.E. Storme
hierbij de vraag gesteld naar de aansprakelijkheid van de aangestelde persoon: indien kan worden aangetoond dat een hogere netto-opbrengst kon
worden bekomen, dan is de curator jegens de pandhouder aansprakelijk voor
het verschil in opbrengst. Om dit te kunnen aantonen, moet de pandhouder
dan ook het recht hebben een opsplitsing te vragen van het bod dat zou
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worden uitgebracht op een geheel van goederen, waarvan slechts een deel
in pand is gegeven (Storme, M.E., ,Derdenverzet door de curator tegen
de aanstelling of vervanging van en pandverzilveraar: nogmaals de schizotyme curator?", noot onder Cass., 16 december 1994, Rec. Cass., 1995, 176177).
De praktijk wijst uit dat de pandhoudende schuldeiser en de curator vaak
onderling overeenkomen dat deze laatste de handelszaak te gelde mag
maken. Wat zijn de gevolgen van dergelijke overeenkomst?
Het Hof te Mons heeft in een recent arrest nog geoordeeld dat de pandhoudende schuldeiser in dergelijk geval de prerogatieven verbonden aan de
hoedanigheid van zijn vordering niet verliest en hij het recht behoudt om de
door de curator gestelde handelingen in het kader van de verkoop van het
pand te controleren. Zo kan hij vragen de verkoop uit te stellen met het oog
op een beter bod (Mons, 27 november 1991, T. Banlcw., 1992, 395 met noot
Gregoire, M.).
Gregoire stelt terecht in haar noot bij voormeld arrest dat in geval van
akkoord (weze het stilzwijgend of uitdrukkelijk) tussen pandhoudende
schuldeiser en curator over de opdracht tot realisatie door deze laatste, de
pandhouder geen speciaal controlerecht meer kan uitoefenen op de verkoop.
De curator behoeft dan ook niet te wachten op de uitdrukkelijke aanvaarding
van het bod door de pandhoudende schuldeiser, omdat in dergelijke hypothese de pandhoudende schuldeiser als het ware afstand heeft gedaan van de
hem door de wet geboden mogeHjkheid om zelf over te gaan tor-pandverzilvering (Gregoire, M., noot onder Mons, 27 november 1995, T. Bankw.,
1992, 398, ,11 convient, des lors, de reconnaftre au curateur un large pouvoir
d'intervention des que le creancier gagiste neglige l'exercice de son droit"
Zie eveneens: Gregoire, M., ,Le concours et 1' egalite des creanciers", in, Les
suretes, Brussel, Ed. du Jeune Barreau, 1992, p. 20 e.v.; Gregoire, M.,
,Theorie generale du concours des creanciers", Brussel, Bruylant, 1992, p.
88-90, nrs. 154-157). Deze stelling impliceert dat de curatoren vrijgesteld
worden van hun informatieplicht waardoor ze wellicht vlotter en efficienter
kunnen overgaan tot pandveizilvering. De pandhoudende schuldeiser daarentegen verliest zijn controlerecht.
0

Het Hof van Beroep te Liege lijkt de mogelijkheid te aanvaarden dat de
pandhoudende schuldeiser de handelszaak zou kunnen te gelde maken
zonder de procedure na te leven zoals voorzien is in de artikelen 4 tot 10
van titel I van de wet van 5 mei 1872 en zoals nochtans uitdrukkelijk wordt
voorgeschreven door art. 12 van de wet van 25 oktober 1919 op de inpandgeving van de handelszaak. Door het bestaan van een stilzwijgende maar
onbetwistbare overeenkomst met de pandhoudende schuldeiser ging de
curator over tot de realisatie van de handelszaak.
De betalingen die de pandhoudende schuldeiser op de handelszaak desalniettemin mocht ontvangen, zelfs al werden die ten onrechte aan de schuldeiser betaald, moeten volgens het Hof niet worden teruggeven aan de cu-
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rator, ingeval zij deel uitmaken van zijn pand en het bedrag van zijn
gewaarborgde schuldvordering niet overschrijden.
Het arrest geeft op zeer goed gemotiveerde wijze weer dat de wettelijke
verplichtingen van de curator wanneer hij op basis van dergelijke overeenkomst optreedt, dezelfde zijn dan wanneer hij daartoe wordt aangesteld
door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel: de gelden voortkomend uit de verkoop moeten ter aanzuivering van de schuld onverwijld
aan de pandhoudende schuldeiser worden overgemaakt, zonder dat de sluiting van het faillissement moet worden afgewacht. Het is enkel wanneer de
opbrengst van de verkoopprijs het bedrag van de gewaarborgde schuldvordering overtreft, dat het verschil aan de massa toekomt. Volledig terecht
werd daarnaast eveneens beslist dat het voorrecht van de pandnemer zich
eveneens tot de intresten uitstrekt (Liege, 26 januari 1995, T.B.H., 1996, 544,
noot Geerts, S.; J.T., 1995, 790; Snelberichten Handelsrecht, 1995, 84, noot
Gregoire, M.; het arrest verwijst uitdrukkelijk naar het princiepsarrest: Cass.,
8 april 1976, R.C.J.B., 1980, 121, met noot Moreau-Margreve, I.).

110. Naast de hypothese waarin de pandhouder vrijwillig afstand doet van
zijn initiatiefrecht, kan de curator eveneens tot verkoop van de handelszaak
overgaan indien de bevoorrechte pandhouder passief blijft. Opdat de curator
in die hypothese zou kunnen overgaan tot verkoop wordt door de meerderheid van de rechtsleer nog altijd voorgehouden dat een inmora-stelling
noodzakelijk is.
Hoewel dit o.i. geen wettelijke verplichting is, kan een ingebrekestelling
nuttig zijn om de door de curator reeds gemaakte kosten te kunnen verhalen
op basis van rechtsmisbruik indien de pandhouder laattijdig in actie treedt.
Het optreden van de curator is ook belangrijk in het Iicht van een eventuele
aansprakelijkheidsvordering ingesteld door een andere schuldeiser.
Zo hadden de borgen van de failliete vennootschap een vordering tot schadevergoeding ingesteld tegen de bankier pandhoudende schuldeiser, bewerend
dat deze geen toezicht had uitgeoefend op de (gebrekkige) wijze waarop de
curator de handelszaak verzilverd had. Het Hofkomt in het concreet geval tot
de bevinding dat de bankier geen schuld trof, nu gebleken was dat hij
vruchteloos aan de curator had voorgesteld de verkoop te doen uitstellen.
Mevrouw Gregoire maakt in haar noot het nodige voorbehoud omtrent de
controletaak van de bevoorrechte schuldeiser enerzijds en omtrent de verplichting van de curator tot overleg anderzijds (Mons, 27 november 1991,
Bank. Fin., 1992, 395 noot Gregoire, M.; T.B.H., 1992, 1089).

c) De schuldeisers van de boedel en van het nieuwe vermogen.

111. De schuldvorderingen voortvloeiend uit prestaties geleverd na het
vonnis van faillietverklaring, binnen het kader van Iopende contracten die
door de curator werden voortgezet of kosten en uitgaven door de curator
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gemaakt met het oog op het beheer van de faillissementsvereffening, worden
schulden van de boedel, of boedelschulden genoemd.
Deze schulden zijn rechtstreeks door het buitenbezitgestelde vermogen te
betalen, zonder aan de vormvereisten van het nazicht der schuldvorderingen
onderworpen te zijn. De samenstelling van bet buitenbezitgestelde vermogen
zal blijken uit de ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegde
inventaris (art. 489 Faill. W.)
Hoewel het verlies van beheer als bepaald in art. 444 Faill. W. absoluut en
algemeen is, ontneemt bet aan de gefailleerde niet bet recht om een nieuwe
handelszaak op te zetten of een activiteit als loontrekkende aan te vatten . De
inkomsten en goederen die aldus worden verkregen dienen als waarborg voor
de schuldeisers van bet faillissement, onder aftrek van de kosten voor hun
verwerving en van de lasten die erop rusten (Cass., 26 oktober 1987, A.C.,
1987-1988, nr. 115; T.B.H., 1988, 693; R.W., 1987-1988, 950; Verougstraete, 1., Manuel du curateur de lafaillite, 1987, p.84 ev.).
De Rechtbank van Koophandel te Liege had zich uit te spreken over bet lot
van een belastingschuld die betrekking had op de activiteit van de gefailleerde na bet faillissementsvonnis. De curator had zich de inkomsten van
de nieuwe activiteit toegeeigend overeenkomstig art. 444 Faill. W. Deze
toe-eigening kan enkel slaan op de netto-inkomsten, zijnde de inkomsten
verminderd met de lasten die er betrekking op hebben, waaronder de belastingschulden. De curator had weliswaar slechts bet voor beslag vatbare
gedeelte van bet loon van de gefailleerde ge'ind, na afhoudirig-van ue oF
drijfsvoorheffing door de werkgever. Deze voorheffing maakt slechts een
voorschot uit en was onvoldoende om de belastingschuld integraal aan te
zuiveren. De Rechtbank oordeelde dat de complementaire schuldvordering
van de Belgische Staat een schuld was van de massa, te voldoen door de
curator (Kh. Liege, 29 november 1994, Bull. Bel., 1996, nr. 75611).
3. Gevolgen

a) Ten aanzien van het retentierecht

112. Het retentierecht is de bevoegdheid die aan een schuldeiser, houder van
een lichamelijk roerend of onroerend goed waarop zijn schuldvordering
betrekking heeft, toekomt om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte
van dat goed, op te schorten totdat de schuldenaar zijn vordering jegens hem
voldaan heeft (De Page, H., Traite elementaire de droit civil beige, D.VI,
Brussel, 1953, nr.793; Lamine, L., Het retentierecht, Antwerpen, 1993,
tweede druk, nrs. 80-81; Algemeen over retentierecht: Ledoux, J.L., ,Chronique de Jurisprudence. Les sfuetes reelles et la publicite fonciere", 19871993, J.T., 1994, p. 337-338, nrs. 93-99; Van Buggenhout, C., Cornelis, L.,
,Retentierecht, pand en faillissement", R. W., 1977-1978, 1411,; Van Ommeslaghe, P., ,Observations sur les effets et l'etendue du droit de retention
et de l'exceptio non adimpleti contractus, specialement en cas de faillite
du debiteur", R.C.J.B., 1963, 69-91; Heurterre, P., ,Enkele beschouwingen
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over retentierecht", in Liber Amicorum Frederic Duman, I, Antwerpen,
1983, 159-172; Nuyts, A., ,Le droit de retention en droit international prive:
Quelques observations sur le role de la loi de 1' obligation, de la loi reelle, et
de la loi du lieu d'execution", T.B.B.R., 1992, 30-53; Gosselin, A., ,Protection du vendeur: les garanties legales et conventionnelles, Act. Dr., 1994,
940-943).
Het retentierecht is een feitelijk drukkingsmiddel waardoor de schuldeiser
onder omstandigheden bet recht heeft om te weigeren, de goederen die hem
door de debiteur zijn overhandigd in bet kader van de uitvoering van de
overeenkomst en die in verband staan tot zijn schuldvordering, af te geven
zolang de schuld niet is voldaan . Het retentierecht wordt tegenwerpbaar
geacht zowel binnen als buiten bet faillissement (Cass., 7 november 1935,
Pas., 1936, I, 38; Cass., 22 juni 1979, A. C., 1978-1979, 1271; R. W., 19791980, 2096; Cass., 24 april 1987, A. C., 1986-1987, 498). Het retentierecht
vertoont veel gelijkenis met de exceptio non adimpleti contractus en is er
eigenlijk een concrete toepassing van (Thys, H., ,Het retentierecht van de
niet-betaalde verzekeraar", De Verz., 1985, p. 389 ev.). Beide rechtsfiguren
beogen hetzelfde doel:
- negatief drukkingsmiddel om betaling te bekomen;
- dienen tot zekerheid om zich te beschermen tegen de insolvabiliteit van
de schuldenaar, respectievelijk door de opschorting van de uitvoering
van de verbintenis of door de weigering de zaak terug te geven.
113. Het retentierecht is afhankelijk van het cumulatief bestaan van een
aantal voorwaarden. Zo moet de schuldvordering uit hoofde waarvan men
retentierecht uitoefent vaststaand en opeisbaar zijn.
Een garagehouder die retentierecht uitoefent op een wagen van een klant,
terwijl zijn schuldvordering niet zeker is, noch opeisbaar is, maakt zich
schuldig aan rechtsmisbruik in en is strijdig met de goede trouw. (Vred.
St. Niklaas, 14januari 1991,R.W., 1991-1992, 1436).
De schuldeiser moet ter goeder trouw zijn, de materiele detentie hebben van
de zaak, en er moet een nauwe band bestaan tussen de schuldvordering en de
zaak.
Tussen de schuldvordering die betrekking heeft op onderhoudsbeurten van
verschillende vliegtuigen en het teruggehouden vliegtuig bestaat een voldoende band van samenhang omdat de schuldvordering voortvloeit uit een
enkele en ondeelbare overeenkomst (Brussel, 23 februari 1994, D.A.O.R.,
1994, nr. 31, 103, noot). De vrijwillige afgifte van het vliegtuig na een
onderhoudsbeurt maakt geen afstand of verlies van bet retentierecht uit. Deze
formulering is wat ongelukkig omdat bet retentierecht principieel eindigt
zodra de schuldeiser bet bezit van de teruggehouden goederen prijsgeeft
(Verbeke, A. en Peeters, 1., Voorrechten, hypotheken en andere zekerheden,
1995, I, nr. 272 ). Het Hof bedoelt wellicht dat door de afgifte van bet
vliegtuig geen atbreuk wordt gedaan aan bet bestaan van een ondeelbare
overeenkomst waardoor wegens niet-betaling van de vordering inzake on-
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derhoudsbeurt van vliegtuig A het retentierecht kan worden uitgeoefend op
het later in onderhoud gegeven vliegtuig B. De juridische samenhang tussen
de vordering en de zaak gaat immers niet verloren door de vrijwillige
teruggave van de teruggehouden zaak.
Het retentierecht moet te goeder trouw worden uitgeoefend. Uit het loutere feit van schade of nadeel voor de debiteur ten gevolge van het retentierecht kan niet zonder meer worden afgeleid dat het retentierecht wordt
misbruikt. Dit is enkel het geval indien de schade in hoofde van de debiteur buiten verhouding staat tot de schade die voor de retentor voortvloeit uit de niet-naleving van de verbintenis (Brussel, 23 februari 1994,
gecit.: voor een voorbeeld van rechtsmisbruik, Vernimme, 1., ,Ben retentierecht op de door hem gehouden boeken ten voordele van de boekhouder", noot onder Kh. Brugge (kortged.),18 november 1991, D.A.O.R.,1993,
90).
114. Het retentierecht verleent geen voorrecht, noch een volgrecht en is een
louter drukkingsmiddel dat dan ook erga omnes tegenwerpelijk is. Het is niet
aileen tegenwerpelijk aan de schuldenaar en diens samenlopende schuldeisers, zowel binnen als buiten faillissement, maar ook ten aanzien van de
eigenaar van de teruggehouden goederen (Antwerpen, 4 januari 1994, R. W.,
1993-94, 1432, verwijzend naar Cass., Fr., 22 mei 1962, J.T., 1962, 583).
Anders zou de debiteur het retentierecht kunnen ongedaan maken door de
goederen aan een derde te verkopen. V oor de uitoefening van het retentierecht is overigens niet vereist dat de goederen eigendom zijn van de debiteur
(Antwerpen, 4 januari 1994, gecit.).
Dat het retentierecht tegenwerpelijk is aan de curator van het faillissement
van de debiteur staat vast (Cass., 9 oktober 1976, Pas., 1977, I, 154; A.C.,
1976-1977, 153; R.C.J.B., 1979, 5, noot Fagnart, J.L., Recherches surle droit
de retention et I' exception d'inexecution"; Cass., 22 juni 1979, A. C., 19781979, 1271; Pas., 1979, I, 1230; R. W., 1979-1980, 2096; Cass., 12 september
1986, A. C., 1986-1987, 43; Pas., 1987, I, 41).
De positie van de curator aan wie een retentierecht wordt tegengeworpen is
niet steeds gemakkelijk. Hij wordt gedwongen door de regels van het
verbintenissenrecht het retentierecht te eerbiedigen en kan de teruggehouden
zaak niet tegelde maken. Indien er voldoende geld voorhanden is en de
waarde van het geretenteerde goed het bedrag van de schuldvordering
overtreft, zal de curator de retentor uitbetalen waarna deze laatste verplicht
is het goed af te geven aan de curator, zodat deze het goed kan te gelde
maken ten gunste van de massa. In de praktijk komt de curator met de
detentor overeen dat hij het goed mag realiseren op voorwaarde dat hij zich
ertoe verbindt de detentor bij voorrang met de opbrengst te betalen (Kh.
Brugge, 2 juni 1983, T.B.B.R., 1985, 102)
Eenmaal de curator ten aanzien van de detentor stelling heeft ingenomen
- waartoe hij verplicht is- (Cloquet, A., ,Les concordats et la faillite",
Les Novelles, D. IV, Brussel, 1985, nr. 1455) en heeft aanvaard dat de
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detentor bij voorrang zou worden betaald met de verkregen verkoopprijs, is
de retentie niet langer meer verantwoord. De daaruit voortvloeiende bewaringskosten kunnen niet ten laste van de mass a worden gelegd . De rechtbank
was van oordeel dat de garagist misbruik maakte van zijn retentierecht door
het nog verder uit te oefenen nadat hij van de curator de verzekering had
gekregen dat de verkoopprijs van de wagen hem zou toekomen (Kh. Charleroi, 27 maart 1991, J.L.M.B., 1993, 174). Deze rechtspraak kan niet goedgekeurd worden. De retentor beschikt over een persoonlijk recht op de zaak
om op eigen gezag de teruggave van de zaak op te schorten. Hij kan de zaak
zelf niet tegelde maken. Indien hij dit toch zou doen zal hij ten aanzien van de
opbrengst geen voorrecht kunnen laten gelden. In voorliggend geval dient de
curator de schuld te betalen, indien hij de teruggehouden zaak wenst te
ontvangen.
Zoals gesteld werd de tegenwerpelijkheid van het retentierecht ten aanzien
van de curator door het Hof van Cassatie reeds herhaaldelijk aanvaard. De
tegenwerpelijkheid ten aanzien van de eigenaar van een roerend goed wordt
eveneens in de meerderheid van de rechtspraak aangenomen (Antwerpen, 4
januari 1994, R. W., 1993-1994, 1432; Kh. Antwerpen, 4 november 1986;
R. W., 1986-1987, 1764). Over de externe werking ten aanzien van bijzonder
bevoorrechte, pandhoudende en hypothecaire schuldeisers bestaat onzekerheid. Het Hof van Cassatie heeft zich in een arrest van 16 juni 1995 uitgesproken over de tegenwerpelijkheid van het retentierecht op een schip ten
aanzien van de hypothecaire schuldeiser op dat schip. Het Hof van Cassatie
beslist dat de retentie van een schip geen voorrang verleent op de hypotheekhouder van dat schip, m.a.w. dat het retentierecht niet tegenwerpelijk is
aan de hypothecaire schuldeiser (Cass., 16 juni 1995, T.B.H., 1996, 216, met
noot Dirix, E.).
In een zeer heldere noot onder voormeld arrest geeft Dirix, E., een analyse
van de externe werking van het retentierecht ten aanzien van de diverse
categorieen van derden. Terecht wordt, voor wat de hypothecaire schuldeiser
betreft, gesteld dat vanuit de anterioriteitsregel rekening moet worden gehouden met het tijdstip waarop bet hypotheekrecht is ontstaan. Een ouder
retentierecht is tegenwerpelijk aan een hypothecaire inschrijving van latere
datum, terwijl een retentierecht niet kan worden ingeroepen tegen een ouder
hypotheekrecht (Dirix, E., ,De tegenwerpelijkheid van het retentierecht",
noot onder Cass., 16 juni 1995, T.B.H., 1996, 219-225).
115. In bepaalde gevallen wordt de werking van het retentierecht evenwel
afgewezen. Zo mag de accountant geen retentierecht uitoefenen bij gebreke
aan betaling van de prijs van de door hem geleverde prestaties, op de
boekhoudkundige stukken of op de handelsboeken die hem worden toevertrouwd om zijn opdracht te vervullen (Rb. Liege (kortged.), 6 augustus 1992,
Pas., 1992, III, 100; Rb. Liege (kortged.), 22 september 1993, Rev. Not. B.,
1994, 244; Kh. Dinant (kortged.), 6 november 1990, J.T., 1991, 132; Kh.
Brugge (Kortged.), 18 november 1991, D.A.O.R., 1993, 28,87, noot Ver999

nimme, J.; R.W., 1992-1993, 1380; Kh. Gent (kortged.), 24 maart 1992,
T.G.R., 1992, 55).
Voormelde rechtspraak weigert unaniem de toepassing van het retentierecht. De motivering is evenwel enigszins uiteenlopend: de Rechtbank te
Liege verwijst naar de jaarlijkse rapporten van het Instituut voor Accountants en stelt dat de vertrouwensfunctie zich verzet tegen het uitoefenen
van het retentierecht. De Rechtbank te Brugge legt meer nadruk op het feit
dat de achtergehouden documenten niet in geld waardeerbaar zijn. Dit
argument snijdt geen hout: retentierecht is een drukkingsmiddel, of het
achtergehouden goed verkoopbaar is is, niet relevant. De Rechtbank te Gent
verwijst naar het belang van de overhandiging van de documenten voor de
client en stelt dat naar analogie met advocaten en notarissen zij deze stukken
die hen in voile vertrouwen werden overhandigd, niet mogen achterhouden
om betaling te bekomen. Gemeenschappelijk aan al deze beslissingen is het
argument dat een wanverhouding bestaat tussen het nagestreefde voordeel
voor de accountant enerzijds en de schade die er voor de client uit voortvloeit.
Het retentierecht eindigt zodra de schuldeiser het bezit van de teruggehouden
goederen prijs geeft. Vanaf de vrijgave kan de schuldeiser geen enkel recht
meer doen gel den op de goederen. W anneer de goederen echter worden
vrijgegeven onder de voorwaarde van het verstrekken van een gelijkwaardige zekerheid, met name een bankgarantie, dan gaat het retentierecht weliswaar teniet, maar komt de bank:garantie in de plaats van de afgegeven
goederen. Vermits de afroep van de garantie afhankelijk is gemaakt van de
beslissing van de rechter over geldigheid en tegenwerpelijkheid van het
retentierecht, is de afroep in casu gerechtvaardigd (Antwerpen, 4 januari
1994, R. W., 1993-1994, 1432).

b) Ten aanzien van de revindicatie tegen de boedel.
1. Begrip
116. De goederen die aan derden toebehoren en de goederen die de gefailleerde voor rekening van derden onder zich hield en die in natura in
de boedel worden teruggevonden, moeten door de curator worden teruggegegeven mits machtiging van de rechter-commissaris (art. 572 Faill.
W.) De wet vermeldt uitdrukkelijk een aantal toepassingsgevallen, ondermeer:
- Kunnen worden teruggevorderd de afgegeven handelseffecten of andere titels die nog niet betaald zijn en die in natura in de portefeuille
van de gefailleerde aanwezig zijn op de dag van het vonnis van faillietverklaring , wanneer zij door de eigenaar zijn overgemaakt met de enkele
opdracht ze te innen en de waarde ervan te zijner beschikking te houden, of wanneer zij voor bepaalde betalingen bestemd zijn (art. 566 Faill.
W.).
- Kunnen eveneens worden teruggevorderd zolang zij voor een geheel of
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voor een gedeelte in natura bestaan, de koopwaren aan de gefailleerde in
consignatie gegeven als bewaargeving of om te worden verkocht voor
rekening van de afzender. Kan zelfs worden teruggevorderd de prijs of
het gedeelte van de prijs van deze koopwaren die niet is betaald noch in
waarde geregeld, noch verrekend in rekening-courant tussen de gefailleerde en de koper (art. 567 Faill. W.).
Het welslagen van de revindicatie lastens het faillissement veronderstelt
dat bewezen wordt dat de teruggevorderde zaak onveranderd in de failliete boedel teruggevonden wordt (Cloquet, A., ,Les concordats et la faillite", Les Novelles, Droit Commercial, IV, Brussel, 1985, nr.1628; Verougstraete, Y., Manuel du curateur de Ia faillite, Brussel, 1987, nrs. 268272).
De revindicatie is aan twee voorwaarden onderworpen:
- De revindicant moet aantonen dat hij het recht had om voor bet openvallen van het faillissement aan de toekomstige gefailleerde de teruggave
van het gerevindiceerde goed te vragen, hetzij krachtens zijn eigendomsrecht (wat veronderstelt dat de gefailleerde nimmer eigenaar ofbezitter is
geweest), hetzij krachtens een overeenkomst (huur, pand, inbewaargeving, consignatie met het oog op verkoop ... ); degene die zich beroept op
het feit dat hij de goederen van de gefailleerde heeft gekocht voor de
samen1oop moet de eigendomsoverdracht bewijzen.
- Het gerevindiceerde goed moet zich op het ogenblik van het openvallen
van het faillissement nog in natura (identificeerbaar) in bet patrimonium
van de gefailleerde bevinden. Soortzaken moeten ge'individualiseerd zijn
op het ogenblik van de samenloop.
In de meeste gevallen zal een revindicatie die voldoet aan de gestelde
voorwaarden, geen problemen stellen en zal op vrijwillige basis de teruggave
geschieden van de desbetreffende goederen. In elke zaak dient wel te worden
nagegaan of er geen collusie is tussen de revindicant en de gefailleerde, om
door middel van de revindicatie aan het collectief beslag te ontsnappen
(Antwerpen, 22 oktober 1990, Bull. Bel., 1992, 2728; Liege, 26 oktober
1994, Bull. Bel., 1996, 63). Dergelijke revindicatie kan een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding opleveren (Beslagr. Brugge, 15
september 1992, T.B.B.R., 1993, 124).
De revindicatie door een aangetekend schrijven aan de curator van het
faillissement dat later werd ingetrokken, is rechtsgeldig en kan worden
tegengeworpen aan de boedel van het volgend faillissement (Kh. Namen,
12 maart 1992, T.B.H., 1992, 1080).
2. Individualiseerbaarheid
117. De revindicatie van de goederen na faillissement is mogelijk zo ondermeer de zaak nog individualiseerbaar is. Dit is niet meer het geval wanneer
ten gevolge van de mengeling van de granen van verschillende landbouwers
niet meer kan onderscheiden worden welke landbouwer wat geleverd heeft.
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Teneinde een oplossing te vinden voor dit probleem, besloten de verschillende landbouwers op basis van gemeenschappelijke eigendom van de
granen een vordering in te stellen.
Deze vordering wordt als strijdig met de werkelijkheid en in rechte niet te
verantwoorden, afgewezen (Mons, 6 juni 1990, J.L.M.B., 1990, 1493).
Een factum afgeleverd door de curator van het faillissement van verweerster
met inventaris van de verkochte goederen, biedt voldoende waarborg tegenover derden, daar het gaat om een document dat is afgeleverd door een
gerechtelijk mandataris (Beslagr. Charleroi, 20 februari 1989, Bull. Bel.,
1990, 3317).
De levering op de dag van het faillissement laat een revindicatie door de
verkoper toe.
De gefailleerde wordt immers door het faillissement in de onmogelijkheid
gesteld de goederen nog in ontvangst te nemen (Kh. Neufchateau, 30 juni
1981, R.R.D., 1982, 245).
Artikel 20 5° Hyp. W. bepaalt welke de rechten zijn van de verkoper van
roerende goederen in geval van samenloop met andere schuldeisers. Dit
artikel is van openbare orde. Partijen kunnen door het beding van eigendomsvoorbehoud het recht op revindicatie niet te bewerkstelligen. Gelet op
art. 546 Fail. W. is revindicatie tegenover de curator uitgesloten (Gent, 25
november 1987, T.B.B.R., 1993, 14).
De Rechtba11K van· Koopnandel te Verviers had zich uit te spreken over
navolgende aangelegenheid: De koopwaar, zijnde zomerkledij, wordt
verstuurd naar de koper - toekomstig gefailleerde - doch wordt geleverd
bij een commissionnair van de koper, v66r de verplichte leveringsdatum, die
zich situeerde enige dagen mi het faillissementsvonnis. Na het faillissement
wordt de koopwaar afgehaald door de klanten. De verkoper stelt dat deze
goederen niet behoren tot het faillissement en vordert vanwege de curator de
betaling of de teruggave ervan, zich beroepend op de toepassing van art. 568
Faill. W. en argumenterend dat ,kunnen worden teruggevorderd de aan de
gefailleerde verzonden koopwaren, zolang de overgave ervan niet is geschied in zijn magazijnen of in deze van de commissionnair die be last is ze
voor rekening van de gefailleerde te verkopen".
De vraag tot teruggave wordt verworpen door de curator.
De Rechtbank aanvaardt dater geen ,overgave" is geschied in de magazijnen van de gefailleerde maar bij een commissionnair die terzake zonder enige instructie was van de koper. De terugvordering lastens de curator werd gegrond verklaard (Kh. Verviers, 8 augustus 1991, T.B.H., 1992,
316).
Voor de revindicatie van vervangbaar gestelde aandelen of effecten, wordt
verwezen naar Colle, Ph., Geinger, H., en Van Buggenhout, C., o.c., p. 520,
nr. 149; Huyghe, E., Bewaargeving, ,Revindicatie van vervangbaar gestelde
aandelen", T.R. V., 1991, 542-545.)
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c) Ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud en het uitdrukkelijk ontbindend beding.
118. Overeenkomstig artikel 1583 B.W. is de koop tussen partijen voltrokken en verkrijgt de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van de
verkoper, van zodra er overeenstemming is over de zaak en de prijs, zelfs
indien de zaak niet werd geleverd en de prijs niet werd betaald. Partijen
kunnen overeenkomen dat deze eigendomsoverdracht naar een later tijdstip
wordt uitgesteld (Schrans, G., ,Het beding van eigendomsvoorbehoud en
zijn externe werking tegenover de schuldeisers van de koper van een zaak",
T.P.R., 1982, 145). Dergelijk conventioneel eigendomsvoorbehoud wordt in
omzeggens alle contracten met uitgestelde betaling opgenomen . Het verleent aan de verkoper een op het eerste gezicht zeer aantrekk:elijke bescherming tegen de insolvabiliteit van de koper (de Hemptinne, R. en Ruyffelaere,
A., ,Naar de tegenstelbaarheid van de clausule van eigendomsvoorbehoud",
Jurist in Bedrijf, Brussel, Bruylant, 1989, 131 e.v.; Coppens, P., ,La mise en
oeuvre d'une clause de reserve de propriete en cas de concours des creanciers", T.B.H., 1995, 546 e.v.).
Het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud plaatst de verkoper opnieuw
in de situatie waarin hij zich bevond v66r de levering. Hij kan dan kiezen
tussen de uitvoering van de overeenkomst of de ontbinding ervan (Kh.
Charleroi, 5 mei (993, J.L.M.B., 1995, 158).
Zo de geldigheid van een beding van eigendomsvoorbehoud onbetwist is,
dan geldt dit beding slechts tussen de contractspartijen. Indien de koper zijn
betalingsverplichtingen niet nakomt, dan kan de verkoper op grond van het
beding, revindiceren.
In geval van samenloop daarentegen kan het beding van eigendomsvoorbehoud niet aan derden worden tegengeworpen (Cass., 9 februari 1933, Pas.,
1933, I. 102, met concl. Proc. Gen. P. Leclercq). Bij faillissement is het
beding van eigendomsvoorbehoud, naar vigerend Belgisch recht, niet tegenstelbaar, zodat de niet-betaalde verkoper de zaak niet op grond van het
bedongen eigendomsvoorbehoud van de curator van het faillissement van
de koper kan terugvorderen. De positie van de onbetaalde verkoper wordt
dwingend vastgelegd binnen de grenzen van art. 20, 5° Hyp. W .. De
contractuele bedingen die deze grenzen verleggen zijn niet-tegenwerpelijk
bij samenloop en faillissement. Hoewel deze rechtspraak bekritiseerd wordt (
Dirix, E., ,Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid", T.P.R., 1988, 339;
Storme, M.E., ,Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht,
eigendomsvoorbehoud; een poging tot systematisatie", in Eigendom, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 1992, 504-505) en in de ons omringende landen de tegenwerpelijkheid wel wordt aanvaard, blijft het standpunt
van ons hoogste rechtscollege ongewijzigd.
Het beding kan enkel tegenwerpelijk zijn indien de verkoper zich, v66r het
faillissement op ondubbelzinnige wijze, op de werking ervan beroepen
heeft.
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119. Hoewel bet Hof van Cassatie, zoals gesteld, tot op heden niet afgeweken is van de stelling verdedigd in haar eerste arresten van 1933, client
toch aandacht te worden besteed aan bet Cassatie-arrest van 22 september
1994, omdat bet de inroepingsvoorwaarde van bet eigendomsvoorbehoud
nauwkeurig omschrijft.
De feiten die aan de grondslag van de vordering lagen kunnen als volgt
worden samengevat: de kredietverzekeraar gesubrogeerd in de rechten van
de verkoper, leverancier van bout, had daags voor bet neerleggen van bet
verzoekschrift tot bet bekomen van bet gerechtelijk akkoord, bij aangetekend
schrijven zijn eigendomsvoorbehoud ingeroepen. Zowel de Rechtbank van
Koophandel te N amen als bet Hof van Beroep te Liege waren van oordeel dat
de datum van bet versturen van de brief determinerend is om de tegenwerpelijkheid van bet beding te beoordelen. De tegenwerpelijkheid werd
aanvaard en de verkoop werd dienvolgens ontbonden ex nunc (Liege, 28 juni
1991, TB.H., 1992, 301, noot).
Het Hof van Cassatie verbrak bet arrest met navolgende overwegingen:
- Het beding van eigendomsvoorbehoud, dat tussen de contracterende
partijen geldt, kan niet tegengeworpen worden aan de schuldeisers van
de koper die in samenloop zijn met de verkoper van roerende goederen
wanneer de koper in bet bezit van de verkochte zaak is gesteld.
- De verkoper die doet blijken dat hij een beding van eigendomsvoorbehoud wil aanvoeren, verricht daarbij een eenzijdige rechtshandeling die
voor de koper is bedoeld en waardoor de verkoper vanae-kopet:' ae
teruggave van bet verkochte goed eist, zodat die rechtshandeling pas
voltrokken is wanneer de geadresseerde kennis neemt van de verklaring.(Cass., 22 september 1994, R. W., 1994-1995, 1264, noot Dirix, E.;
TB.H., 1995, 601; J.L.M.B., 1995, 124, noot Caeymaex, J.; T. Not., 1995,
572, noot Bouckaert, F.).
Dit arrest werd uitvoerig besproken in de rechtsleer (Coppens, P., ,La mise
en oeuvre d'une clause de reserve de propriete en cas de concours des
creanciers", T.B.H., 1995, 547-551; Dirix, E., ,Eigendomsvoorbehoud en
samenloop", R. W, 1994-1995, 1265-1266; Caeymaex, J., ,Reflexions sur la
reserve de propriete", J.L.M.B., 1995, 126-129). Het belang van bet cassatiearrest situeert zich in hoofdzaak in bet feit dat bet heel duidelijk de theorie
van de eenzijdige wilsuiting bevestigt. Volgens bet Hof is dus vereist dat de
koper tijdig kennis neemt van bet voornemen van de verkoper om zich te
beroepen op bet eigendomsvoorbehoud. Deze bijkomende voorwaarde wordt
merkwaardig genoemd omdat bet inroepen van bet zekerheidsrecht vooral
betrekking heeft op de verhouding tussen de verkoper en de andere schuldeisers van de koper. Het informeren van de koper zelf heeft voor de verkoper
weinig belang. Het Hof plaatst evenwel bet eigendomsvoorbehoud resoluut
in de contractuele relatie tussen koper en verkoper (Dirix, E., o.c., 1266). De
kennisgeving van de wilsverklaring aan de debiteur is dus essentieel, wat
meteen impliceert dat de verkopers bijzonder diligent zullen moeten zijn
bij bet in werking stellen van de clausule van eigendomsvoorbehoud. Het
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verdient zelfs aanbeveling een clausule aan bet beding toe te voegen waarin
wordt gestipuleerd op welke wijze de kennisgeving moet gebeuren en binnen
welke termijn de koper geacbt wordt er kennis van genomen te bebben. Dit
zallatere bewijsproblemen uitsluiten.
120. De uitoefeningsvoorwaarden bij bet inroepen van bet eigendomsvoorbeboud v66r faillissement blijven aanleiding geven tot heel veel betwistingen. De vindingrijkheid van de schuldeisers staat tegenover de door
de recbtspraak vereiste ondubbelzinnigheid waarmede dit dient te gebeuren.

Zo wordt de tegenwerpelijkheid aanvaard in navolgende gevallen:
- Het Hof te Mons stelt dat de clausule van eigendomsvoorbehoud aan
derden tegenstelbaar is indien ze op regelmatige marrier werd ingeroepen
v66r de samenloop door een ondubbelzinnige kennisgeving van het
voornemen van de verkoper om er zicb op te beroepen. De teruggave
van de verkochte wagen moet niet in rechte gevorderd worden maar kan
worden opgeeist bij aangetekend schrijven v66r faillissement (Mons, 5
februari 1990, D.A.O.R., 1990, nr. 15, p. 75; J.T., 1990, 473; J.L.M.B.,
1990, 1110; R.R.D., 1990, 225).
- De revindicatie door een aangetekend schrijven gericbt aan de curator
van een faillissement dat later werd ingetrokken, is rechtsgeldig en kan
aan de boedel die ontstaat ingevo1ge een later faillissement worden
tegengeworpen (Kh. Namen, 12 maart 1992, T.B.H., 1992, 1080).
- Het contractueel bedongen eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde
verkoper is tegenstelbaar aan de massa van het faillissement wanneer
de verkoper voor het faillissement een beslag tot terugvordering had laten
leggen op de verkochte goederen. Zulk beslag, ook al is het slechts een
bewarende maatregel, vormt de ondubbelzinnige uiting van de verkoper
om de goederen als eigenaar terug te vorderen (Kh. Gent, 27 juni 1995,
T.G.R., 1996, 24).
- Het aangetekend schrijven dat het beding tot eigendomsvoorbehoud
inroept moet de koper bereiken v66r diens faillietverklaring. Indien de
brief wordt ontvangen na het ontstaan van de samenloop, maar de wil
tot terugvordering door een bezoek de dag voordien duidelijk tot
uiting kwam, is de terugvordering geldig (Kh. Namen, 24 november
1994, T.B.H., 1995, 625, noot Coppens, P.; contra: Liege, 28 juni 1991,
J.L.M.B., 1992, 692; T.B.H., 1992, 30).
In casu waren de in extremis gedane tussenkomsten van de vertegenwoordiger van de verkoper ondubbelzinnig, zoals blijkt uit het feitenrelaas dat overigens zeer nauwkeurig wordt weergegeven in het vonnis.
- Het Hof te Antwerpen aanvaardde dat het versturen van een telex vijf
dagen voor het faillissement kon volstaan als uitoefeningsmodaliteit
(Antwerpen, 1 maart 1988, R. W., 1988-1989, 575).
- Zelfs indien de verkoper eerst opteert voor een eis tot betaling en pas
nadien de zaak terugvordert, blijft het beding tegenwerpelijk indien het
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werd ingeroepen v66r faillissement (Kh. Brugge, 21 september 1989,
R.W. 1989-1990, 474).
Kunnen daarentegen niet worden aanvaard als geldige kennisgeving:
- Aanbod tot het getuigenverhoor: het getuigenbewijs van een bandelsverbintenis vormt een minder betrouwbare onderzoeksmaatregel en werd
dan ook niet toegestaan om de uitoefening van het beding van eigendomsvoorbeboud op ondubbelzinnige wijze te bewijzen (Kh. Brugge, 3
januari 1991, R.W., 1991-1992, 665).
- Een beding dat werd in werking gesteld door de verkoper naar aanleiding
van een eerste faillissement, dat nadien wordt ingetrokken, kan geen
uitwerking meer hebben ten aanzien van de boedel van het tweede
faillissement. Hierbij moet worden vermeld dat bet Hof tot dit besluit
kwam omdat elke rechtshandeling gesteld ten aanzien van de curator van
het eerste faillissement ophoudt rechtsgevolgen te sorteren sinds de
datum van de intrekking van dit faillissement en omdat bovendien was
gebleken dat na de intrekking van het eerste faillissement de verkoper
zich bereid had getoond nieuwe bandelsbetrekkingen aan te knopen
(Liege, 15 november 1994, J.L.M.B., 1995, 910 dat Rb. Namen, 12 maart
1992, J.L.M.B., 1992, 1080 hervormt).
- W anneer het eigendomsvoorbehoud pas in werking wordt gesteld na de
neerlegging van het verzoekschrift strekkende tot het bekomen van een
gerechtelijk akkoord, kan dit niet meer tegenwerpelijk zijn aan de massa
omdat de samenloop is ontstaan op het ogenblik van de neerlegging van
dat verzoekschrift (Brussel, 6-aecember-1990, T.B:H.;T99r;J.L.M.B.,
1991, 629).
De terugvordering van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud
wordt ingeroepen kan bovendien maar worden toegewezen wanneer deze
goederen nog identificeerbaar zijn en niet van juridische natuur zijn veranderd (VanRyn, J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, IV, nr. 2772;
Cloquet, o.c., Les Novelles, 1985, nrs. 1648 e.v., 1809, 1986 e.v.; R.P.D.B.,
V0 , Faillite et concordat, nr. 1527).
Wanneer geleverde toestellen (verwarmingstoestellen) geplaatst en vastgemaakt werden zodat zij door incorporatie deel uitmaken van bet onroerend
actief van de vennootscbap, kan het eigendomsvoorbehoud geen uitwerking
bebben (Brussel, 6 december 1990, J.L.M.B., 1991, 628).
De verkoper van veldgroenten die tot conserven of diepvriespakketten waren
verwerkt, kan het eigendomsvoorbehoud niet inroepen. Elke identificatie is
door die verwerking onmogelijk geworden (Kh. Brugge, 31 januari 1991,
T.B.H., 1991, 665).

121. Een beding van eigendomsvoorbeboud kan slechts uitwerking hebben
indien eveneens de ontbinding van de overeenkomst wordt gevorderd, in
toepassing van artikel 1134 B.W. of krachtens een uitdrukkelijk ontbindend
beding, wegens wanprestatie. Zander de ontbinding heeft de verkoper immers geen enkele titel om wat geleverd is, terug te eisen. W aar er geen grand
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is om ontbinding te vorderen, is er meteen ook geen grond om een eigendomsvoorbeboud in te roepen en de geleverde goederen terug te eisen. De
redenen tot ontbinding dienen aanwezig te zijn voordat de samenloop zicb
beeft voorgedaan (Kh. Kortrijk, 11 september 1995, T.B.H., 1996, 462).
Het uitdrukkelijk ontbindend beding boudt eveneens een sanctie in voor de
wanprestatie van de koper, betgeen de verkoper de mogelijkheid geeft om,
zonder voorafgaandelijke tussenkomst, maar wei onder a posteriori toezicbt
van de recbter over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst (Stijns, S.,
De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten,
Antwerpen, 1994, 37, nr. 9).
Het uitdrukkelijk ontbindend beding wordt door de recbtspraak als geldig
aanvaard zolang bet wordt ingeroepen v66r bet faillissement. Het kan nog
nuttig worden ingeroepen tijdens de verdacbte periode (Gent, 10 november
1994, A.J.T., 1995-1996, 304, noot Blommaert, D.; Kh. Mons, 5 februari
1990, R.R.D., 1991, 225).
122. Om de beperkte tegenstelbaarbeid van bet eigendomsvoorbeboud te
omzeilen zocbten veel verkopers een oplossing in de tecbniek van de buurkoop: de zaak wordt ter bescbikking gesteld voor een welbepaalde termijn
tegen betaling van een buurprijs en bij bet verlopen van de overeenkomst kan
de buurder eigenaar worden of wordt bij eigenaar tegen een symboliscbe
prijs. De tegenstelbaarbeid van dergelijke overeenkomst wordt door de
recbtspraak verworpen.
Bij leasing, dat bescbouwd wordt als een contract sui generis, kan de buurder
(lessee) eigenaar worden bij bet verstrijken van de overeenkomst tegen de
betaling van de prijs, die overeenkomt met de residuele waarde. Hij beeft de
keuze te verzaken aan de verwerving van de zaak. Dergelijke overeenkomst
is tegenstelbaar aan derden (Liege, 29 november 1990, J.L.M.B., 1991, 945;
Mons 5 februari 1991, T.B.H., 1991, 655).
Dit betekent dat bij faillissement van de lessee, bet eigendomsrecbt van de
lessor aan de boedel kan worden tegengeworpen.
Het Hof. van Cassatie beeft dit in baar arrest van 17 juni 1993 bevestigd en
geoordeeld dat bet leasingcontract niet kan worden gekwalificeerd als een
verkoop op afbetaling. De lessor blijft eigenaar van bet goed tot op bet
ogenblik dat de koopoptie door de lessee wordt gelicbt. Dit eigendomsrecbt
is tegenwerpelijk aan de scbuldeisers van de lessee. De inboud van bet arrest
is belangrijk in die zin dat de vrijbeid een contract aan te gaan, genaamd
buurfinanciering met de aan de leasing eigen kenmerken, door bet Hof wordt
aangenomen; volgens bet Hof kunnen de bedingen afwijken van de buurovereenkomst zoals omschreven door bet B.W. betreffende de leveringsverplicbting en de risicoregeling, zonder de specifieke aard van de leasing te
verliezen die een component beeft van buur. Het Hof aanvaardt dus binnen
bepaalde grenzen de splitsing tussen juridiscbe en economiscbe eigendom.
(Verougstraete, I., ,De scbuldeiseres de faillietverklaring, en de opscborting
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van betaling", in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, 1994,
130) Ook in de noot onder het arrest wordt benadrukt dat hierdoor een
belangrijke stap wordt gezet in de richting van de erkenning van het eigendomsrecht tot zekerheid (Cass., 17 juni 1993, T.B.H., 1994, 147, noot; J.T.,
1993, 732, Rec. Cass., 1993, 179, noot Storme, M.E.; Zie voor een nadere
analyse van leasing: Bruyns, Fr. en Buysschaert, D., ,Chronique de Jurisprudence - Location financement ou leasing mobilier (1988-1993)", J. T.,
1994, 461 e.v.; Van Wuytswinkel, M., ,Le leasing mobilier: contrat complexe ou autonome", R.R.D., 1992, 199; Verheyden, A., ,Le leasing: une
institution aux contours et au regime toujours incertains", J.T., 1993, 325;
Vanden Hole, L., ,De roerende leasing: de positie van de lessor bij faillissement", D.A.O.R., 1996, 25-52).
Indien de curator overgaat tot de verkoop van de goederen waarvoor het
beding van eigendomsvoorbehoud geldig werd ingeroepen, dan zal de verkoper bij voorrang worden uitbetaald met de verkoopprijs ervan. Zijn
schuldvordering zal voor het saldo worden opgenomen in het chirografair
passief (Antwerpen, 1 maart 1988, R. W., 1988-1989, 575, Kh., Nivelles, 8
mei 1989, T.B.H., 1989, 955).
d) Ten aanzien van de schuldvergelijking
1. Begrip
123. Compensatie of schuldvergelijking is een wijze van tenietgaan van
overeenkomsten en betekent, zoals gestipuleerd in art. 1289 tot 1299 B.W.,
dat wanneer partijen over en weer elkaars schuldenaar en schuldeiser zijn, de
verbintenissen uitdoven. In de besproken periode is echter de zekerheidsfunctie van de schuldvergelijking nadrukkelijk aan bod gekomen. Door te
compenseren verkrijgt de schuldeiser integrale voldoening ten belope van
het bedrag van de eigen schuld en ontkomt op die manier aan de samenloop
met de andere schuldeisers. Na het vonnis dat het faillissement uitspreekt is
principieel geen compensatie meer mogelijk. Art. 1298 B.W. stelt dat
schuldvergelijking niet plaats heeft ten nadele van de verkregen rechten
van derden. Compensatie is dus in beginsel uitgesloten na faillissement en
gelijkaardige samenloopprocedures (Dirix, E. en Kortmann, S., ,Compensatie en concursus creditorum", T.P.R., 1989, 1657-1693).
Artikel 444, lid 2 Faill. W. bepaalt dat betalingen door de gefailleerde van
rechtswege nietig zijn; compensatie is een wijze van betaling en kan na de
buitenbezitstelling dus geen effect meer sorteren.

2. Voorwaarden voor wettelijke schuldvergelijking
124. Vooreerst dient benadrukt dat schuldvergelijking slechts mogelijk is
tussen twee wederzijdse schulden. Driepartijencompensatie beantwoordt niet
aan art. 1289- 1290 B.W. De schulden van een handelsvennootschap jegens
haar crediteur kunnen niet gecompenseerd worden met de schulden van deze
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laatste jegens een zustervennootschap van de eerstgenoemde (Gent, 30
november 1995, T.R. V., 1996, 107).
De schuldvorderingen moeten vaststaand en opeisbaar zijn en betrekking
hebben op vervangbare zaken van dezelfde soort (Verougstraete, I., Manuel
du curateur de lafaillite, Brussel, 1987, p. 166, nr. 249). Schuldvorderingen
zijn niet vaststaand indien zij niet gemakkelijk effen kunnen gemaakt
worden. De opeisbaarheid die vereist is om compensatie mogelijk te maken
is uiteraard niet gelijk te schakelen met de 'opeisbaarheid' van art. 450, lid 1
Faill. W. die bepaalt dat het faillissement de niet vervallen schulden 'opeisbaar' maakt (Kh. Namen, 21 december 1995, J.L.M.B., 1996, 1225).
Aan de voorwaarden van de wettelijke schuldvergelijking is niet voldaan
indien een van de twee vorderingen naar de omvang slechts kenbaar is op
grond van een deskundig verslag en zeker niet indien deze vordering het
voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure, waarbij zowel de gegrondheid als de grootte van de vordering nog dienen te worden vastgesteld
(Rb. leper, 3 september 1993, T.B.B.R., 1994, 153 ). Enkel gerechtelijke
compensatie zou mogelijk zijn indien de rechter dit uitdrukkelijk zou opleggen (zie daarover: Dirix, E., ,De gerechtelijke compensatie", Liber Arnicarum E. Krings, Brussel, 1991, 105-113).
De wettelijke schuldvergelijking treedt in van rechtswege en zelfs buiten
weten van de partijen, op voorwaarde dat zij nadien geen handelingen
verrichten die met de schuldvergelijking onverenigbaar zijn. Een meldenswaardig arrest van het Hof van Beroep te Gent diende zich hierover uit te
spreken: een aandeelhouder van de gefailleerde vennootshap had jegens de
vennootschap een schuld omdat zijn aandelen niet volgestort waren; de
vennootschap van haar kant hadjegens de aandeelhouder een schuld wegens
achterstallige huur. Zich niet bewust zijnde van het feit dat wettelijke
schuldvergelijking kon plaatsvinden, ging de aandeelhouder over tot betaling
aan de curator. Naderhand wordt wettelijke compensatie ingeroepen en
voorgehouden dat de uitgevoerde betaling onverschuldigd was. Het Hof
stelde dat de verrichte betaling onverenigbaar is met een later beroep op
schuldvergelijking. (Gent, 18 mei 1994, R. W., 1994-1995, 1197, noot Dirix,
E., ,Afstand van de bevoegdheid tot compensatie").
2. Schuldvergelijking na faillissement

125. Op het principieel verbod op schuldvergelijking na faillissement wordt
door de rechtspraak een belangrijke uitzondering gemaakt, nl. wanneer
vordering en tegenvordering 'verknocht' en 'samenhangend' zijn (Cass., 2
september 1982, A.C., 1982-1983, nr. 2, 3: Pas., 1983, I, 3; De Page, H.,
Traite, III, 642, nr. 644; Mahaux, J., ,La compensation", in Les Suretes
issues de la pratique, Brussel, 1983, II, 7, nr. 31 ev., Van Quickenbome, M.,
,Reflexion sur la connexite objective justifiant la compensation apres faillite", noot onder Cass., 25 mei 1989, R.C.J.B., 1992, 357). Het begrip
samenhangende vorderingen betekent niet noodzakelijk dat de samenhang
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betrekking moet hebben op wederkerige overeenkomsten. Ret Rof oordeelde
immers dat de aard van de schuld niet relevant is mits maar wordt vastgesteld
dat beide schulden een nauwe samenhang vertonen doordat zij op eenzelfde
oorzaak berusten. Samenhang werd aanvaard tussen een contractuele schuldvordering en een quasi-delictuele schuldvordering, omdat beide schuldvorderingen eenzelfde oorzaak hadden (Cass., 25 mei 1989, A. C., 1988-1989,
1125, Pas., 1989, I, 1015; R.W., 1989-1990, 331; R.C.J.B., 1992,348, noot
Van Quickenborne, M.; T.B.H., 1989, 775, noot).
Indien daarentegen blijkt dat beide schuldvorderingen hun oorzaak niet
vinden in eenzelfde relatie van wederkerigheid, client de schuldvergelijking
te worden verworpen. Ret Rof van Cassatie heeft in haar arrest van 6 juni
1994 beslist dat wanneer de onderaannemer gesubrogeerd wordt in de
rechten van de R.S.Z., en een schuldvordering heeft tegen de gefailleerde hoofdaannemer, deze schuldvordering niet kan gecompenseerd worden
met de bedragen die de onderaannemer verschuldigd is aan de gefailleerde,
op grond van het contract van onderaanneming. Aangezien de rechten die
de aannemer uitoefent tengevolge van de subrogatie niet voortvloeien uit
het onderaannemingscontract is er immers geen connexiteit tussen beide
vorderingen. (Cass., 6 juni 1994, R. W, 1994-1995, 914, J.L.M.B., 1995,
248).
Ook in de lagere rechtspraak vindt men veel toepassingsgevallen.
Zo werd de compensatie aanvaard in navolgende gevallen:
- Compensatie tussen een schuldvordering voor datum van het faillissement en een schuld na datum van het faillissement is slechts toelaatbaar
indien tussen de wederzijdse verplichtingen een rechtstreekse samenhang
bestaat, dit is het geval wanneer deze verplichtingen voortvloeien uit een
concessie-overeenkomst verdergezet door de curator op basis van voorwaarden welke bestonden voor datum van het faillissementsvonnis
(Liege, 30 juni 1989, J.L.M.B., 1990, 799).
- Zo werd de vereiste van nauwe samenhang vervuld geacht in de relatie
bouwheer-aannemer mbt. schuldvorderingen en schulden van verschillende werven, maar wel deel uitmakend van een kaderovereenkomst (Kh.
Liege, 21 maart 1990, J.L.M.B., 1991, 827 ,: ,Ia connexite peut exceptionnellement exister entre des creances resultant de contrats distincts
lorsque les parties avaient places ceux-ci dans un rapport de dependance
reciproque")
- Schuldvergelijking is mogelijk omdat de connexiteit wordt aanvaard
tussen enerzijds de schuld van de gefailleerde wegens niet betaling van
uitgevoerde en gefactureerde bouwwerken en anderzijds de schuldvordering strekkende tot het herstel van gebreken betreffende diezelfde werken. (Kh. Charleroi, 16 februari 1993, J.L.M.B., 1995, 147, noot Caeymaex, J. ,La compensation apres la faillite").
- De exclusieve distributeur van een fabrikant is zowel lasthebber en
zelfstandig vertegenwoordiger, hij is gelijktijdig schuldenaar voor de
prijs van de aankoper en schuldeiser voor zijn commissielonen. Ret
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faillissement van de fabrikant verhindert de wettelijke compensatie niet.
Zelfs na endossement van de facturen blijft compensatie tegenwerpelijk
indien de voorwaarden daartoe voldaan waren voor faillissement (Brussel, 17 december 1991, J.L.M.B., 1992, 1098).
Talrijker zijn evenwel de gevallen waarin compensatie uitgesloten of beperkt
wordt. De rechtspraak neigt naar een zeer restrictieve interpretatie van de
vereiste 'nauwe samenhang':
- Bij faillissement van de verzekeringsmakelaar kan geen compensatie
geschieden tussen de debetstand van de agentenrekening op datum van
het faillissement en na het faillissement nog te vervallen commissielonen. De rechtsverhouding die tot stand komt tussen de verzekeraar en
de curator door het verderzetten van de opvo1ging van de polissen die
werden aangebracht door de gefailleerde, spruit immers niet voort uit
dezelfde oorzaak als het onbenoemd contract tussen de verzekeraar en de
berniddelaar (Kh. leper, 14 december 1992, T.B.H., 1994, 365, noot
Colle, Ph.).
Deze uitspraak is ons inziens vatbaar voor enige kritiek: in de rechtsleer
en rechtspraak wordt de schuldvergelijking ook aanvaard voortvloeiend
uit twee onderscheiden contracten, op voorwaarde dat er een nauwe band
van onderlinge afhankelijkheid bestaat tussen beide contracten. (zie:
Mons, 20 december 1988, Rev. Banque, 1989, 487, noot Delierneux,
M., Mons, 23 mei 1990, J.L.M.B., 1990, 1285; Van Ommeslaghe, P.,
,Suretes issues de la pratique et autonornie de la volonte", Les suretes,
colloque de Bruxelles, 20 et 21 octobre 1983, Feduci, 1984, p. 383; (Van
Ommeslaghe, P., ,Examen de jurisprudence les obligations", 19791988, R.C.J.B., 1988, 135-136).
De twee onderscheiden contracten, zijnde de makelaarsovereenkomst
enerzijds en de leningsovereenkomst anderzijds zouden als voldoende
samenhangend kunnen worden aanzien temeer daar in de leningsakte
uitdrukkelijk de compensatie werd voorzien met de in de toekomst te
vervallen comrnissies (,akte voorschot commissies" ). De annotator deelt
evenwel volledig de stelling van de Rechtbank (Colle, Ph., ,De toestand
van de kredietverstrekkende verzekeringsmaatschappij bij faillietverklaring van een verzekeringsmakelaar die zijn handelszaak voordien in pand
had gegeven" T.B.H., 1994, 369).
De samenhangsvragen tussen verzekeringsmakelaars en verzekeringsondernerningen blijft de rechtspraak verdelen. (geen samenhang: Gent,
15 januari 1988, T.B.H., 1991, 1080; ,de rechtsverhouding die tot stand
komt tussen de verzekeringsmaatschappij en de curator komt niet voort
uit dezelfde oorzaak als het onbenoemd contract tussen de verzekeraar en
de agent."; erkenning van de samenhang: Antwerpen, 17 mei 1984, De
Verz., 1985, 471 met instemmende noot Thys, H.).
- Compensatie tussen enerzijds de schuldvordering van de curator wegens
openstaande factuurschuld voor de kostprijs van de uitgevoerde bouwwerken en anderzijds de bevoorrechte schuldvordering van de bouwheer,
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gesubrogeerd in de rechten van de R.S.Z., voor de door hem betaalde
sociale zekerheidsbijdragen, is niet mogelijk omdat de nauwe band van
samenhang niet voorhanden is (Mons, 6 april 1994, T.B.H., 1995, 585;
J.L.M.B., 1995, 1315).
De aannemer die op grond van de wetgeving inzake de registratie van
aannemers als solidaire mededebiteur de sociale lasten van zijn failliet
verklaarde niet-geregistreerde onderaannemer heeft betaald, wordt gesubrogeerd in de rechten van de R.S.Z. De schuldvordering die de aannemer aldus na de faillietverklaring verwerft kan hij niet compenseren
met de vordering die de curator jegens hem instelt tot betaling van de
door de onderaannemer uitgevoerde werken (Mons, 6 april1994, T.B.H.,
1995, 585, idem: Cass., 6 juni 1995, gecit.).
Compensatie tussen de schuld van een bestuurder aan de failliete vennootschap en de bedragen die hij aan een kredietinstelling verschuldigd is als borg voor een door die vennootschap aangegane schuld
is niet mogelijk. Beide schulden zijn niet ontstaan uit dezelfde oorzaak (Kh. Tongeren, 2 maart 1992, T.R.V., 1992, 180 noot Wyckaett,
M.).

-

-

-

-

De betalingen gedaan door de schu1denaar op rekening van de gefailleerde kunnen niet gecompenseerd worden met de schuld van de gefailleerde uit hoofde van de kredietopening. Elke betaling na ontstaan van
de samenloop kan niet verzekerd worden in de rekening-courant. Bovendien bestaat geen same_nbang tqss~n_d~ lqegieJoperling_tllssen .d~ gefai1leerde en de bankier en de overeenkomst tot uitvoering van werken
tussen de gefailleerde en de derde vennootschap. (Liege, 23 december
1988, T.B.H., 1990, 59 noot; in dezelfde zin Mons, 20 december 1988,
Rev. Banque, 1989, 487, Liege, 24 maart 1995, J.L.M.B., 1995, 1218,
Delierneux, M.; contra: Kh. Charleroi, 20 april 1988, J.L.M.B., 1989,
416).
Als gevolg van haar faillissement kan een vennootschap niet verder deel
uitmaken van een cooperatieve vennootschap, overeenkomstig statutaire
bepalingen van laatstgenoemde. De waarde van de aandelen die de
gefailleerde vennootschap bezit in de cooperatieve vennootschap moet
haar uitbetaald worden. Compensatie met de schuldvorderingen van de
cooperatieve vennootschap is niet toelaatbaar (Kh. Liege, 16 januari
1990, J.L.M.B., 1990, 1502, noot Parmentier, C.).
Er kan geen sprake zijn van compensatie tussen de schuldvordering van
de massa tegenover de fiscus, ontstaan na faillissement enerzijds en de
schuldvordering van de fiscus in de failliete massa, ontstaan voor de
datum van het faillissement (Liege, 23 december 1988, R.R.D ., 1989,
329; in dezelfde zin: Kh. Charleroi, 22 juni 1993, J.L.M.B., 1995, 158
(verkort)).
De sommen die voortkomen van een ontheffing van directe belastingen
van na het faillissement, kunnen niet gecompenseerd worden met belastingen die verschuldigd waren voor het faillissement en die een
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schuldvordering in de massa uitmak:en (Kh. Namen, 5 november 1992,
Bull. Bel., 1995, 1473).
4. Conventionele schuldvergelijking
126. Zoals gesteld wordt steeds meer teruggegrepen naar de zekerheidsfunctie van compensatie. Partijen die ten aanzien van elkaar een schuldvordering hebben, kunnen contractueel bedingen dat compensatie zal worden
doorgevoerd, zelfs als de voorwaarden voor wettelijke schuldvergelijking
niet verenigd zijn. (Dierckx, F., ,Juridische kanttekeningen bij enkele nieuwe financierings- en zekerheidstechnieken", Bank. Fin., 1987, 145; Verbeke, A., ,Rechtsrniddelen van schuldeisers", Schuldeisers en ondernemingen
in moeilijkheden, 1994, p. 63, nr. 93).
Dergelijke compensatie mag evenrnin afbreuk doen aan de rechten van
derden. De contractuele schuldvergelijking is niet tegenwerpelijk aan de
failliete massa indien ze tijdens de verdachte periode plaatsvond. (art. 445,
lid 3 Faill. W.) (Leclercq, J.F., ,Compensation pendant la periode suspecte"
B.R.H., 1975, 141; Moreau-Margreve, J., ,Evolution du droit et de la
pratique en matiere de sfuetes", Les creanciers et le droit de Ia faillite,
Brussel, 1983, 220).
De vraag die voorligt is of de contractuele compensatiebedingen kunnen
worden tegengeworpen in geval van faillissement. Kunnen partijen langs
contractuele weg een ,samenhang" creeren die na faillissement zijn uitwerking behoudt?
Uitgaande van het basisbeginsel van de contractuele autonornie wordt aangenomen dat dergelijk zekerheidsmechanisme bij samenloop in beginsel
kan worden tegengeworpen behoudens bedrog (fraus omnia corrumpit)
(Van Ommeslaghe, P, ,Les silretes nouvelles issues de la pratique. Developpements recents", in Le droit des suretes, Brussel, 1992, p. 404-406, nr
18).
Volgens het Hof van Cassatie bestaat een tweede beperking voor de tegenwerpelijkheid, met name er moet connexiteit bestaan tussen de vordering en
tegenvordering, m.a.w. het beding mag geen artificieel karak:ter hebben.
(Cass., 28 februari 1985, A.C., 1984-1985, 887; Pas., 1985, I, 795, R.P.S.,
1985, 243, T.B.H., 1985, 377, noot, J.T., 1986, 578, noot 't Kint, F.; R. W.,
1985-1986, 997, noot Dirix, E.; R.C.J.B., 1987, 571, noot MeinertzhagenLimpens, A.; T.B.H., 1985, 377, met noot, zie voor een grondige analyse van
het arrest: Nelissen-Grade, J.M., ,Compensatie na faillissement en vereffening van tijdelijke vennootschappen", in Liber Amico rum Jan Ronse, Brussel, 1986, 287 ev.) ). Somrnige rechtsleer is evenwel van oordeel dat een
conventionele compensatie nooit kunstmatig kan zijn (Dirix, E. en Kortmann, S., ,Compensatie en concursus creditorium", T.P.R., 1989, 1675).
Belangrijk is dat de overeenkomst tot compensatie haar oorsprong vindt in
eenzelfde commerciele relatie, met dezelfde finaliteit.
Een bijzonder probleem inzak:e compensatie doet zich voor bij tijdelijke
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verenigingen, vaak gebruikt in de bouwsector. Dergelijke tijdelijke verenigingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid zodat deze als entiteit geen
drager zijn van rechten (schuldvorderingen) en plichten (schulden).
In navolging van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 28 februari 1985
(Cass., 28 februari 1985, gecit.) heeft het Hofvan Beroep te Liege beslist dat
de clausule die voorziet dat bij faillissement van een vennoot, de andere
vennoten mogen beschikken over het volledig credit op de bankrekeningen
van de vereniging en over de materialen van de gefailleerde, tegenstelbaar is
aan de curator. De clausule voorzag tevens in een vergoeding voor de
gefailleerde vennoot.
Ret Hof oordeelde dat de vordering van twee tijdelijke vennoten die na
het faillissement van de andere vennoot toch de werken hadden verdergezet,
kon worden verrekend met de baten van de tijdelijke vereniging voorafgaand aan het faillissement (Liege, 22 oktober 1991, R.P.S., 1992, 112 noot
't Kint, F., J.L.M.B., 1992, 1419; zie ook Liege, 30 mei 1991, Pas., 1991, II,
170).
127. De meest gekende constructie t\itgewerkt op basis van conctractuele
compensatie is de rekening-courant. Compensatie van het saldo dat ontstaat
door het faillissement is tegenwerpelijk aan de boedel omdat deze gebaseerd
is op een voor de samenloop gesloten overeenkomst die een samenhang doet
ontstaan tussen zeer diverse verrichtingen. (Verbeke, A., o.c., in Schuldeisers
en ondernemin[fim-zn-iitoiilijkheaen~ 1994,·p: 6<t, fit. 93).

Daarnaast bestaan er ook andere constructies zoals bedingen van compensatie, eenheid van rekeningen, waarbij respectievelijk uitgegaan wordt van
de samenhang tussen de verschillende vorderingen en eenheid van vorderingen binnen een zelfde rekening en vennotenrekening. Een groot deel van
de rechtspraak staat weigerachtig ten aanzien van dergelijke constructies
omdat hierdoor het principe van de gelijkheid der schuldeisers (verder) wordt
aangetast.
Zo wordt geoordeeld dat de bank zich niet kan beroepen op het beding van
compensatie om schuldvergelijking toe te pass~n tussen de schuld voortvloeiend uit de lening op afbetaling en het creditsaldo op de bankrekeningen. De opening van een bankrekening bij een kredietverstrekkende bank is
geen modaliteit van de lening, zodat beide verrichtingen niet als een contractueel geheel met dezelfde finaliteit moeten worden beschouwd. De
Rechtbank zag zich in deze zaak genoodzaakt de compensatie te weigeren
omdat het hebben van een bankrekening bij de betrokken kredietinstelling
niet als een verplichting werd opgenomen in de leningsovereenkomst, maar
slechts als een mogelijkheid. (Rb. Namur, 21 december 1995, J.L.M.B.,
1996, 1225; voor een bijna gelijkaardige zaak zie Liege, 24 maart 1995,
J.L.M.B., 1995, 1298).
Wanneer de statuten daaromtrent niets bepalen, is het de aandeelhouder in
een vennootschap niet verboden het nog aanvullend bij te storten kapitaal
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hetzij rechtstreeks te storten in de kas van de vennootschap, hetzij door
schuldvergelijking te doen verrekenen met de schuld van de vennootschap
jegens de aandeelhouder, op voorwaarde echter dat de schuld van de vennootschap jegens de aandeelhouder vaststaand en opeisbaar is voor iedere
samenloop met andere schuldeisers. Het Hof van Beroep oordeelde dat de
volstorting van aandelen kan niet gebeuren door het debiteren van de rekening-courant omdat de rekening courant werd afgesloten op datum van het
faillissement en er dus vanaf deze datum geen schuldvergelijking meer kan
toegepast worden (Gent, 25 september 1991, R.W., 1991-1992, 614; R.P.S.,
1992, 107, met afkeurende noot van 't Kint, F.).
Het Hof van Beroep te Gent had zich uit te spreken over de gevolgen van een
vennotenrekening. Schuldvergelijking tussen vorderingen in en buiten de
,rekening-courant" werd geweigerd. Hierdoor diende de betrokken vennoot
zijn eigen schuld integraal te betalen en voor de vorderingen uit hoofde van
leveringen werd hij chirografair schuldeiser (Gent, 9 november 1994, T.R. V.,
1995, 322 met noot Tas, R.).
Andere rechtspraak aanvaardt de tegenwerpelijkheid van dergelijke conventionele bedingen. Zo kan de Rechtbank van Koophandel te Charleroi zelfs in
het gedrag van partijen een stilzwijgend beding van ondeelbaarheid afgeleiden tussen de schuldvordering van de sportclub wegens werken uitgevoerd
door de huurder (Kh. Charleroi, 8 september 1993, J.L.M.B., 1995, 1626,
(afkeurende) noot Parmentier, C.). Een overeenkomst tot eenheid van rekening wordt door het Hof te Mons tegenwerpelijk geacht aan de mass a (Mons,
25 mei 1990, J.L.M.B., 1990, 1285, verwijzend naar Mons, 20 december
1988, Rev. Banque, 1989, 487, noot Delierneux, M.).
Ook in de rechtsleer vindt men uiteenlopende standpunten (voor: Simont, L.,
Essai de classification des silretes issues de la pratique et problemes juridique
qu'elles posent in Les suretes, Parijs, Feduci, 1984, 309; Van Ommeslaghe,
P., ,Silretes issues de la pratique et autonomie de la volonte" in Les suretes,
Parijs, Feduci, 1984, 379-385; tegen: Moreau-Margreve, I., ,Evolution du
droit et de la pratique des silretes", in Les creanciers et le droit de lafaillite,
Brussel, 1983, 222).
5. Schuldvergelijking tussen kredietinstellingen
128. Artikel 157 van de wet van 22 maart 1993 inzake toezicht op kredietinstellingen stelt dat overeenkomsten van schuldvergelijking tussen kredietinstellingen (of tussen kredietinstellingen en clearinginstellingen) in geval
van samenloop tegenwerpelijk zijn aan de concurrente schuldeisers (de
wet stelt weliswaar bijkomende voorwaarden wat betreft de opeisbaarheid
van de schuldvorderingen, de regels inzake de verdachte periode en het
tijdstip waarop de schuldvorderingen worden verworven door hun titularis).
Deze schuldvergelijking ondanks samenloop veronderstelt dat er een overeenkomst tot schuldvergelijking bestond die in tempore non suspecto is
aangegaan.

1015

(,Netting") (zie: Devos, D.,,Le netting en droit beige, Bank. Fin., 1994,
162-173; Dassesse, ,Netting at risk?", B.J.I.B.F.L., 1995, 18-24)
e) Ten aanzien van het lopen van de rente

129. Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring wordt de loop van de
intresten van elke schuldvordering die niet door voorrecht, pand of hypotheek is gewaarborgd, afgesloten alleen ten aanzien van de boedel (art. 451,
lid 1 Faill. W.). Dit impliceert dat niet aileen op gewone schuldvorderingen,
maar ook op schuldvorderingen gewaarborgd door een algemeen voorrecht
er geen rente loopt (Cass., 17 april 1980, Pas., 1980, I, 1028; Cass., 20
december 1982, R. W., 1983-1984, 118; Pas., 1983, I, 487; Cass., 26 december 1985, J.T., 1986, 280; Cloquet, A., Les concordats et la faillite, Les
Novelles, Droit Commercial, IV, 1985, p. 507, nr. 1704-01705; Gregoire, M.,
Theorie gem!rale du concours des creanciers en droit belge, 1992, nr. 449;
zie naar analogie voor het concordaat: Mons, 22 september 1993, J.L.M.B.,
1995, 140)
Deze stuiting geldt evenwel aileen ten opzichte van het buitenbezitgestelde
vermogen, zodat de gefailleerde wel een rente zal verschuldigd zijn.
Op het bijzonder voorrecht, het pand of de hypotheek loopt de rente wel door
tot de datum van de betaling. Het behoort aan de schuldeiser zelf om de rente
te berekenen en ze te vorderen in het faillissement (art. 498 Faill. W.).

HOOFDSTUK

VI

DE VASTSTELLING VAN HET ACTIEF EN HET PASSIEF
AFDELING

1

HET ACTIEF

1. Algemeen
130. Het actief van het buitenbezitgestelde vermogen bestaat vooreerst uit
de goederen die de gefailleerde toebehoren op het ogenblik van het faillissement, uit de goederen die door de curator bij de uitoefening van zijn
(bijzondere) opdrachten worden verworven en uit de rechtsvorderingen,
zowel contractueel als extra-contractueel, die door de curator in het buitenbezitgestelde vermogen worden aangetroffen bij de faillietverklaring.
Ten gevolge van de universaliteit en de eenheid van het faillissement, strekt
het faillissement zich uit tot het gehele patrimonium van de gefailleerde,
waar de goederen zich ook bevinden. Een beschikking van sequestratie van
een Zwitserse rechtbank, onttrekt de litigieuze fondsen niet aan het patrimonium van de gefailleerde (Kh. Brussel, 26 november 1991, T.B.H., 1992,
1077).
Het actief van het buitenbezitgestelde vermogen wordt verder gevormd door
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de goederen die ingevolge toepassing van de artikelen 445 en volgende Faill.
W. en van de uitoefening van andere bijzondere opdrachten door de curator
(art. 35, 6° Venn. W. en art. 63ter Venn. W.) aan de faillissementsboedel
toekomen.
De onbeslagbare goederen, voorzien door artikel 1408 Ger. Wb. met uitzondering van de goederen die de beslagene nodig heeft voor zijn beroep
(art. 1408, 3° Ger. Wb.), zijn uit het actief van het faillissement gesloten en
blijven onder het beheer en de beschikking van de gefailleerde (art. 476 Faill.
W.).
2. De vermogenstoestand van de echtgenoten in geval van faillissement
131. De curator kan de roerende en onroerende goederen zowel uit het eigen
als uit het gemeenschappelijk vermogen van een gefailleerde echtgenoot
verkopen, zonder voorafgaande toestemming van de andere echtgenoot en
hij behoeft geen rechterlijke machtiging (art. 553 Faill. W.). De bescherming
ten aanzien van gezinswoning en huisraad voorzien in artikel 215 B.W.
geldt zodoende niet ten aanzien van de curator. Vanaf de datum van het
faillissementsvonnis is een beslag door schuldeisers van de echtgenoot van
de gefailleerde op het aandeel van de echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen niet meer mogelijk (Gent, 8 februari 1994, R. W, 1994-95,
1085).
Een wijziging van het huwelijksvermogensstelsel na datum van faillissement, kan de curatele niet worden tegengeworpen (art. 554 Faill. W.).
De gemeenschappelijke beroepsschulden van de gefailleerde kunnen niet
worden verhaald op het eigen vermogen van zijn/haar echtgeno(o)t(e) (art.
555 Faill. W.). Een vermoeden van eigendom is slechts rechtsgeldig inter
partes en kan de bewijsregeling zoals voorzien in artikel 1399 B.W. ten
aanzien van derden - waaronder de curatele - , niet wijzigen (Kh. Brussel,
29 oktober 1991, T.B.H., 1992, 320).
Ret levensonderhoud voorzien in artikel 476 Faill. W., kan worden aangevraagd door de curator, de gefailleerde of zijn echtgenoot, maar niet door een
uit de echt gescheiden ex-echtgenoot (Kh. Charleroi, 28 oktober 1992,
J.L.M.B., 1993, 1109).
3. Draagwijdte en gevolgen van de nietigheden voorgeschreven door de
artikelen 445 tot 448 Faill. W.
132. De handelingen die in het toepassingsveld vallen van artikel 445 Faill.
W. zijn, tengevolge deze bepaling ,nietig en zonder gevolg ten aanzien van
de boedel". Daarenboven zullen alle andere handelingen verricht tijdens de
verdachte periode kunnen ,vernietigd" worden indien zij gesteld werden
onder de voorwaarden van artikel 446 Faill. W., terwijl de hypothecaire
inschrijvingen genomen tijdens de verdachte periode of binnen de tien dagen
die deze voorafgaan in bepaalde gevallen ,nietig" kunnen worden verklaard,
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overeenkomstig artikel 447, § 2 Faill. W. Tenslotte zijn de handelingen en
betalingen verricht met bedrieglijke benadeling van de schuldeisers, ,nietig".
De gebruikte terrninologie is in die zin rnisleidend dat de bedoelde handelingen in werkelijkheid niet aan de boedel kunnen tegengesteld worden maar
geldig blijven in de betrekkingen tussen de gefailleerde en zijn medecontractant; met betrekking tot het onderscheid tussen nietigheid en (niet)tegenstelbaarheid in artikel 448 heeft het Hof van Cassatie een princiepsarrest
gewezen op 11 februari 1993 (R.W., 1993-94, 123).
Dat de onderlinge verhouding tussen de gefailleerde en zijn medecontractant
niet door de bijzondere opdrachten van artikel 445 e.v. Faill. W. wordt
beroerd, heeft o.m. tot gevolg dat een geschil over deze verhouding arbitreerbaar blijft, ook al hangt er een vordering in ,nietigverklaring" van de
overeenkomst voor de bevoegde rechtbank van koophandel (scheidsrechtelijke beslissing van 29 mei 1996, Geens K., Voorzitter; Van Buggenhout C.
en Decruyenaere K., scheidsrechters).
De ,nietigheid" komt ten goede aan de gezamelijke schuldeisers verenigd
in de boedel en onder wie de activa zullen verdeeld worden. De pandhoudende en hypothecaire schuldeisers beschikken weliswaar over een
initiatiefrecht om het onderpand van hun pandrecht of hypotheek zelf te
doen verkopen, met een afzonderlijke rangregeling (en zijn dus niet onderworpen aan de gelijkheidsregel), zodat zij in principe niet dt~elne@en ~an
de wedersamenstellingsvorderingen ingesteld door de curator (Kh. Namur,
3 juli 1995, J.T., 1996, 417). Dit belet echter niet dat, wanneer hun vorderingsrechten op het voorwerp van hun pandrecht of hypotheek uitgeput
zijn, zij voor het eventuele onbetaalde saldo kunnen aantreden samen
met de andere schuldeisers en aldus voordeel kunnen halen uit de opbrengst
van een ,nietigverklaring" ingesteld door de curator. De gefailleerde noch
een schuldeiser ten individuele titel kunnen enig voordeel halen uit de
door de curator ingestelde vordering (Liege, 9 november 1983, J.L., 1984,
505).
W anneer een handeling niet tegenstelbaar is verklaard, mag de boedel er
echter nooit een voordeel uithalen dat groter is dan in de veronderstelling dat
de betwiste handeling niet zou hebben plaatsgevonden: m.a.w. een ,boedelverrijking" is uitgesloten (zie in het gemeenrecht van artikel 1167 B.W.,
Cass., 15 mei 1992, R. W., 1992-93, 330 met noot E. Dirix).
In werkelijkheid wordt de verrichting die aan de boedel niet kan worden
tegengesteld a.h.w. veronderstelt niet te hebben plaatsgehad: soms zal de
boedel dus terugkrijgen wat de medecontractant van de gefailleerde had
gekregen (bvb. de betaling van een som geld) of zal door de boedel geen
rekening zijn te houden met de betwiste handeling (bvb. het sluiten van een
huurovereenkomst die abnormaal voordelig is voor de huurder -Liege, 28
november 1986, T.B.H., 1987, 514).
W anneer een verrichting tenslotte niet tegenstelbaar is verklaard, heeft de
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schuldeiser een chirografaire schuldvordering in de boedel (Lamy, R., Droit
commercial, 1994, nr. 2817).

4. Artikel 445 Faill. W.
133. Een limitatief aantal handelingen is overeenkomstig artikel 445 Faill.
W. nietig en zodoende niet tegenstelbaar aan de boedel, wanneer zij gesteld
worden door de schuldenaar sedert het door de rechtbank bepaalde tijdstip waarop hij opgehouden heeft te betalen of binnen de 10 dagen die dat
tijdstip voorafgaan. Het uitoefenen van deze vordering behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de curator (Mons, 3 maart 1992, J.L.M.B., 1992,
1102), maar bet is de schuldeiser toegestaan de door hem ingeleide procedure op tegenspraak (art. 503 Faill. W.) te enten op de door de curator
ingeleide vordering gegrond op art. 445 Faill. W. (Kh. Brussel, 30 mei 1995,
T.B.H., 1996, 459). Die exclusieve bevoegdheid wordt niet be"invloed
door de omstandigheid dat de gewraakte handeling goederen betreft die,
bij hun terugkeer naar de boedel, geheel of gedeeltelijk tot het onderpand van een bepaalde schuldeiser behoren (Brussel, 10 januari 1996,
A.R. 3546/94).
Vier categorieen van handelingen worden door de wetgever onder de loep
genomen:
a. handelingen waarbij eigendom ten kosteloze titel wordt overgedragen of
waarbij de partijen onevenwichtige prestaties leveren;
b. betalingen van niet vervallen schulden;
c. betalingen anders dan in geld of effecten;
d. vestigen van zekerheden voor bestaande schulden.
De niettegenstelbaarheid van de rechtshandelingen opgesomd in artikel 445
Faill. W. veronderstelt dat de boedel een nadeel heeft geleden (Hasselt, 13
juni 1985, T.B.H., 1986, 810 met noot C. Van Buggenhout), maar behoudens
bewijs van het tegendeel wordt dit nadeel in de toepassingsgevallen van
artikel 445 vermoed.
De toepassingen van artikel 445 Faill. W. door de rechtspraak zijn legio.

134. a. De verkoop van een goed waarvan de waarde bepaald is op bet
dubbele van de verkoopprijs valt onder het toepassingsgebied van artikel445
Faill. W. ten gevolge waarvan door de titularis het verschil tussen de betaalde
prijs en de reele waarde van bet goed is te betalen (Kh. Luik, 18 oktober
1995, T.B.H., 1996, 469).
Een even zeldzame als merkwaardige beslissing doet uitspraak over de
interpretatie van bet begrip ,aanmerkelijk verschil in waarde tussen hetgeen
de gefailleerde heeft gegeven en ontvangen". In casu betrof het een voor
faillissement onder de handtekening van de vereffenaars van de ontbonden
vennootschap gesloten koop-verkoopovereenkomst, waarover de curatoren,
hierin gevoigd door de rechtbank, hebben beslist dat zij bet lopende (sic)
contract niet zouden hebben gehonoreerd indien zij niet waren misleid
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geworden over het feit dat er blijkbaar nog heel wat andere ernstige kandidaat-kopers bestonden, waarvan de hogere biedingen waren achtergehouden.
Op basis van die nadien bekend gemaakte biedingen, beslist de rechtbank tot
een ,proefondervindelijk totstandgekomen" waardeverschil van 10,63 %.
Dit verschil in waarde wordt dan, om de aanmerkelijkheid ervan te interpreteren, beschouwd als een absoluut cijfer en niet in ,zijn verhouding tot de
omvang van de transactie", omdat het dit absolute bedrag is dat door de
boedel werd gernist: aldus beschouwd werd dit verschil van 10,63 % als
aanzienlijk of aanmerkelijk aangemerkt in de zin van artikel 445, 2° Faill.
W .. Wellicht is deze casu'istische benadering van het begrip aanmerkelijk
verschil hier te verklaren door de frustratie van de curatoren bij het ontdekken van de biedingen. Daarbij werd verkeerdelijk uitgegaan van het
standpunt dat de curatoren zouden hebben kunnen beslissen het ,lopend"
contract naast zich neer te leggen. Deze mogelijkheid bestaat echter slechts
voor wat betreft de contracten met opeenvolgende prestaties waarvan de
gevolgen kunnen doorlopen na faillissement maar niet voor een koop-verkoopovereenkomst, die voltrokken is voor faillissement en waarvan de
gevolgen zich opdringen aan de curator, die slechts een derde is onder de
toepassing van de artikelen 445 e.v. Faill. W .. Wellicht ware het eenvoudiger
geweest toepassing te maken van artikel448 Faill. W., nu er blijkbaar hogere
biedingen waren achtergehouden enerzijds en er anderzijds een verarrning
van de boedel was (zonder dat het daarbij moet gaan om een aanmerkelijke
verarrning).
135. b. - Ten aanzien van de gefailleerde die tijdens de verdachte periode
op de personenbelasting voorafbetalingen heeft verricht, kan toepassing van
artikel 445 Faill. W. gevorderd worden wanneer achteraf is komen vast te
staan dat hij geen personenbelasting verschuldigd was. Ret betreft een niet
vervallen schuld, niet vatbaar voor schuldvergelijking met nog verschuldigde belastingen van verschillende aard en verschillende aanslagjaren
(Gent, 26 oktober 1989, R. W., 1989-90, 683).

- De gedeeltelijke terugbetaling van een achtergestelde lening is de betaling van een niet vervallen schuld die de failliete boedel o.g.v. art. 445 Faill.
W. niet tegenstelbaar is (Brussel, 10 januari 1996, A.R. 3546/94).
136. c. De inbetalinggeving door rniddel van een overdracht van schuldvordering is vatbaar voor vernietiging op grond van art. 445 lid 3 Faill. W.
wanneer de overdracht niet is bedongen als modaliteit van de uitvoering van
de betalingsverplichting op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst (Brussel, 22 september 1993, T.B.H., 1994, 69; Mons, 22 oktober
1990, T.B.H., 1991, 635); het gegeven dat de schuldeiser op de schuldvordering die hem werd overgedragen een bewarend beslag had gelegd, is irrelevant (Cass., 15 mei 1992, T.B.H., 1992, 1058).

- De overdracht van loon is tegenwerpelijk aan de boedel van de schuldeisers wanneer de overeenkomst daartoe werd gesloten voor de verdachte
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periode en zij uitwerking kreeg voor datum van faillissement (Mons, 22
oktober 1990, J.L.M.B., 1991, 618).
- Artikel445 is niet van toepassing op betalingen door rniddel van wissels;
onder ,handelseffecten" worden immers wissels begrepen (Kh. Veume, 4
april 1990, T.B.H., 1992, 309).
- De betaling die de gefailleerde in de verdachte periode ten gunste van
haar bank had doorgevoerd door het endosseren van haar klantenvorderingen, is de boedel niet tegenstelbaar op grond van artikel445 Faill. W. (Liege,
24 maart 1995, J.L.M.B., 1995, 1218).
- De verkoop van opleggers aan een zustervennootschap van een leverancier van onbetaalde banden, waarvan de prijs wordt overgemaakt aan de
leverancier, is een inbetalinggeving die niet aan de boedel tegenstelbaar is
zodat de ter betaling aangeboden goederen dienen te worden teruggegeven
(Liege, 31 maart 1995, J.L.M.B., 1995, 1620).
- De sanctie van artikel 445 Faill. W. is niet van toepassing op de inbetalinggeving door een derde beslagene aan een schuldeiser van de toekomstige
gefailleerde. De betaling is tegenstelbaar aan de boedel aangezien het geen
handeling van de schuldenaar betreft, maar wel een uitvoeringsmaatregel
tegen hem (Liege, 2 december 1993, J.L.M.B., 1994, 862). Op te merken is
dat de verkoopovereenkomst voorzag dat het saldo van de prijs ,betaalbaar
was aan de verkoper of aan elke derde door haar aan te duiden". Een betaling
door delegatie aan een derde in de verdachte periode die zich daartoe niet op
voorhand verbonden had, is volgens het Hof van Beroep te Liege ten
onrechte niet geviseerd door artikel 445 Faill. W. (Liege, 11 april 1995,
J.L.M.B., 1996, 238).
- In algemene regel is de ontbinding van een verkoop tijdens de verdachte
periode tegenstelbaar aan de boedel (Antwerpen, 23 januari 1990, R. W,
1991, 260; Mons, 21 februari 1989, T.B.H., 1990, 440; Gent, 3 februari 1994,
A.R. 43.559/91). De bewijslast van de rninnelijke ontbinding tijdens de
verdachte periode rust op de verkoper (Kh. Kortrijk, 3 april 1995, T.B.H.,
1996, 453). In de gegeven omstandigheden, oordeelde het Hofvan Beroep te
Mons dat de terugname van een chalet in de verdachte periode, nadat de
koper definitief in gebreke was gebleven, niet de weergave was van de
gemeenschappelijke wil om de overeenkomst te ontbinden, maar in feite
een betaling anders dan in specien betrof, vatbaar voor nietigverklaring op
grond van artikel445 Faill. W. (Mons, 23 januari 1991, T.B.H., 1991, 651;
idem Gent, 3 februari 1994, R. W, 1994-95, 989).
d. - Zekerheden gevestigd in de verdachte periode voor vroeger aangegane schulden zijn niet tegenstelbaar aan de boedel, ongeacht of deze
schulden al dan niet werden aangegaan tijdens de verdachte periode (Kh.
leper, 19 april 1993, T.B.H., 1994, 921, en met betrekking tot de vestiging
van een hypotheek door omzetting van een hypothecair mandaat - artikel
445 al. 4 Faill. W., Gent, 15 februari 1995, T.B.H., 1996, 448).
- voor de toepassing van artikel 445 Faill. W. op voorschotten/opnames in
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r/c is vooreerst na te trekken of de zekerheid voor alle schulden (dus ook
vervallen) is gesteld. Vervolgens is te berekenen hoeveel de ,nieuwe"
voorschotten bedragen door vergelijking van de debetstand op datum van
de zekerheidstelling met de stand op afsluitdatum (Kh.Brussel, 30 mei 1995,
TB.H., 1996, 458).
- een hypotheek wordt slechts gevestigd op het ogenblik dat de belofte van
hypotheekstelling wordt uitgevoerd (Gent, 15 februari 1995, T.B.H., 1996,
448). Ben hypotheek toegestaan in de verdachte periode voor een vervallen
schuld in uitvoering van een hypothecair mandaat kan dan ook niet aan de
boedel tegengesteld worden, zelfs niet indien het de uitvoering van een voor
de staking van betaling toegestaan hypothecair mandaat betreft (Liege, 29
november 1990, J.L.M.B., 1991, 945).
- een onherroepelijke volmacht tot vestiging van zakelijke zekerheden
verleent geen terugwerkende kracht aan de vestiging van die zekerheden
(Antwerpen, 3 oktober 1995, R. W., 1995-1996, 929).

4. Artikel 446 Faill. W.
137. Alle handelingenlbetalingen in de verdachte periode verricht, andere
dan deze opgesomd in artikel445 Faill. W., kunnen worden vernietigd indien
de medecontractant kennis had van de staking van betaling (art. 446 Faill.
W.); Relevant is het tijdstipvandebetaling en nietdat van detotstandkorning
van de onderliggende overeenkomst (Kh. Kortrijk, 14 september 1993, A.R.
3802).
De toepassing van artikel 446 Faill. W. vereist het vervuld zijn van de
volgende voorwaarden:
1. handeling verricht tijdens de verdachte periode;
2. kennis door de schuldeiser van de staking van betaling op het ogenblik
van de ontvangst van de betaling (Kh. Brussel, 30 mei 1995, T.B.H., 1996,
45);
3. nadeel voor de gezamelijke schuldeisers (Brussel, 25 april 1994, T.B.H.,
1995, 588; Kh. Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, 12 september 1991,
R. W., 1991-92, 473).
Het feit dat de betaling gebeurde langs de omweg van de persoonlijke
rekening van de bestuurders en niet vanuit de rekening van de gefailleerde
sluit de toepassing van artikel446 Faill. W. niet uit (Antwerpen, 7 juni 1994,
T.B.H., 1996, 437).
De nietigheid van artikel 446 Faill. W. is facultatief en de rechter beschikt
over een discretionaire beoordelingsvrijheid (Cass., 25 mei 1978, Pas., 1978,
I, 1090; Mons, 16 februari 1994, J.L.M.B., 1995, 789). De rechter kan de
sanctie van artikel 446 niet toepassen indien de derde mocht verwachten dat
de staking van betaling tijdelijk zou zijn (Kh. Charleroi, 23 oktober 1991,
J.L.M.B., 1992, 708).
De kennisvereiste, die door de curator dient bewezen te worden (Kh. Brussel,
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30 mei 1995, T.B.H., 1996, 456), wordt op vo1gende wijze door de rechtspraak ingevu1d:
- de eenvoudige kennis van het geldgebrek van de schu1denaar volstaat
niet (Brussel, 18 januari 1991, J.L.M.B., 1991, 949; Gent, 3 februari 1994,
A.R. 43.559/91; Kh. Kortrijk, 14 september 1993, A.R. 3802).
- de schuldeiser die in faillissement dagvaardt heeft in beginsel kennis van
de staking van betaling (Kh. Liege, 17 september 1991, T.B.H., 1992, 318;
Kh. Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, 12 september 1991, R. W, 19911992, 473; Kh. Veurne, 10 juni 1992, T.B.H., 1992, 1085). Dit principe werd
terzijde geschoven ten aanzien van de schuldeiser die slechts in de loop van
een lange procedure kennis kreeg van de elementen die de staking van
betaling tot stand brachten (Liege, 27 september 1994, J.L.M.B., 1995,
1213).
- het opzeggen van een krediet impliceert op zich geen kennis van de
toestand van staking van betaling van de debiteur, maar de omstandigheden
kunnen wei aantonen dat de schuldeiser de vereiste kennis bezat (Kh.
Charleroi, 23 oktober 1991, J.L.M.B., 1992, 708).
- in hoofde van een belangrijke leverancier van een debiteur die reeds
geruime tijd in gebreke bleef met de betaling van zijn facturen en zelfs een
ongedekte cheque had uitgegeven ter gedeeltelijke betaling van deze facturen, is de kennis van de staking van betalingen aangetoond (Gent, 21
december 1994, T.B.H., 1996, 443).
- het feit dat de beneficiaris kennis had van de staking van betalingen
wordt onder meer afgeleid uit het bestaan van bankrelaties tussen partijen en
uit het feit dat derdenbeslag gelegd werd door schuldeisers in handen van de
banken (Antwerpen, 7 juni 1994, T.B.H., 1996, 437); anderzijds wordt dan
weer beslist dat het niet voldoende is dat een schuldeiser de gewone bankier
was van de gefailleerde (Kh. Brussel, 30 mei 1995, T.B.H., 1996, 461).
- indien eenzelfde persoon, die van nabij betrokken is bij het dagelijks
bestuur van de failliete vennootschap, lid is van de raad van bestuur van een
tweede schuldeisende vennootschap, wordt de schuldeisende vennootschap
geacht kennis te hebben van de staking van betaling in hoofde van de failliete
vennootschap (Brussel, 22 december 1994, J.T., 1995-96, 136).
- niet vereist is dat de schuldeiser met bedrieglijk inzicht of ter kwader
trouw zou hebben gehandeld (Mons, 16 februari 1994, J.L.M.B., 1995,
789).
- wanneer de schuldeiser redelijkerwijze mocht hopen op een verbetering
van de situatie van de debiteur, is de kennis in zijn hoofde niet bewezen
(Liege, 11 april 1995, J.L.M.B., 1996, 238).
Concrete toepassingen luiden als volgt:
- de terugname van koopwaar met ,vernietiging van de factuur" in de
verdachte periode door iemand die kennis heeft van de catastrofale financiele
toestand van zijn debiteur, veroorzaakt schade aan de boedel en valt onder de
toepassing van artikel 446 Faill. W. (Kh. Luik, 11 december 1990, T.B.H.,
1991, 662; Gent, 21 december 1994, T.B.H., 1996, 443).
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- de betaling die de schuldeiser die in faillissement dagvaardt twee dagen
voor datum van faillissement ontvangt, daar waar hij sedert een jaar geen
betaling meer had ontvangen, is de boedel niet tegenstelbaar (Kh. Charleroi,
19 april1994, J.L.M.B., 1995, 1222).
- het endosseren van 2 wisselbrieven door de trekker tijdens de verdachte
periode is vatbaar voor nietigverklaring op grond van art. 446 Faill. W.
(Gent, 8 december 1993, R.W., 1993-1994, 1365).

5. Artikel 447 Faill. W.
138. De mogelijkheid voor de fiscale overheid om een hypothecaire inschrijving te nemen is uitsluitend voorzien in geval van faillissement en niet
in geval van een invereffeningstelling van een vennootschap (Brussel, 15
maart 1990, R.P.S., 1990, 120).

6. Artikel 448 Faill. W.
139. Krachtens artikel 448 Faill. W. zijn alle handelingen of betalingen op
welke datum ook met bedrieglijke benadeling van de schuldeisers verricht,
nietig. Aangezien artikel448 Faill. W. een toepassing van artikel1167 B.W.
inzake de pauliaanse rechtsvordering op het faillissement inhoudt, kan de
nietigheid van een handeling enkel uitgesproken worden als die handeling in
het burgerlijk recht nietig is. Het stelsel van artikel 448 is daarenboven
evenwei aaii eig-en -fegelS onderwo.tpen:-ae collecfieve-rechtsvorderirrg van
artikel 448 kan enkel door de curator in het belang van de gezamelijke
schuldeisers worden uitgeoefend (Kh. Brussel, 30 mei 1995, T.B.H., 1996,
459) en komt aile schuldeisers van de gefailleerde ten goede, met inbegrip
van diegenen waarvan de rechten slechts na de bedrieglijke handeling
zouden zijn ontstaan (Antwerpen, 26 juni 1990, R. W., 1990-91, 995). Het
instellen van een vordering op grond van art. 448 Fail.W. door de curator
belet aldus het instellen van een vordering op grond van art. 1167 B.W. door
een schuldeiser in eigen naam (Kh. Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, 9
december 1995, A.R. 1180/92; Kh. Brussel, 2 februari 1993, T.R. V. 1994,
293; contra Brussel, 10 januari 1996, A.R. 3546/94). De vordering behoort
tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel (Kh. Liege,
18 oktober 1995, T.B.H., 1996, 469; Mons, 23 april1990, Rev. Not. B., 1990,
654) en de terrnijn om hoger beroep in te stellen tegen een dergelijk vonnis bedraagt slechs 15 dagen (Antwerpen, 26 juni 1990, R. W., 1990-91,
995).
De ontvankelijkheid van de vordering is afhankelijk van de voorwaarde dat
de bevoordeelde derde niet de enige schuldeiser is op het ogenblik waarop de
handeling wordt verricht (Cass., 17 oktober 1991, T.B.H., 1992, 299).
Om het bewijs van de derde medeplichtigheid te leveren, behoeft de curator
alleen aan te tonen dat de handeling of de betaling een voor de bevoordeelde
derde ongewoon karakter had en dat laatstgenoemde gehandeld heeft in de
wetenschap dat de overige schuldeisers benadeeld zouden zijn (Cass., 26
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oktober 1989, R.W., 1989-90, 1028). Het volstaat dus dat het abnormaal
karakter van de handeling vastgesteld wordt zonder dat de curatele hoeft te
bewijzen dat de schuldeiser weet had van het abnormaal karakter (Kh.
Kortrijk, 14 september 1995, A.R. 3802).
140. Toepassingsgevallen zijn:
- In een periode waarin het bedrijf zware verliezen lijdt, wordt aan een
arbeider die zeventien jaar in het bedrijf heeft gewerkt, het statuut van
bediende toegekend, zonder aanwijsbare reden. Gezien de abnormale omstandigheden en het feit dat de arbeider samen met de bedrijfsleiding heeft
gehandeld in de wetenschap dat de schuldeisers werden benadeeld, wordt
door de curator terecht toepassing gemaakt van artikel 448 Faill. W. (Antwerpen, 8 mei 1990, R.W., 1990-91, 926).
- De onherroepelijke verbintenis om aan een schuldeiser, die op de hoogte
is van de situatie van de schuldenaar, de volledige voorraad en het exploitatiemateriaal over te dragen ter compensatie van voorheen toegestane voorschotten, is een handeling die vernietigbaar is in de zin van artikel 448 Faill.
W. (Liege, 30 juni 1989, J.L.M.B., 1990, 6).
- Een gift gedaan door de gefailleerde een maand voor datum van faillissement, is een in de zin van art. 448 Faill. W. vernietigbare handeling,
wanneer die schenking een abnormaal karakter heeft en de toekomstig
gefailleerde gehandeld heeft in de wetenschap dat zijn schuldeisers zouden
benadeeld worden (Kh. Charleroi, 2 oktober 1991, J.L.M.B., 1992, 1110).
- De minnelijke ontbinding van een huurovereenkomst, waarbij ten voordele van de verhuurder een huurschadevergoeding en een wederverhuringsvergoeding wordt voorzien zonder enige fout van de huurder, moet beschouwd worden als een handeling die beantwoord aan de toepassingsvoorwaarden van artikel448 Faill. W (Kh. Liege, 18 oktober 1995, T.B.H., 1996,
469).
- De zekerheidsstelling door een vennootschap tot waarborg van een
persoonlijke schuld van de zaakvoerder en zijn echtgenoot-vennoot, heeft
tot gevolg dat de begunstigde van die zekerheidsstelling zonder compensatie
wordt bevoordeeld ten nadele van de schuldeisers van de vennootschap
(Mons, 23 april 1990, Rev. Not. B., 1990, 684).
- V olgens de rechtbank van koophandel te Kortrijk heeft de betaling door
middel van een wissel, die geavaliseerd werd door een kandidaat-overnemer
van de handelszaak, een abnormaal karakter, doordat de andere schuldeisers
niet meer betaald werden en de schuldeiser er weet van had (14 september
1993, A.R. 3802); daarbij werd de toepassirtg van artikel 446 verward met
deze van artikel 448: er was immers geen sprake van verarming van de
gefailleerde (Kruithof, R., Bocken H. e.a., ,;Overzicht van rechtspraak,
Verbintenissen", T.P.R., 171-721) nude schuldeiser een volledig gelijkwaardige en dus normale leveringsprestatie had verricht aan de gefailleerde
vennootschap.
- Ten aanzien van een kapitaalvermindering lijkt de sanctie vervat in
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artik:el 448 Faill. W. niet verantwoord, gelet op het rechtmatig karakter van
de uitkeringen die geen daling van het netto-actief tot onder het bedrag van
het maatschappelijk kapitaal met zich mee brachten. De vraag rijst ten andere
of vennoten ten aanzien van een kapitaalverrnindering wel als derden-schuldeisers in de boedel kunnen aangemerkt worden (Kh. Brussel, 2 februari
1993, T.R. V, 1994, 293).
De gevolgen van de sanctie van artikel448 Faill. W. zijn identiek aan die van
artikel 1167 B.W .. Het proportioneel registratierecht geheven naar aanleiding van een op basis van artikel 448 Faill. W. nietig verldaarde akte, dient
niet te worden terugbetaald aangezien de handeling, die niet meer kan
worden aangevoerd tegen de gezamelijke schuldeisers, geldig blijft in de
betrekkingen tussen de schuldenaar en zijn medecontractant (Cass., 11
februari 1993, R.W., 1993-94, 123 en Rb. Hasselt, 5 april1993, R.G.E.N.,
1996, nr. 24.588). In tegenstelling tot het regime van artikel1167 B.W. komt
de opbrengst van de vordering op grand van art. 448 Faill. W. alle schuldeisers ten goede, daar de massa niet in delen kan gesplitst worden (Kh.
Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, 9 december 1993, A.R. 1180/92; Kh.
Brussel, 2 februari 1993, T.R. V. 1994, 293).

7. Artikel449 Faill. W.
141. Overeenkomstig art. 449 Faill. W. is de betaling door de toekomstig
gefailleerde van een vervallen wisselbrief, orderbriefje of cheque, verricht
tijdens de verdachte periode definitief, indien de betaling in handen van een
derde houder is geschied. Indien de wisselbrief tussen de oorspronkelijke
partijen is gebleven, is de betaling niet definitief indien de houder wist dat de
schuldenaar in staking van betaling verkeerde.
De bescherrning van art. 449 Faill. W. kan evenrnin ingeroepen worden door
de verkrijger van de wisselbrief die bij de verkrijging wist dat de endossant
zich in een toestand van staking van betaling bevond en dat het endossement
tot doel had hem voorrang te verlenen en aldus de gelijkheid onder de
schuldeisers te doorbreken (Gent, 9 december 1993, Vandenbroucke q.q./
Vansuyt q.q., rolnummer onbekend.

8. De aansprakelijkheidsvorderingen
142. Een vennootschap is in beginsel te besturen binnen de perken van haar
maatschappelijk doel en met eerbiediging van het vennootschapsbelang
(Franc,;ois, A., ,Het wankele evenwicht tussen vennootschap en groepsbelang", T.R.V., 1994, 221; Mons, 25 juni 1990, R.P.S., 1990, 188).
Artikel 62 Venn. W. regelt de aansprakelijkheid van de bestuurders: contractuele aansprakelijkheid jegens de vennootschap voor tekortkomingen in
het bestuur, hoofdelijke aansprakelijkheidjegens de vennootschap en derden
voor overtreding van de Vennootschapswet of de statuten (bvb. een overtreding van artikel 140 Venn. W.: Kh. Kortrijk, 2 oktober 1980, T.B.H., 1981,
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630). Daarenboven zijn de bestuurders, zoals eenieder, aansprakelijk voor de
onrechtmatige daden die zij al dan niet in hun functie mochten begaan op
grond van artikel 1382 B.W.
Aangezien in sommige gevallen de bestuursfouten tevens misdrijven zijn,
zullen deze automatisch een fout uitmaken uit hoofde van artikell382 B.W.;
in deze gevallen (zoals bij de miskenning van een wettelijke verplichting)
vindt de leer van het verbod van samenloop tussen contractuele en delictuele
aansprakelijkheid (Cass., 7 december 1973, R.W, 1973-74, 1597) geen
toepassing (Kh. Gent, 26 maart 1993, T.B.H., 1993, 935), zodat dergelijke
tekortkoming door de bestuurders of zaakvoerders in het bestuur begaan, zal
samenvallen met een onrechtmatige daad (zie met betrekking tot illegale
boekhoudkundige kunstgrepen, Kh. Brussel, 8 juni 1989, A.R. nr. 4524 en
4525/87 en met betrekking tot ontdragingen van activa, Brussel, 11 juni
1993, J.L.M.B., 1993, 1061).
Zullen gehouden zijn tot schadeloosstelling, die bestuurders of zaakvoerders
die een fout hebben begaan in de uitoefening van hun bestuursopdracht.
Vindt de schade haar oorzaak in samenlopende fouten van bestuurders of
zaakvoerders, zodat is vast te stellen dat de fouten van de ene niet zouden
hebben volstaan om de schade te veroorzaken zonder de fout van de ander,
dan is de schade in solidum te vergoeden. Hebben de bestuurders samengewerkt om de fout te plegen, dan hebben zij een gemeenschappelijke fout
begaan, waarvoor zij hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Slechts in zeldzame gevallen zullen bestuurders zich tegen aansprakelijkheidsvorderingen van de vennootschap dienen te verweren aangezien zij in
de meeste gevallen door de meerderheid der aandeelhouders, waarvan zij de
verkozenen zijn, beschermd zullen worden tegen de actio mandati. Wellicht
zal het nieuwe artikel 66bis Venn. W. dat aan de minderheid toelaat zich in
de plaats te stellen van de organen van de vennootschap om de aansprakelijkheidsvordering in te stellen, hierin verandering brengen.
143. In de rechtsleer is een controverse ontstaan over de vraag of dergelijke
vordering voor rekening van de vennootschap nog zou kunnen ingesteld
worden na faillissement. Volgens de ene zou dit nog mogelijk zijn omdat de
vordering niet in naam van de vennootschap maar enkel voor haar rekening
wordt vervolgd (Lievens, J., ,De nieuwe vennootschapswet", 1991, 112;
Ralet, 0., ,Responsabilite des dirigeants de societes", 1996), terwijl de
andere onderstrepen dat na faillissement enkel de curator bevoegd is op te
treden in naam van de vennootschap ('t Kint, F., ,Les responsabilites en cas
de faillite et de liquidation volontaire", D.A.O.R., nr. 34, 10; Laga, H., ,De
minderheidsvordering en het deskundigen-onderzoek" in de N. V. en de
B. V.B.A. na de wet van 18 juli 1991, 235).
Wij sluiten ons aan bij deze laatste opvatting, nu de minderheidsvordering
a.h.w. een zijdelingse vordering instelt bij stilzitten van de vennootschapsorganen en het duidelijk de bedoeling is van de vennootschapsorganen alle
vorderingen tot wedersamenstelling van het buitenbezitgestelde vermogen
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aan de curator toe te vertrouwen, wiens wettelijke opdracht er precies in
bestaat alle vorderingen in te stellen die hij in het vermogen zal aantreffen,
zodat er in beginsel geen reden meer is enig stilzitten te vrezen.
Daarom is de uitoefening van de zijdelingse vordering (art. 1166 B.W.) door
een schuldeiser na faillissement niet meer mogelijk (Colle, Ph., ,Recente
ontwikkelingen in het faillissementsrecht: de ware functie van de curator, de
boedelschulden en het faillissement van de vennootschap in vereffening", in
Handels-, Economisch en Financieel Recht, 1995, 5; Rb. Gent, 26 maart
1993, T.B.H., 1993, 945).
144. Het is wel zo dat de minderheidsaandeelhouders die de kwijting niet
hebben goedgekeurd, de aansprakelijkheidsvordering kunnen instellen; deze
vordering zal dus na faillissement door de curator kunnen worden uitgeoefend; de rechtsgeldig voor het faillissement door de algemene vergadering
op unanieme wijze gegeven kwijting kan echter wel aan de curator worden
tegengeworpen (Verougstraete, I. en Van Buggenhout, C., ,Faillissement en
continu"iteit", T.P.R., 1990, 1750-1751; Colle, Ph., o.c., 1995, 9). Soms
wordt er nog beslist dat de kwijting niet tegen de curator kan worden
ingeroepen omdat er ten onrechte van wordt uitgegaan dat de curator in de
uitvoering van zijn gewone opdracht van realisatie van de activa als vertegenwoordiger zou optreden van de schuldeisers - zie hierover meer onder
nr. 147 - en in die hoedanigheid een derde zou zijn (Kh. Brussel, 10
september 1985, T.B.H., 1986, 52-3). Het mag echter niet zo zijn_dat aan
de algemene vergadering op een of andere manier essentiele informatie is
onthouden of dat haar een ortjuiste jaarrekening is voorgelegd zodat de
werkelijke toestand voor haar verborgen is gebleven (Cass., 12 februari
1988, A.C., 1980-81, 662); teneinde het buitenbezitgestelde vermogen te
realiseren door de wedersamenstelling ervan zal de curator hoofdzakelijk
(d.i. met uitzondering van de bijzondere opdrachten die hij in de wet put artikel445 e.v. Faill. W. en 63ter/133bis Venn. W.- Brussel, 7 december
1996, Snelberichten Handelsrecht, 1996, 120) de vorderingen instellen die
hij aantreft in dit vermogen en die de gefailleerde dus zelf had kunnen
instellen (Cass., 16 februari 1995, Larcier Cassation, 1995, nr. 38).
Het ontslag heeft geen enkele invloed op de aansprakelijkheid voor handelingen die ervoor zijn gesteld (Cass., 24 juni 1955, Pas., 1955, I, 1159).
Tegenover de vennootschap (en dus tegenover de curator) zal het ontslag
uitwerking hebben vanaf de betekening ervan aan de vennootschap. Jegens
contracterende derden zal het pas gevolgen sorteren vanaf de openbaarmaking- tenzij zij er eerder weet van hebben (Kh. Charleroi, 15 januari 1980,
R.P.S., 1980, nr. 6081).
Indien de minderheidsstelling die hierna is uiteengezet zou worden gevolgd,
zal het gevolg zijn dat na faillissement nagenoeg alle gevallen van aansprakelijkheid wegens laattijdige aangifte van faillissement (art. 440 en 574, 4°
Faill. W.) door derden zullen worden ingesteld aangezien de curator in de
onmogelijkheid zal verkeren schade aan het vennootschapsvermogen aan te
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tonen omdat het eigen vermogen reeds negatief was op het ogenblik dat de
raad van bestuur de (foutieve) beslissing nam tot voortzetting van de deficitaire acti viteit.
145. In de beschreven periode is heel wat inkt gevloeid over de toepassing
op deze aansprakelijkheid van de klassieke regel dat diegene die wettelijke
regels schaadt die een verbod of een gebod instellen, een fout begaat eens het
feit van de overtreding vaststaat.

Door de vaste gewoonte die vele rechtbanken van koophandel hebben
aangenomen om automatisch, in het faillissementsvonnis, een maximumtermijn van 6 maanden te hanteren om de begindatum van de verdachte periode
vast te leggen, werd de redenering ontwikkeld dat aldus automatisch was
bewezen dat de bestuurders geen aangifte hadden gedaan op het ogenblik
waarop de staking van betaling was vastgesteld, zodat hieruit steevast een
fout in de zin van artikel1382 B.W. werd afgeleid (Rb. Antwerpen, 8 maart
1982, T.B.H., 1983, 288 met noot J. Lievens, met vele navolgers: zie o.m. Rb.
leper 14 december 1983, A.R. nr. 6476, beslissing waarin ervan wordt
uitgegaan dat het verzuim aangifte t.e doen een onrechtmatige daad uitmaakt
vermits dit verzuim strafrechterlijk beteugeld is).
Zeer terecht werd door het Hof van Cassatie in eeri reeks van drie arresten
beslist dat, nu de vaststelling van de staking van betaling een beoordeling
inhoudt, eerst in feite is uit te maken of de bestuurders van de failliete
vennootschap konden en moesten vaststellen dat de vennootschap zich
werkelijk in staat van faillissement bevond op het ogenblik waarop de
aangeklaagde daad werd gesteld (7 september 1990, T.R. V., 1991, 86 met
noot M. Wyckaert). Het dient gezegd dat gei"soleerde beslissingen geen
genoegen hadden genomen met het bewijs van de materiele overtreding en
ervan uitgingen dat de laattijdige aangifte niet noodzakelijk een onrechtmatige daad uitmaakt (Rb. Namur, 4 oktober 1986, R.P.S., 1989, 183).
In heel die controverse zijn echter de toepassingsvoorwaarden van artikel
440 Faill. W. uit het oog verloren. Individuele bestuurders hebben immers de
hoedanigheid niet van orgaan van de vennootschap: en:kel de raad van
bestuur heeft die hoedanigheid. De verplichting van artikel 440, eerste lid
Faill. W. kan dus nooit op individuele bestuurders rusten: enkel de raad van
bestuur heeft de bevoegdheid om het faillissement van de vennootschap aan
te geven (Comelis, L., ,Fout en wetsovertreding in het handelsverkeer:
en:kele beschouwingen", Melanges Roger 0. Dalcq, 1994, 41).
De individuele bestuurders van een vennootschap plegen dus geen wetsovertreding wanneer zij niet binnen de drie dagen na de staking van betaling
van de vennootschap aangifte van faillissement doen. De derden-schuldeisers zullen dus dienen aan te tonen - bij ontstentenis van enige wettelijke
verplichting terzake - dat de individuele bestuurder niet als redelijk en
normaal zorgvuldig bestuurder in dezelfde feitelijke omstandigheden heeft
gehandeld, door de staking van betaling niet aan de raad van bestuur voor te
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leggen met het oog op de faillissementsaangifte door dit vennootschapsorgaan.

146. Bij de uitoefening van de toets aan het optreden van een normaal
voorzichtig en redelijk bestuurder is thans door de rechtspraak terecht naar
een evenwicht gezocht tussen de belangen van de schuldeisers en de noodzaak tot ondernemen (Rb. Gent, 26 maart 1993, T.B.H., 1993, 951), waarbij
wordt onderstreept dat de ondernemer de plicht heeft de continulteit na te
streven (Kh. Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, 28 oktober 1992, A.R.
1062/92 en 1057/92 en Gent, 13 maart 1995, A.R. nr. 47.204, beslissing die
aanstipt dat het tot de primaire verantwoordelijkheid van de bestuurders
behoort om de nodige maatregelen te treffen teneinde de continulteit van de
ondernerning te verzekeren); terecht wordt ook aanvaard dat een industriele
ondernerning die een belangrijke econornische en sociale rol vervult in haar
streek, niet onrniddellijk bij tegenvallende resultaten de boeken zou neerleggen (Antwerpen, 8 maart 1994, T.B.H., 1995, 37). Overtredingen van deze
zorgvuldigheidsnorm kunnen de aansprakelijkheid van de bestuurders die
rnisbruik hebben gemaakt van de faillissementsaangifte om interne conflicten op te lossen, in het gedrang brengen (Kh. Dendermonde, afdeling SintNiklaas, 28 oktober 1992, A.R. 1062/92 en 1057 /92; Kh. Antwerpen, 6
september 1990, T.R. V., 1991, 92).
Deze wijze formulering van de beoordelingscriteria van de bestuurdersfout is
in de eerste plaats bedoeld om er de rechter van te weerhouden zijn persoon~
lijke appreciatie ex post in de plaats te stellen van die van de bestuurders
(Van Crombrugge, S., ,De aansprakelijkheid van vennootschaps-bestuurders", R. W., 1989-1990, 1445).
Zo tonen de rechters wel begrip voor ondernemers die een herstructureringsplan uitwerken (een goed plan beoogt de ondernerning rendabel te maken op
de langere terrnijn: een doorgedreven specialisatie en het aantrekken van een
industriele partner wijzen op de duidelijkheid van het project- Antwerpen,
8 maart 1994, T.B.H., 1995, 37), die door onderhandelingen met personeel,
leveranciers en bankiers pogen de ondernerning te redden (Kh. Gent, 26
maart 1993, T.B.H., 1993, 935) en die in het welslagen van een goed doordacht plan mochten geloven (Liege, 29 oktober 1991, R.P.S., 1992, 120 en
Brussel, 22 februari 1993, R.P.S., 1995, 168, arrest dat zelfs zo ver gaat een
belangrijk zwartgeldcircuit goed te praten omdat niet de bestuurders er beter
van werden maar de vennootschap door het feit dat de zwarte opbrengsten
werden gei'nvesteerd in zwarte lonen die toelieten de omzet ornhoog te
drijven).
Met betrekking tot de doorsnee ondernemer is een goede illustratie van deze
beoordelingstempering te lezen in een beslissing van de correctionele rechtbank van Brussel (26 september 1991, nr. 5308) die nate hebben vastgesteld
dat de terrnijn om aangifte te doen wellicht onwezenlijk kort is te noemen,
onderstreept dat de wil van de wetgever er wel duidelijk uit blijkt; de strenge
eis van aangifte binnen de vier dagen viseert ondubbelzinnig de bescherrning
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van de schuldeisers en mag niet worden afgedaan als een wereldvreemde eis:
een handelaar die in moeilijkheden komt moet dus prompt reageren en mag
niet gedurende maanden (in casu meer dan een jaar) blijven knoeien om de
zaak te redden. W at deze ondernemer beslist niet mag doen is de aangifte
bewust vertragen door nieuwe schulden aan te gaan om protesten te vermijden en zo steeds maar het probleem te verplaatsen en nog minder zijn
toevlucht nemen tot bedrieglijke middelen om de catastrofale werkelijke
situatie van het bedrijfte verbergen (Corr. Brussel, 11 maart 1993, nr. 1515).
Vanzelfsprekend wordt ook de manipulatie van de boekhouding om te pogen
te overleven in het eigen belang, streng beoordeeld (Corr. Antwerpen, 21 juni
1995, nr. 923), temeer wanneer blijkt dat de commissaris-revisor er zich
tegen had verzet (Kh. Brussel, 8 juni 1989, A.R. nr. 4524 en 4525/87);
hetzelfde geldt voor herwaarderingen van activa die niet zijn ondersteund
door voldoende rendabiliteit, zoals door de boekhoudwet is vereist (Corr.
Brussel, 30 maart 1995, nr. 421) en voor de onttrekking van middelen aan de
vennootschap in 1/r (waardoor een vordering op een onvermogende bestuurder ontstaat), zelfs al is het om er een kapitaalverhoging mee door te voeren
(Corr. Brussel, 10januari 1994, nr. 23).
Soms pogen bestuurders zich te beroepen op een vrijstelling van aansprakelijkheid (Cass., 13 mei 1982, A.C., 1981-82, 1134) door onwetendheid,
onervarenheid en zelfs onbekwaarnheid voor te wenden. De rechters reageren bijzonder geprikkeld op dergelijke redenering en beslissen terecht dat
men zich ofwel moet distantieren van de beslissingen van de raad van bestuur
(Rb. Gent, 26 maart 1993, T.B.H., 1993, 935), of dat men de nodige conclusies dient te trekken als de opdracht niet met de nodige intellectuele
vrijheid kan vervuld worden (Kh. Brussel, 8 juni 1989, A.R. 4524/87) en dat
men zeker geen mandaat van afgevaardigde-bestuurder kan aanvaarden om
zich nadien op domheid en onbekwaarnheid te beroepen (Corr. Brussel, 11
maart 1993, nr. 1515).
147. Met betrekking tot het instellen van de aansprakelijkheidsvordering
door de curator is er in de onderzochte periode meer duidelijkheid gegroeid
dank zij het feit dat de rechtsleer stilaan overtuigd raakt van de onjuistheid
van de klassieke stelling die de vertegenwoordiging van de schuldeisers en
van de gefailleerde door de curator aankleeft (zie voor deze stelling, Comelis, L., ,De aansprakelijkheid van beheerders na faillissement", B.R.H.,
1980, 361; Van Bruystegem, B., ,De bevoegdheid van de curator om
schadeloosstelling te vorderen voor rekening van de boedel", B.R.H.,
1981, 17 4; Parmentier, Cl., ,La responsabilite des dirigeants d' entreprises
en cas de faillite", T.B.H., 1986, 756; Lefebvre, C. en Roland, B., ,Deux
procedures de liquidation collective: la faillite et le concordat", in Traite
pratique de Droit Commercial, deel 2, nr. 311; Liege, 8 november 1993,
J.L.M.B., 1993, 1430; Kh. Brussel, 14 juni 1988, T.B.H., 1990, 229). Dit
klassieke standpunt is ontstaan uit de verwarring rond de wettelijke terminologie van de ,gezamelijke schuldeisers" die inderdaad wordt gehanteerd
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om aan te duiden dat de curator voor hen optreedt, maar waarbij uit het oog
is verloren dat het daarbij uitsluitend de bijzondere wettelijke opdrachten
van wedersamenstelling van activa betreft (artikelen 445 tot 448 Faill. W.,
63ter/133bis Venn. W., 35, 6°/123, 7°/147ter, 4° Venn. W.), maar niet de
gewone opdracht die erin bestaat het buitenbezitgestelde vermogen te beheren en de vorderingsrechten van dit vermogen uit te oefenen zoals de
gefailleerde ze zou kunnen uitoefenen (Cass., 1 december 1989, R. W, 198990, 1260; Brussel, 7 december 1995, Snelberichten Handelsrecht, 1996,
120).
Uit hoofde van zijn gewone opdracht is de curator bvb. gerechtigd de nog
niet volgestorte kapitaalgedeelten in te vorderen (Antwerpen, 14 april1992,
T.R. V, 1992, 322). Hij zal daarbij attent zijn op het feit dat bestuurders die
onmiddellijk na de oprichting het volledig kapitaal in 1/r opnemen, naar
omstandigheden, kunnen gehouden zijn het maatschappelijk bedrag (opnieuw) te volstorten, nu dergelijke handelswijze in de rechtspraak gelijk
staat met een niet-volstorting (Kh. Tongeren, 2 maart 1992, T.R.V, 1992,
180).
Sedert de tachtiger jaren werd dan ook in de (minderheids)rechtsleer en
rechtspraak onderstreept dat de curator helemaal geen vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft maar enkel, in het belang van de schuldeisers zowel als
van de gefailleerde, zijn opdracht uitvoert die hij rechtstreeks put uit de wet
(Van Buggenhout, C., ,Enkele bijzondere aspecten van de voortzetting van
liandelsverriciithigen
fllillissementsbewftia" ,- -in- Faillissem:entsrecht
Vandaag, referaat gehouden te Brugge op 11 februari 1984, 7 en vlg.;
Gerard, Ph., ,Observations sur la nature juridique des dettes et des creances
en cas de faillite", R.C.J.B., 1986, nr. 15; Van Buggenhout, C., ,Overname
van ondernemingen in moeilijkheden of in faillissement", in Schuldeisers en
ondernemingen in moeilijkheden, 1990, 193; Colle, Ph., ,Recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht: de ware functie van de curator, de
boedelschulden en het faillissement van de vennootschap in vereffening",
,Handels-, Economisch en Financieel recht, 1995, 3; Van Buggenhout C.,
,De rechtspositie van de curator in het faillissementsrecht en het sociaal
recht", in Handels-, Economisch en Financieel Recht, 1995, 33; Brussel, 10
november 1983, A.R. m. 1118/82).

onder

De curator kan dus enkel de rechten en vorderingen van het buitenbezitgestelde vermogen uitoefenen, zijnde de rechten en vorderingen die de gefailleerde zou kunnen uitoefenen indien er geen buitenbezitstelling bestond.
De schuldeisers van de gefailleerde kunnen derhalve, hangende het faillissement, optreden tegen de nalatige bestuurders of andere derden in de mate
de schade in hun patrimonium en niet in dat van de gefailleerde vennootschap, is geleden (individuele schade). Tot tweemaal toe heeft het Hof van
Cassatie derhalve beslist dat de curator niet kan optreden voor de rechten van
de individuele schuldeisers (12 februari 1981, B.R.H., 1981, 154 en 2 maart
1995, T.B.H., 1995, 569).
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148. Met betrekking tot de aansprakelijkheid uit het op deficitaire wijze
voeren van een handelsactiviteit meent het Hof van Cassatie echter, hierin
gevolgd door de meerderheid van de rechtsleer, dat zowel de fout die geleid
heeft tot een vermindering van het actief, als deze die geleid heeft tot een
vermeerdering van het passief schade zal berokkenen aan de gezamenlijke
schuldeisers (Colle, Ph., ,Recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht:
de ware functie van de curator, de boedelschulden en het faillissement van de
vennootschap in vereffening", Handels-, Economisch en Financieel Recht,
1995, 8).
Volgens een bepaalde strekking in rechtsleer en rechtspraak rust deze stelling
op een misverstand nu enkel de fout van de bestuurders tengevolge waarvan
het netto actief is verminderd zal aanleiding kunnen geven tot een herstelvordering van de curator omdat aileen deze vordering een vermogensvordering van de gefailleerde vennootschap betreft (hetzij op grond van artikel 62
Venn. W., hetzij op grond van artikell382 B.W.). De fout van de bestuurder
die het netto passief heeft vermeerderd veronderstelt dat de verliezen op dat
ogenblik het eigen vermogen van de vennootschap hebben opgeslorpt: de
schade is dan enkel geleden in het vermogen van de schuldeisers van de
vennootschap, die luidens de vaste cassatierechtspraak voor hun rechten ten
individuele titel kunnen opkomen (zie in dit verband, Van Buggenhout, C. en
Clevenbergh, 0., ,L' action en responsabilite pour aggravation du passif,
prejudice collectif et cumul de prejudices individuels: tentative d'eclaircissement'', T.B.H., 1995, 536 en Brussel, 7 december 1995, Snelberichten
Handelsrecht, 1996, 120, die aanstipt dat bij een toestand van netto-passief
de schulden steeds de baten overtreffen (hypothese van artikel 63terl133bis
Venn. W.), om te besluiten dat dit tekort steeds wordt gedragen door de
individuele schuldeisers: het feit dat de optelsom van de onbetaald gebleven
schuldvorderingen in hetzelfde oorzakelijk verband staat met de fout heeft
niet tot gevolg dat er een gezamenlijke schade ontstaat, zodat de curator niet
bevoegd is om voor die schade op te treden (in dezelfde zin, Kh. Mons, 31
oktober 1996, A.R. nr. 61.255/94).
Naar omstandigheden is het dus mogelijk dat de vordering van de curator
(bvb. wegens ontdragingen van actief) zal bestaan naast deze van de individuele schuldeisers (bvb. wegens het verderzetten van een verlieslatende
activiteit) en dat beide vorderingen die steunen op strafbare handelingen van
de bestuurders ontvankelijk en gegrond verklaard worden (Antwerpen, 3 mei
1991, R. W., 1991-92, 7 53; vgl. met Antwerpen, 13 februari 1989, waar nog
gesteld wordt dat de curator - zonder onderscheid - een exclusief vorderingsrecht zou hebben tegen derden die een fout begaan hebben).
Dezelfde problematiek doet zich voor wanneer de aansprakelijkheid van
andere derden, zoals de kredietverstrekkers, in het gedrang komt.
Heeft de onvoorzichtigheid van de kredietverstrekker ertoe geleid dat de
schuldeisers werden misleid door de kredietverstrekking, de handhaving of
de verhoging ervan, dan betreft deze schade geen gezamenlijke schade maar
zal door elke individuele schuldeiser dit oorzakelijk verband zijn aan te tonen
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tussen de schade geleden in zijn vermogen en de beweerde fout (contra,
Bmssel, 12 febmari 1992, T.B.H., 1993, 155, die -in navolging van de
geciteerde cassatierechtspraak - meent dat de passiefvermeerdering (bedoeld wordt de toename van het netto-passief) een gezamenlijke schade
uitmaakt).
W ordt aan de kredietverlener een fout verweten we gens de opzegging van
het krediet dan is deze aansprakelijkheid van contractuele aard; gevallen van
buitencontractuele aansprakelijkheid jegens de kredietnemer zijn eerder
zeldzaam en veronderstellen dat er samenloop van aansprakelijkheden is,
wat het geval zal zijn als de aan de kredietverlener verweten fouten van
strafrechtelijke aard zijn. Zo werd een bankier medeplichtig geacht aan
misbmik van vennootschapsgoederen door de bestuurders van een dominerende vennootschap (gekwalificeerd als misbruik van vertrouwen in de
rechtspraak - zie Brussel, 11 juni 1993, J.L.M.B., 1993, 1061) die haar
invloed in een dochter had aangewend als zekerheid voor de financiele
verbintenissen die zij had aangegaan teneinde de aandelen van de dochter
te kunnen verwerven. Daarbij valt het wel op dat de curator zich als derde
had beschouwd om de bankier op grond van artikel 1382 B.W. te kunnen
aanspreken - wat, zoals gezegd, niet strookt met zijn opdracht, enerzijds, en
anderzijds, in casu overbodig was nu de voorwaarden van de samenloop van
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheden vervuld waren (Brussel, 15 september 1992, T.R.V., 1994,275 met noot van Fran<;;ois A.).
149. Oefent de curator een vordering uit van het buitenbezitgestelde vermogen, dan oordeelt hij aileen over de opportuniteit van het al dan niet
instellen ervan (Brussel, 12 februari 1992, J.L.M.B., 1993, 155; Brussel, 15
september 1992, T.R. V, 1994, 275), met dien verstande dat hij de wettelijke
plicht heeft alle vorderingen in te stellen en uit te oefenen die tot doel hebben
het actief te verhogen en het passief te verminderen (Brussel, 31 januari
1989, T.B.H., 1990, 1989).
Hangende het faillissement kunnen individuele schuldeisers echter zijn
eventuele stilzitten niet opvangen door zelf een vordering in te stellen
(Brussel, 12 februari 1992, J.L.M.B., 1993, 155).
Met betrekking tot het oorzakelijk verband blijven de rechtsleer en rechtspraak gehecht aan de gekende equivalentieleer: het causaal verband tussen
fout en schade staat vast wanneer de rechter vaststelt dat, zonder de bewezen fout, de schade niet zou zijn ontstaan zoals deze zich in concreto
voordeed (Cass., 28 september 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11958; Bocken,
H., ,Enkele hoofdthema's van de causaliteitsproblematiek", T.B.B.R., 1988,
268-296).
Eigenaardig genoeg wordt er inzake bestuurdersaansprakelijkheid door de
rechtspraak niet zo snel aandacht besteed aan de netelige causaliteitskwestie.
Een correcte analyse van de feiten in het licht van de sine qua non-test zal
nochtans in vele gevallen van aard zijn de schade-eis af te wijzen (zie de
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terechte kritiek van de rechtsleer op het arrest van het hof van beroep te
Brussel dd. 15 maart 1991, T.R.V., 1992, 261).
Interessante toepassingen zijn te lezen in de reeds geciteerde beslissing van
de rechtbank van eerste aanleg te Gent die tot het besluit kwam dat het
faillissement niet te wijten was aan onderkapitalisatie, zoals beweerd door de
curator, maar aan externe factoren zoals de crisis in de textielsector en de
overcapaciteit op de wereldmarkt (21 maart 1993, T.B.H., 1993, 935) en in
een overweging van het Hof van Beroep te Brussel (22 februari 1993, A.R.
nr. 1519/83), waarin wordt verwezen naar het feit dat de onderneming het
slachtoffer was geworden van een structurele crisis in de platenindustrie die
de ganse wereld teisterde en zelfs mega-bedrijven heeft meegesleurd.
Over de aansprakelijkheidsvordering ingesteld door een commissionair-expediteur besliste het Hof van Beroep te Antwerpen dat er geen oorzakelijk
verband bestond tussen de beweerde fout en de beweerde schade omdat het
vaststond dat er geen beroep gedaan werd op de zekerheidsrechten verbonden aan de vordering van de commissionair-expediteur om betaald te worden
(8 Maart 1994, T.B.H., 1995, 39).
Onder het regime van het oude artikel 140 Venn. W. stelde het Hof van
Beroep te Gent vast dat de zaakvoerders van een B.V.B.A. die tevens de
enige vennoten waren, niet aansprakelijk konden worden gesteld omdat zelfs
als zij een algemene vergadering hadden bijeengeroepen, zulks niets zou
hebben veranderd aan hun beslissing om de vennootschap niet te ontbinden
(1 maart 1989, T.R. V., 1989, 434).
150. De toepassingsgevallen waarin door de curator, uit hoofde van zijn
gewone opdracht, een aansprakelijkheidsvordering werd ingesteld wegens
bestuursfouten, houden nagenoeg steeds verband met strafrechtelijke inbreuken,
zoals:
- het overhaast verkopen van bedrijfsuitrusting in abnormale omstandigheden (Liege, 29 oktober 1991, R.P.S., 1992, 120);
- het plunderen van het bedrijfskapitaal onmiddellijk na de oprichting van
de vennootschap (Kh. Tongeren, 2 maart 1992, T.R.V., 1992, 180);
- het aanwenden van een belangrijk deel van de activa van een dochter in
het uitsluitend belang van de moedervennootschap (Brussel, 15 september 1992, T.R.V., 1994, 275);
- het sluiten van contracten met een niet geregistreerde aannemer (Kh.
Leuven, 9 januari 1990, T.R. V., 1990, 459);
- het vervalsen van de rekeningen om het bestaan van een zwarte kas voor
prive-doeleinden van de zaakvoerders te verdoezelen (Corr. Antwerpen,
21 juni 1995, arrest nr. 923);
- het opnemen door een onvermogend bestuurder van belangrijke bedragen in 1/r (Corr. Brussel, 10 januari 1994, arrest nr. 23);
- het houden van een nepboekhouding met het uitsluitend doel de vennootschap leeg te zuigen (Corr. Brussel, 11 maart 1992, nr. 1515).
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Aansprakelijkheidsvorderingen die, in beginsel, door de schuldeisers op
grond van artikel 1382 B.W. kunnen worden ingesteld wegens bestuursfouten, steunen o.m. op:
- fouten die betrekking hebben op het sluiten van kontrakten met de
wetenschap dat de vennootschap nimmer de eruit voortvloeiende verbintenissen zal kunnen naleven (Liege, 3 februari 1992, R.P.S., 1992,
127);
- het aankopen van grondstoffen wanneer de bestuurders wisten of
hoorden te weten dat de vennootschap had opgehouden te betalen (Rb.
Turnhout, 26 maart 1990, Turnh. Rechtsl., 1991, 111);
- het verder zetten van de zwaar verlieslatende activiteiten van de onderneming (Brussel, 31 oktober 1991, J.L.M.B., 1992, 201);
- fouten wegens het deficitair verderzetten van de onderneming na het
tijdstip waarop er staking van betaling was ingetreden, maar die verworpen werden omdat niet in concreto was aangetoond dat de bestuurders wisten of moesten weten dat er geen mogelijkheid van overleven
bestond (Antwerpen, 13 februari 1989, T.B.H., 1990, 435; Antwerpen, 8
maart 1994, T.B.H., 1995, 37); dezelfde fout werd wei weerhouden
wanneer de activiteit zwaar verlieslatend en de verderzetting dus onredelijk was (Brussel,
31 oktober 1991, J.L.M.B., 1992, 201).
•,
In de traditionele opvatting verjaren aile vorderingen tegen bestuurders of
zaakvoerders wegens fouten in hun bestuur begaan door verloop van vijf
jaren vanaf de feiten of vanaf hun ontdekkirrg, wanneer zij verborgen werden
gehouden. Die termijn geldt ook als de vordering gestoeld is op een quasidelictuele fout van de bestuurders of zaakvoerder (Cass., 27 mei 1994,
T.R.V., 1995, 54).
Daarbij is wel aan te stippen dat een burgerlijke vordering op een misdrijf
(b.v. dat van eenvoudige bankbreuk, artikel 574, 4° Faill. W.) nooit verjaart
voordat vijf jaren zijn verstreken sinds het misdrijf en dat zij nooit kan
verjaren voor de strafvordering.
Dat het recht echter voortdurend in beweging is, bewijst de rechtspraak van
het Arbitragehof die korte veljaringstermijnen, zoals deze volgend uit artikel
26 van de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering, als discriminatoir en derhalve als ongrondwettelijk beschouwt (Arbitragehof, 21
maart 1995, R. W., 1994-1995, 1325), waarbij wel aan de accessoire aard van
de burgerlijke vordering tegenover de strafvordering niet wordt geraakt.
Weliswaar heeft een arrest van het Arbitragehof slechts een relatief gezag
van gewijsde en is enkel het rechtscollege dat de vraag heeft gesteld verplicht
het gezag van dit arrest te aanvaarden.
Voor zover zou worden aangenomen dat het ondergeschikt stellen van de
prive-belangen van de schuldeisers aan het hoger belang van het handelsverkeer dat aan de basis ligt van het vernoemd cassatie-arrest van 27 mei
1994, geen objectief criterium zou uitmaken die een ongelijke behandeling
der rechtsonderhorigen zou verantwoorden, zou de boodschap van het be-
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sproken arrest naar onze mening kunnen gelden voor bestuursfouten nu
diegene die een fout inroept in de taak van bestuurder gepleegd, over een
veel kortere termijn zal beschikken om te dagvaarden, doordat deze fout
samenvalt met de fout van artikel 62 Venn. W., dan de persoon die schade
heeft geleden door een quasi-delictuele fout van een bestuurder die niet in
zijn taak van bestuurder is gepleegd.
In deze verondersteiling is het te verwachten dat vele rechters zich zuilen
aansluiten bij het Arbitragehof en artikel 194 Venn. W. buiten toepassing
zullen verklaren, zodat alsdan de verjaringstermijn van artikel 2262 B.W. is
toe te passen (zie voor een ander toepassingsgeval, Vred. leper, 1 maart
1996, R. W., 1996-97, 365).
151. Krachtens zijn bijzondere opdrachten zal de curator ingeval van ontoereikend actief o.a. de aansprakelijkheidsvorderingen van de artikelen
63ter en 133bis Venn. W. kunnen instellen met het oog op de delging van
het passief (d.i. de schulden aan derden). De wet heeft deze opdracht
uitsluitend aan de curator van het buitenbezitgestelde vermogen toevertrouwd omdat elke individuele schuldeiser slechts de schade kan vorderen
die in zijn vermogen is geleden. Dergelijke opdracht wordt uitgevoerd in het
belang van de gezamenlijke schuldeisers, verrnits al naargelang de graad van
de veroordeling en in verhouding van de rangregeling een deel of zelfs hun
gehele schade zal worden vergoed.
Worden de bestuurders slechts tot betaling van een deel van het passief
veroordeeld, dan kan de curator niets anders doen dan de opbrengst verdelen
onder de gezamenlijke schuldeisers: artikel 63ter Venn. W. verwijst immers
naar de ,vennootschapsschulden", d.i. de schulden aan derden (dit zijn aile
schuldeisers die nog aantreden na vereffening van het actief - dus ook aile
bijzonder bevoorrechte schuldeisers voor het deel van hun vordering dat niet
is voldaan uit de opbrengst van hun onderpand), volgens de wettelijke regels
van rangregeling.
In de verondersteiling dat de kennelijke grove fout zou bestaan uit het voeren
van een deficitaire activiteit, kan dergelijke toestand ertoe leiden dat een
schuldeiser wiens (individuele) vordering niet in oorzakelijk verband staat
met de fout, voiledig is terugbetaald omdat hij over een algemeen voorrecht
beschikt (bvb. een ex-werknemer wiens contract was gesloten lang voor het
tijdstip waarop de activiteiten hadden dienen stopgezet te worden), terwijl
een vordering van een leverancier die had gecontracteerd na het tijdstip
waarop de vennootschap aangifte van faiilissement had moeten doen, onbetaald blijft.
Voor de toepassing van de artikelen 63ter/133bis Venn. W. zal een kennelijke grove fout in hoofde van de bestuurders of feitelijke bestuurders zijn aan
te tonen, d.w.z. een fout van uitzonderlijke aard, die ook alsdusdanig door
elke redelijke en voorzichtige bestuurder wordt aangevoeld (Kh. Charleroi, 8
september 1992, R.R.D., 1993, 29). Niet alleen de bestuurders enloffeitelijke
bestuurders die kennelijk onrechtmatig hebben gehandeld zijn daarbij gevi-

1037

seerd, maar de rechtbanken zijn even streng voor de bestuurders die de
(feitelijke) bestuurders maar laten begaan (Kh. Tongeren, 2 maart 1992,
T.R. V., 1992, 280). Wel volstaat het dat deze fouten hebben bijgedragen tot
het faillissement: zij hoeven er dus niet de rechtstreekse of enige oorzaak van
te zijn (Gent, 31 maart 1994, T.B.H., 1994, 976).
Deze aansprakelijkheid is in beginsel individueel en de rechter kan de
hoofdelijkheid in concreto weerhouden (Kh. Charleroi, 8 september 1992,
R.R.D., 1993, 28).
Aldus werden de volgende bestuursfouten als kennelijk grof weerhouden:
- een systematisch wanbeheer in de boekhouding om zichzelf ten nadele
van de vennootschap en schuldeisers jarenlang op bedrieglijke wijze te
verrijken (Gent, 31 maart 1994, T.B.H., 1994, 976);
- het op onredelijke wijze verderzetten van een deficitaire handel zonder
adequate boekhouding te voeren nochjaarrekeningen neer te leggen (Kh.
Charleroi, 8 september 1992, R.R.D., 1993, 29);
- het opnemen van het volledige werkingskapitaal van de vennootschap,
onmiddellijk na de oprichting ervan (Kh. Tongeren, 2 maart 1992,
T.R. V., 1992, 180);
- het voeren van een aleatoir industrieel beleid zonder economische,
juridische noch financiele grondvesten dat noodgedwongen tot een faillissement moest leiden aangezien het eigen vermogen reeds van de eerste
dagen verdwenen was (Mons, 22 maart 1995, R.P.S., 1995, 323);
- het negeren van de knipperlichtenprocedure van-artikel-103-Venn. W.
sedert meerdere jaren en het voeren van een deficitaire voortzetting van
activiteiten met een negatief eigen vermogen die er niet eens op gericht
was te pogen de onderneming te redden maar enkel zichzelf te verrijken
op de kap van de schuldeisers (Gent, 2 november 1994, Snelberichten
Handelsrecht, 1995, 59).
Daarentegen werden, in concreto, niet als kennelijk grof aangemerkt:
- fouten die geleid hebben tot het onwettig vertragen van het faillissement,
zoals het niet betalen van openbare schuldeisers (Rb. Gent, 26 maart
1995, T.B.H., 1995, 935);
- fouten uit fiscale overtredingen wegens het instandhouden van een
zwartgeldcircuit, waarvan de opbrengst besteed werd aan de ontwikkeling van de vennootschap en niet voor de bestuurders prive (Brussel, 22
februari 1993, R.P.S., 1995, 168).
Ret Hof van Cassatie besliste tenslotte dat de rechter bij wie op grond van
artikel63ter Venn. W. een vordering aanhangig is tegen een bestuurder van
een failliete vennootschap, niet noodzakelijk gehouden is door het gezag van
gewijsde van een vonnis waarbij aan die bestuurder een voorlopig verbod is
opgelegd een beroep uit te oefenen.
152. Een andere bijzondere opdracht in het belang van de schuldeisers, kan
de curator putten uit de vordering in oprichtersaansprakelijkheid wegens
kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal (artikelen 35, 6°/123, 7°/147ter, 4°
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Venn. W.). Daar waar al diegenen die bij de opricbtersakte van een BVBA
zijn verscbenen als opricbters worden bescbouwd (artikel 123, eerste lid
Venn. W.), is dit niet noodzakelijk zo bij de opricbting van een N.V. (artikel
31, lid 2 Venn. W.): sonunige aandeelbouders die in de akte zijn verscbenen,
zullen niet als opricbters maar enkel als gewone inscbrijvers kunnen worden
bescbouwd (zie bierover Resteaux, Cb., Traite des S.A., 3e uitg., deel I, nr.
453 en vlg.) en zullen derbalve deze bijzondere aansprakelijkheid niet
kunnen oplopen.
De vordering kan dus enkel ingesteld worden in geval van faillissement
van de vennootscbap binnen de drie jaar van baar opricbting, wordt uitsluitend door de curator uitgeoefend en beboort tot de bevoegdbeid van de
recbtbank van koopbandel (Cass., 7 maart 1986, J.T., 1987, 43; Kh. Gent,
23 maart 1990, T.B.H., 1991, 59; Liege, 22 maart 1993, J.L.M.B., 1993,
1485).
De strengbeid van deze aansprakelijkheid is gericbt op de flagrante onderkapitalisatie d.i. die niet de normale uitoefening van de geplande ondernemingsactiviteit mogelijk maakt gedurende twee jaar, zodat de controle van
de recbtbank na faillissement rekening zal bouden met bet uitgavenpatroon
van een activiteit die op normale wijze wordt gevoerd (Kh. Antwerpen, 12
januari 1983, R. W, 1983-84, 378). Om de door startende ondernemers gescbatte financieringsbeboefte te peilen, zal de recbtbank ook de ernst en bet
realisme toetsen van de omzetprognose en van de externe financieringsbeboefte. Dergelijke controle a postiori is niet mogelijk indien de recbtbank
niet zou beschikken over de gecijferde synthese van deze prognoses over een
periode van minimaal 2 jaar. Vandaar de wettelijke vereiste van bet financieel plan, neergelegd in de artikelen 29ter, 120ter en 147 septies Venn. W ..
De inboud nocb de vormvoorwaarden van dit plan zijn ecbter wettelijk
vastgelegd. In elk geval is vereist dat bet ondernemingsproject nauwkeurig
en op middellange termijn zou worden uiteengezet: verkoopsprognoses en
marktstudies, elementaire kostenstructuur, kredietbeboeften, personeelsbeboefte enz ... (zie o.a. Dabin, L., ,Les conditions de la limitation de la
responsabilite et l'avenir des SPRL", Liber Amicorum Baron J. Van Boutte,
I, 219).
De recbtbank van koopbandel te Hasselt besliste dat een vennootscbap
wellicbt met licbtzinnigbeid kan worden opgestart zonder dat daarom bet
kapitaal kennelijk ontoereikend was, vermits de geraamde omzet niet
kennelijk onredelijk was (Kh. Hasselt, 15 november 1990, T.R. V., 1991,
231).
Het bof van beroep te Antwerpen onderstreepte de belangrijke verscbilpunten tussen de invordering van de nog verscbuldigde bedragen ter volstorting
van bet kapitaal en de vordering ex artikel 123 Venn. W. (14 april 1992,
T.R. V., 1992, 322).
In tegenstelling tot de aansprakelijkheid ex artikel 1382 B.W. is er door de
curator geen causaliteitsverband aan te tonen, maar enkel dat de wettelijke
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voorwaarden zijn vervuld. Indien het kapitaal manifest ontoereikend was zijn
andere oorzaken, zoals slechte vooruitzichten of de instorting van de markt
niet relevant (Mons, 13 september 1989, R.P.S., 1989, 206).
Uit kracht van wet zijn de oprichters hoofdelijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap in zoverre deze niet gedekt zijn door de realisatie
der activa (Kh. Brugge, 12 maart 1981, R.P.S., 1982, 43), maar de rechter
bepaalt soeverein de verhouding van de gehoudenheid t.o.v. dit deficit (Kh.
Hasselt, 25 maart 1982, Limburgs Rechtsleven, 1982, 201).
Zo is de rechtspraak in vele gevallen geneigd de gehoudenheid te matigen
wanneer de oprichters inspanningen hebben geleverd om de activiteiten met
prive-voorschotten te ondersteunen (Mons, 13 september 1989, J.L.M.B.,
1990, 8; Liege, 5 mei 1995, R.R.D., 1995, 314).
De bijzondere aansprakelijkheidsvordering ex artikelen 35, 6°/123, 7°/
147ter, 4° Venn. W. verjaart door verloop van een terrnijn van dertig jaar
(artikel 2262 B.W.).
AFDELING

2

HETPASSIEF

I. flet passief op het ogenblik van de faillietverklaring

1. Aangifteplicht
153. Overeenkomstig art. 496 Faill. W. zijn de schuldeisers van de gefailleerde verplicht aangifte in te dienen van hun schuldvordering, binnen de bij
het faillissementsvonnis gestelde terrnijn. Indien zij nalaten binnen de gestelde terrnijn hun aangifte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel in te
dienen, kunnen zij naderhand nog in toepassing van art. 508 Faill. W.
aangifte doen van hun schuldvorderingen en deze bevestigen tot de laatste
uitkering der gelden. De kosten van nazicht en aanvaarding zullen in die
hypothese wel ten laste van de schuldeiser worden gelegd.
De aangifte van schuldvordering kan geschieden door een bijzondere volmachthouder van de schuldeiser. De volmacht moet volgens het Hof van
Beroep te Brussel niet noodzakelijkerwijze gehecht worden aan de aangifte
(Brussel, 19 oktober, 1989, J.L.M.B., 1989, 17). De aangifte van schuldvordering kan ook door een advocaat, houder van een bijzondere volmacht,
worden ondertekend en ingediend. Er is wel vereist dat de volmacht van de
eedformule voorzien is. Een eedformule is evenwel persoonlijk zodat ze niet
kan worden afgelegd door de volmachtdrager, zodat art. 498 Faill. W. werd
geschonden. De Rechtbank van Koophandel te Gent oordeelde dat de aangifte nietig diende verklaard te worden (Kh. Gent, 30 maart 1993, T.G.R.,
1996 (verkort) 25).
De eedformule blijft dus een essentieel element bij de aangifte, de afwezigheid ervan leidt tot nietigheid van de aangifte (Cloquet, A., Les concordats
et la faillite, in Les Novelles, IV, Brussel, 1985, p. 674, nr. 2316). Hierbij
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dient opgemerkt dat dergelijke onregelmatigheid kan worden rechtgezet tot
op het ogenblik van de sluiting van het proces-verbaal van nazicht: de
schuldenaar kan tot op dat ogenblik nog een nieuwe aangifte indienen.
Zelfs indien de eedformule enigszins afwijkt van de bewoordingen voorzien
in de wet (art. 498 Faill. W.), wordt de aangifte niet als nietig beschouwd,
voor zover er geen twijfel kan bestaan over het feit dat de schuldeiser op
plechtige wijze zijn aangifte heeft willen bevestigen (Gent, 12 maart 1992,
R. W., 1991-1992, 1299).

2. Woonstkeuze
154. Artikel499 Faill. W. bepaalt dat de schuldeiser die zijn woonplaats niet
heeft in de gemeente waar de rechtbank zetelt, woonstkeuze in die gemeente
moet doen; bij gebreke daaraan zal elke betekening of kennisgeving aan de
griffie van de rechtbank worden gedaan. De bedoeling van deze bepaling is
zoveel mogelijk vertraging te vermijden als gevolg van afstand en de curator
verwikkelingen besparen die daarvan het gevolg zouden kunnen zijn. (Cloquet, A., Lesfaillites et les concordats, Les Novelles, nr. 2313)
Deze door de wet voorziene woonstkeuze heeft niet alleen gevolgen in de
relatie tussen de schuldeiser en de curator, maar heeft een algemene draagwijdte en strekt zich uit tot alle betekeningen, uitgaande van elke andere
schuldeiser. De betekening van het vonnis betreffende een betwiste schuldvordering, op de plaats waar de betrokken schuldeiser woonstkeuze had
gedaan, doet derhalve de beroepstermijn lopen (Brussel, 19 oktober 1989,
J.L.M.B., 1990, 17).
3. De gevolgen van de aanneming door de curator van de ingediende
aangiften van schuldvordering

a) Zonder vonnis
155. Door het Hof van Cassatie werd bij arrest van 13 juni 1985 aangenomen dat de aanneming van een schuldvordering in het passief van het
faillissement, zonder voorbehoud of tegenspraak binnen de voorgeschreven
termijn, na verificatie door de rechter commissaris, een onherroepelijke
rechtshandeling is, die belet dat de aangenomen schuldvordering nog kan
worden betwist (Cass., 13 juni 1985, A. C., 1984-1985, 1416; Pas., 1985, I,
1300 concl. Proc. Gen. Velu, J.; R.C.J.B., 1987,542, noot Nelissen-Grade,
J.M.; R.W., 1985-1986, 1383).
Betwisting van de aangenomen schuldvordering is enkel nog mogelijk hetzij
wanneer de aanneming het gevolg is van bedrog of arglist van de indiener of
heeft plaatsgehad op grond van we gens bedrog of arglist nietige handelingen,
hetzij wanneer de regels van openbare orde zijn miskend hetzij nog wanneer
overmacht heeft belet dat de waarheid aan het licht wordt gebracht.
De annotator van het arrest merkt op dat het Hof van Cassatie geen voldoende verantwoording geeft in het arrest voor het aanvaarden van de theorie
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van de onherroepelijkheid en analyseert mogelijke juridische grondslagen
ervan (Nelissen-Grade, J.M., ,Observations relatives a l'irrevocabilite de
1' admission de creance ala faillite", R. C.J.B., 1987, 542).
De onherroepelijkheid van de aanneming is vanuit praktisch oogpunt noodzakelijk om te vermijden dat de ingediende aangiften steeds opnieuw in
vraag zouden kunnen worden gesteld, wat de afwikkeling van het faillissement ernstig kan vertragen.
156. De feitenrechters hebben deze cassatierechtspraak unaniem gevolgd.
Door de aannerning als een onherroepelijke rechtshandeling te beschouwen, kan noch het bestaan of de geldigheid, noch het bedrag en evenrnin
de door de schuldeiser aangegeven en aanvaarde zekerheden - onder
voorbehoud van rniskenning van de regels van openbare orde - nog betwist
worden door de schuldeiser of de curator (Liege, 10 februari 1989, J.L.M.B.,
1989, 590). De onherroepelijkheid van de aannerning van de schuldvordering
in het (bevoorrecht) passief betekent evenwel niet dat er meteen zekerheid
bestaat over de uitbetaling van die schuldvordering (Caeymaex, J. ,L'irrevocabilite de 1' admission au passif d' une faillite et ses consequences", noot
onder Liege, 20 februari 1992, J.L.M.B., 1992, 1425).
Zoals gesteld wijkt deze onherroepelijkheid slechts in geval van bedrog,
rniskenning van de regels van openbare orde of overmacht. Terzake kan men
zich afvragen of een onterechte opname van een bevoorrechte of hypothecaire schulcfvordering,-kan-worden odwistop gfOil-d-Vaii her bpenbare-orde~
karakter van de regels die de voorrechten en hypotheken beheersen? De
definitieve aanneming van dergelijke schuldvordering kan ons inziens enkel
nog worden betwist indien de hypotheek of het voorrecht zou zijn gestoeld
op een overeenkomst die tot doel heeft de gelijkheid van de schuldeisers te
rniskennen door de inrichting van een fraude. (Geinger, H., Van Buggenhout,
C. en Colle, Ph., o.c.., p. 556, nr. 196)
De Rechtbank van Koophandel moest zich terzake uitspreken over de vordering van een ex-werknemer van een gefailleerde vennootschap uit hoofde
van een ontslagvergoeding, (8 maanden loon) in het bevoorrecht passief van
het faillissement. Normaliter zou hij recht hebben gehad op een vier maal
grotere vergoeding, doch hij ging ervan uit dat hem het brugpensioenstelsel
zou worden toegekend. Wanneer uiteindelijk blijkt dat de ex-werknemer
geen aanspraak kan maken op enig brugpensioen, vordert deze een aanvullende opname in het bevoorrecht passief voor 24 supplementaire maanden
opzeggingsvergoeding. De curatoren van het faillissement roepen de niettoelaatbaarheid in van de vordering op grond van de onherroepelijkheid van
de opname in het passief, omdat uit het proces-verbaal van verificatie van
schuldvorderingen bleek dat de kwestieuze aangifte ten definitieve titel was
aanvaard. De Rechtbank komt tot het besluit dat de mogelijke dwaling van de
ex-werknemer nopens de beoordeling van de mogelijkheden tot het bekomen
van brugpensioen niet in aanmerking kan komen om het principe van de
onherroepelijkheid terzijde te schuiven. Terecht merkt de Rechtbank daarbij
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nog op dat eiser geen toepassing kan maken van art. 807 Ger. W. omdat het
,geding" door de definitieve aanvaarding is afgesloten.
Anderzijds wordt in herinnering gebracht dat het principe van de onherroepelijkheid zich slechts uitstrekt over wat het voorwerp is van de aangegeven
en aangenomen schuldvordering. Andere schuldvorderingen met een ander
voorwerp kunnen dan ook nog door dezelfde schuldeiser worden ingediend
(Kh., Kortrijk, 27 juni 1994, T.B.H., 1995, 597).
In een aangelegenheid beslecht door het Hof van Beroep te Brussel betrof het
de schuldvordering van een voorlopig bewindvoerder die werd aanvaard in
het bevoorrecht passief voor 1 Bef provisioned. De pandhoudende schuldeiser betwistte deze opname wegens strijdigheid met de openbare orde
omdat ten onrechte een bevoorrecht karakter werd toegekend aan de staat
van ereloon en kosten van deze voorlopige bewindvoerder. Ret Hof oordeelde dat de afwezigheid van tegenspraak door de pandhoudende schuldeisers bij de aanvaarding der schuldvordering van de voorlopige bewindvoerder niet van aard is om een strijdigheid met de openbare orde te dekken.
Strijdigheid met de openbare orde (schending art. 7 en 8 Hyp. W.) kan voor
het eerst in Beroep of Cassatie worden opgeworpen. (Brussel, 16 maart 1995,
J.T., 1995, 811).
b) Na een vonnis
157. De aanneming van een schuldvordering zal bij vonnis geschieden
indien de schuldvordering werd betwist of de schuldeiser slechts na de
sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schu1dvorderingen zijn
schuldvordering indiende (art. 508 Faill. W.).
De bij vonnis vastgestelde aanneming in het bevoorrecht passief van het
faillissement, kan niet meer betwist worden op het ogenblik van de verdeling
van de activa.
De geldigheid van het bestaan van de schuldvordering, noch het bedrag, noch
het bevoorrecht karakter kunnen na de aanvaarding worden betwist door de
curator of door de schuldeiser.
Dit principe van onherroepelijkheid geldt a fortiori indien de aanneming in
het bevoorrecht passief is bevolen bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is
getreden.
De Rechtbank en voordien de curator hadden volledig kennis van aile
omstandigheden van het dossier zodat naderhand diezelfde omstandigheden
niet meer kunnen worden ingeroepen om een betwisting te voeren.
Zo diende het Hof te Liege zich uit te spreken over de vordering van de
onbetaalde verhuurder wegens huurachterstallen die in het bevoorrecht
passief was opgenomen ondanks het feit dat het onderpand niet meer aanwezig was in de failliete massa.
De vordering was niet meer betwistbaar omdat de omstandigheden genoegzaam gekend waren door de curator, zodat diezelfde omstandig-
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heden niet meer konden worden aangevoerd om de schuldvordering te
betwisten (Liege, 20 februari 1992, J.L.M.B., 1992, 1422, noot Caeymaex,
J.).
Caeymaex J. beklemtoont in de noot onder voormeld arrest van het Rof
van Beroep te Liege dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de aanneming van een bepaalde schuldvordering in het bevoorrecht passief en de werkelijke uitoefening en uitbetaling van de betrokken schuldeiser. Het is immers pas in een later stadium nl. bij de verdeling van de gelden dat de curator kan vaststellen wat de reele waarde is
van het onderpand van de diverse schuldeisers (Caeymaex, J.,L'irrevocabilite de I' admission au passif d'une faillite et ses consequences", noot
onder, Liege, 20 februari 1992, J.L.M.B., 1992, 1422). Ret is dus evident
dat de onherroepelijkheid van de aangifte in het bevoorrecht passief van
het faillissement geen zekerheid geeft over de betaling van de schuldvordering.
Indien een schuldvordering betwist wordt door de curator en diezelfde
schuldvordering bij vonnis door de Rechtbank wordt aangenomen dan vallen
de kosten van deze procedure ten laste van de massa (Gent, 5 februari 1986,
T.B.H., 1989, 602; Liege, 6 december 1990, J.T., 1991, 313).
Ret feit dat de schuldeiser slechts enkele dagen voor het afsluiten van het
proces-verbaal van nazicht zijn schuldvordering indiende en de curator
daardoor binnen bijzonder korte termijn deze aangifte van schuldvordering
diende te onderzoeken; is geen relevant argument oni deze laalste-te oritslaaft
van een grondig nazicht (Coppens, P. en 't Kint, F., ,Les faillites et les
concordats, Examen de Jurisprudence (1980-1984)", R.C.J.B., 1984, p. 503,
nr. 68; Verougstraete, I., Manuel du curateur de la faillite, 1987, p. 273, nr.
454).
158. De situatie is evenwel anders indien de curator een vordering ten
provisionele titel opneemt om de schuldeiser toe te laten zijn vordering te
begroten buiten de voor verificatie vastgestelde termijn. Volgens de Rechtbank van Koophandel te Gent kunnen de gedingkosten niet ten laste van de
boedel worden gelegd (Kh. Gent, 23 november 1989, T.B.H., 1990, 995,
strijdig advies Openbaar Ministerie, noot). Art. 508 Faill. W. stelt dat de
schuldeisers die geen aangifte en bevestiging van hun schuldvordering
hebben gedaan binnen de in het vonnis van faillietverklaring vastgelegde
termijn, nog aangifte kunnen doen en deze bevestigen tot en met de laatste
uitkering van gelden. In voormeld geschil had de schuldeiser de schuldvordering aangegeven (=laten kennen) en bevestigd (= voorzien van de formule
bedoeld in art. 498 Faill. W.) binnen de termijn gesteld in het vonnis van
faillietverklaring. Het feit dat deze aangifte gebeurde voor een provisioneel
bedrag en de schuldeiser ten provisionele titel in het passief werd opgenomen
doet hieraan geen afbreuk. Art. 508 Faill. W. stelt dat de kosten voor een
laattijdige aangifte ten laste blijven van de schuldeiser. Volgens het Openbaar Ministerie kan hieruit a contrario worden afgeleid dat de kosten ver-
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bonden aan een tijdige aangifte dienen ten laste te blijven van de massa. Uit
de lectuur van het vonnis blijkt niet duidelijk over welke kosten het precies
gaat. De vraag stelt zich, zo het om dagvaardingskosten ging, of een eenvoudige gerechtsbrief overeenkomstig de regels van het gemeenrecht, niet
had volstaan?

c) Een gedeeltelijke en een provisionele aanvaarding
159. Een schuldvordering kan gedeeltelijk worden aangenomen, in welk
geval de aanneming ten belope van het aangenomen bedrag onherroepelijk
is. (VanRyn, J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, deel IV, p.
359, nr. 2829).
Bij een provisionele aanvaarding daarentegen, kan de aanneming een verschillende draagwijdte hebben.
Om te voorkomen dat de vereffening van het faillissement grote vertraging zou ondergaan, indien moet worden gewacht tot het passief precies is bepaald en er vonnis is geveld over de gerezen betwistingen,
voorziet de wet de aanneming bij voorraad van betwiste schuldvorderingen.
De Rechtbank van Koophandel kan, ingeval de betwisting afgezonderd en
naar de bevoegde rechter verwezen werd, bij voorraad beslissen dat de
schuldeisers wier schuldvorderingen betwist zijn, worden toegelaten tot de
raadpleging over het tot stand brengen van een akkoord voor een som die
door hetzelfde vonnis bepaald wordt. (art. 504, lid 2 Faill. W.). Deze aanneming bij voorraad kan geen afbreuk doen aan de eindbeslissing over de grond
van de zaak en wordt als een ,ordemaatregel" omschreven die essentieel de
vereffening van het faillissement betreft. Zij veroorlooft deel te nemen aan
de stemming over het akkoord, maar geeft geen recht op uitkering van een
dividend. (Fredericq, L., Handboek van Belgisch Handelsrecht, deel IV,
1981, p. 253, nr. 2318).
Uit dergelijke aanvaarding bij voorraad kunnen dus geen rechten worden
geput om het bestaan van de schuldvordering te staven. De curator is niet
gehouden door het beginsel van de opname, noch door het bedrag. (Kh. Gent,
27 december 1989, T.B.H., 1990, 892).
In de praktijk blijkt dat heel wat curatoren - hoe onvoorzichtig het ook
moge lijken - een schuldvordering ten provisionele titel aannemen ten
belope van 1 Frank zonder enig voorbehoud, omdat ze niet in de mogelijkheid zijn geweest om over te gaan tot nazicht ervan v66r het proces-verbaal
van verificatie. De vraag stelt zich naar de draagwijdte van dergelijke
aanneming.
In het vorig overzicht hebben we er op gewezen dat dergelijke aanneming de
erkenning inhoudt van het bestaan, de oorzaak en van het principe van de
schuldvordering, behoudens de mogelijkheid van herroeping van de aanneming in de door het Hof van Cassatie voorziene uitzonderingsgevallen (zie
vorig overzicht, p. 558-559, nr. 201).
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Dit werd in de rechtspraak van de besproken periode bevestigd door de
Rechtbank van Koophandel te Charleroi. De curator had de schuldvordering
van de onbetaalde verhuurder opgenomen in het bevoorrecht passief van het
faillissement voor 1 Frank provisioneel; naderhand betwist hij het bevoorrecht karakter van de schuldvordering omdat er geen huurcontract zou bestaan maar enkel een bezetting ter bede. De Rechtbank beslist terecht dat het
onherroepelijk karakter van de aanneming zich niet alleen uitstrekt tot het
bestaan van de schuldvordering, maar ook tot het al dan niet bevoorrecht
karakter ervan (Kh., Charleroi, 3 maart 1993, J.L.M.B., 1993, 1499, noot
J.C.).

160. Anders is de situatie indien de curator de schuldvordering aanneemt ten
provisionele titel voor 1 Frank onder voorbehoud. Bedoeld wordt, met
behoud van de mogelijkheid om het bestaan van de schuldvordering te
betwisten.
Bij dergelijke provisionele aanneming van een schuldvordering onder voorbehoud, is dus mogelijkheid tot tegenspraak begrepen. Het behoort aan de
feitenrechter om de draagwijdte van het gemaakte voorbehoud in concreto te
onderzoeken.
Zo oordeelde het Arbeidshof te Liege dat eenmaal de curator het betwistbaar karakter van de onder voorbehoud aangenomen schuldvordering opwerpt, hij gerechtigd is nadien andere middelen in te roepen dan deze
waar_van bij melding had gemaakt in het aangetekend schrijven dat hij aan
·
de schuldeiser had gestuurd .
Het Arbeidshof stelt heel nadrukkelijk dat de curator niet kan verplicht
worden op het ogenblik van de betwisting alle middelen te vermelden die
hij naderhand zou kunnen aanwenden in de procedure ten gronde (Liege, 4
november 1993, R.R.D., 1993, 457).
Terecht wordt hierbij verwezen naar het arrest van het Hof van Cassatie van
27 juni 1988 (Cass., 27 juni 1988, J.T.T., 1988, 424; Pas., 1988, I, 1304;
R.W., 1988-1989, 225 geciteerd in het vorig overzicht, nr. 201: ,lorsque le
curateur d'une faillite admet une creance a titre provisionnel de 1 Franc et
que des reserves ont ete faites, le juge est tenu d' examiner la signification de
cet acte juridique et dans quelle mesure il implique la reconnaissance en
principe de ['existence d'une creance").
4. Vaststelling van bet bedrag van de schuldvordering waarvoor de
opneming kan worden gevraagd
a) Toepasselijkheid van de bepalingen van art. 450 en 451 Fail!. W

161. Voor de vaststelling van het bedrag van de schuldvordering moet
rekening worden gehouden met de bepalingen van art. 450 en 451 Faill.

w.
Artikel 450 Faill. W. bepaalt dat het vonnis van faillietverklaring de niet
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vervallen schuldvorderingen ten aanzien van de gefailleerde opeisbaar
maak:t. De niet vervallen schulden die geen intrest opbrengen en waarvan
de vervaldag meer dan een jaar is verwijderd, worden slechts in het passief
opgenomen na aftrek van de wettelijke intrest berekend vanaf het vonnis van
faillietverklaring tot aan de vervaldag.
Art. 450 Faill. W. doet de tijdsbepaling ook vervallen op de verkoop/lening
op afbetaling. Hierbij stelt zich de vraag hoe het bedrag van de eisbaar
geworden schuld zal berekend worden. Daar art. 450, lid 2 Faill. W.
uitsluitend betrekking heeft op schuldvorderingen op termijn die geen intrest opbrengen, dienen de kosten opgenomen in de afbetalingstermijnen,
die door de uitlener effectief dienen gedragen te worden, niet in mindering
te worden gebracht op het niet-vervallen saldo van de lening op het ogenblik van het faillissement van de ontlener. Tot dit besluit kwam het Hof
van Beroep te Mons in een betwisting tussen de curator van het faillissement en de bankier pandhoudende schuldeiser en tevens uitlener op afbetaling.
Daar de schuldvordering gewaarborgd was door een pand op de handelszaak:,
was de bij artikel 451 Faill. W. voorziene stuiting van de intresten niet
toepasselijk (Mons, 9 januari 1991, T.B.H., 1991, 643; J.L.M.B., 1991, 1383
noot Henrion, L.M.; R.R.D., 1991, 283).
Indien daarentegen het om een chirografaire schuldvordering gaat of
om het saldo van de schuldvordering dat in het chirografair passief valt,
dan zou het deel van de intresten vervat in de maandelijkse afbetaling,
moeten in mindering gebracht worden en uit de vergoeding worden geweerd.
Toch bestaat daarover geen eensgezindheid: sommigen oordelen dat de te
vervallen afkortingen integraal moeten worden opgenomen in het passief omdat de afkorting moet beschouwd worden als een ,forfaitair" bedrag dat juridisch moet onderscheiden worden van de intresten die erin
vervat zijn (De Caluwe A., noot onder Rh. Kortrijk, 2 juni 1981, T.B.H.,
1985, 40-45). Anderen stellen dat het schadebeding waarvan de maandelijkse
atkorting intresten bevat, volgens art. 451 Faill. W volledig nietig moet
worden verklaard (over deze controverse zie: Henrion, L.M., ,Faillite, pret
atemperament et clause penale", noot onder Mons, 9 januari 1991, J.L.M.B.,
1991, 1390 en verwijzingen aldaar).

b) Wat betreft de tegenstelbaarheid van de schadebedingen aan de gezamenlijke schuldeisers
162. De tegenwerpelijkheid van een conventioneel schadebeding aan de
gezamenlijke schuldeisers wordt sinds geruime tijd door de rechtspraak
erkend (Cass., 10 april 1986, A.C., 1985-1986, 1078; Pas., 1986, I, 973;
R.W., 1986-1987, (verkort), 818; J.L.M.B., 1987, 37 noot Parmentier, C.).
Deze tegenwerpelijkheid van het schadebeding geldt zelfs wanneer het
faillissement de ontbindingsgrond zou uitmak:en, op voorwaarde dat de
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vergoeding verschuldigd is ingevolge de ontbinding, beeindiging van de
overeenkomst en niet ingevolge de staat van faillietverklaring. De toepassing
van het schadebeding als gevolg van de niet-uitvoering van een van de
partijen van haar verbintenissen is perfect tegenwerpelijk omdat de oorzaak
van de schade de niet nakoming van de contractuele verbintenis is, en niet het
faillissement op zich (Mons, 9 januari 1991, gecit.).
Zoals in het vorig overzicht reeds benadrukt zal een schuldeiser zijn schuldvordering niet kunnen verhogen met een vergoeding waarop hij ingevolge
een schadebeding bij laattijdige of niet-betaling aanspraak kan maken, indien
de niet betaling enkel het gevolg is van het uit de faillissementswet voortvloeiende betalingsverbod.
Dit zou indruisen tegen de regel van de gelijkheid der schuldeisers.
De rechtbank van koophandel van Charleroi verwierp de door de schuldeiser
ingeroepen vergoeding op grond van een schadebeding dat uitdrukkelijk
schadevergoeding voorzag ingeval van faillissement van de betrokken aannemer. Dergelijk beding is niet tegenwerpelijk aan de massa omdat de
gevorderde schadevergoeding niet voortspruit uit een contractuele tekortkoming maar enkel uit het feit van het faillissement ,an sich" (Kh. Charleroi,
16 februari 1993, J.L.M.B., 1995, 147).

c) De stuiting der intresten geldt enkel ten aanzien van de boedel - gevo!=
gen
163. De loop van de intresten wordt voor wat betreft de chirografaire en
algemeen bevoorrechte schuldeisers, alleen ten aanzien van de mas sa gestuit;
ten aanzien van de schuldenaar zelf verandert er niets: de intresten verschuldigd ingevolge de wet, het contract of een aanmaning blijven verder lopen.
De schuldeiser zal na het afsluiten van het faillissement de schuldenaar
daarvoor kunnen aanspreken (Cloquet, A. Les concordats et la faillite, Les
Novelles, Droit Commercial, T. N, 1985, p. 507, nr. 1704).
Het Hof van Cassatie heeft zich in een arrest van 16 februari 1995 op een
opmerkelijke wijze uitgesproken over twee vragen die aanleunen bij deze
problematiek:
1) Vanaf welk ogenblik lopen de intresten 1astens de gefailleerde schuldenaar?
Het Hof stelt dat de aangifte van schuldvordering in het passief van de
failliete boedel, gelijk staat met een aanmaning tot betalen en de moratoire intrest doet lopen ten aanzien van de schuldenaar. Hiermee geeft het
Hof geen ondubbelzinnig uitsluitsel over de juridische kwalificatie van de
aangifte van schuldvordering, maar geeft hierdoor wel duidelijk te kennen dat de aangifte geldt als ingebrekestelling. Deze vaststelling is belangrijk, temeer daar de rechtspraak hierover tot nog toe niet alleen
schaars maar ook verdeeld was (Kh. Kortrijk, 21 december 1978,
B.R.H., 1979, 310 die de aangifte a1s ingebrekestelling aanvaardt; Rb.
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Liege, 13 oktober 1988, Pas., 1989, III, 42, alwaar de aangifte als
aanmaning wordt verworpen).
2) Hoe worden de door de curator uitgevoerde betalingen toegerekend?
Indien de curatoren een vordering van een chirografaire of algemeen
bevoorrechte schuldeiser - waarvan de intrest vanaf het vonnis van
faillietverklaring niet meer loopt - volledig voldoet, stelt zich de vraag
hoe deze betaling in de verhouding schuldeiser en gefailleerde schuldenaar moet toegerekend worden.
Bij de beeindiging van het faillissement zal de gefailleerde het beheer
over zijn goederen terugkrijgen, maar de gevolgen van de door de curator
in de uitoefening van zijn wettelijke machten verrichte handelingen
blijven bestaan. De vraag is of de betaling door de curator verricht
overeenkomstig artikel 1254 B.W. eerst moet toegerekend worden op
de intrest die ten aanzien van de gefailleerde schuldenaar ook na faillissement is blijven lopen. Het Hof van Cassatie oordeelt dat de regels
inzake faillissement leiden tot een toerekening van rechtswege waarop
art.l254 B. W. niet van toepassing is.
Het Hof wijst erop dat de handelingen van de curator niet teniet gedaan worden door de afsluiting van het faillissement. Indien de curator
overgaat tot de betaling van de hoofdsom, dan bindt die betaling de
schuldeiser ook na de afsluiting van het faillissement (Cass., 16 februari
1995, R. W., 1995-1996, 88; Rec. Cass., 1995, 373, noot De Temmerman, B).

d) De intresten na de tegeldemaking van het onderpand van de bijzonder
bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen.
164. Overeenkomstig artikel 451 Faill. W. blijven de bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen intrest opleveren. De intresten
die een voorrecht genieten lopen tot op de dag van de werkelijke betaling
(die niet noodzakelijk samenvalt met deze van de realisatie van het goed).
Volgens het beginsel van de overwijzing op de prijs, wordt het voorrecht
overgedragen op de verkoopprijs, zodat het bedrag dat de curator heeft
ontvangen met dit recht van voorrang bezwaard blijft, zowel wat de hoofdsom van de schuldvordering betreft als wat de intresten ervan betreft tot de
dag van de betaling (Fredericq, L., o.c., D. IV, 1981, p. 180, nr. 2244).
Zo diende het Hof van Beroep te Liege zich uit te spreken over het lot van de
intresten op de verkoopprijs van een voertuig, bezwaard met het voorrecht
van de onbetaalde verkoper. Het Hof oordeelde terecht dat de intresten die
lopen tussen het ogenblik van de verkoop en de terbeschikkingstelling van de
verkoopprijs, aan de bevoorrechte schuldeiser toekomen en niet aan de
massa (Liege, 17 januari 1991, J.L.M.B., 1991, 637; D.A.O.R., 1991, p.
82; vonnis a quo, in beroep bevestigd: Rb. Namur, 25 mei 1989, D.A.O.R.,
1989-1990, 79).
W anneer na de verkoop van de activabestanddelen, bepaalde rechten nog
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niet werden vastgesteld, heeft de curator de plicht de opbrengst van de
realisatie van deze actiefbestanddelen te reserveren (Cloquet, A., Les faillites
et les concordats, Les Novelles, Droit Commercial, D. IV, 1981, p. 783 en
784, nrs. 2699 en 2700). Deze verkoopprijs wordt gerubriceerd bij de
Deposito-en Consignatiekas, de intresten zullen moeten berekend worden
op de verkoopprijs van de individuele vermogensbestanddelen waarop het
voorrecht van de betrokken schuldeiser rust, en dit te rekenen vanaf de
opeisbaarheid (Verougstraete, I., Manuel du curateur de la faillite, 1987,
p. 428, nr. 784).
Diezelfde regel geldt voor de hypothecaire schuldvorderingen en de schuldvorderingen gewaarborgd door een pand op de handelszaak. Na de toewijzing en/of tegeldemaking heeft de hypothecaire en/of pandhoudende
schuldeiser op de handelszaak nog steeds recht op de intresten tot op de
dag van de betaling van het bedrag. Tot dit besluit kwam het Hof van
Cassatie reeds in zijn arrest van 9 december 1892 , waarin het Hof stelde
dat, wanneer het voorkeurrecht van de hypothecaire schuldeiser wordt overgedragen (,transporte") op de verkoopprijs, het artikel 87 Hyp. W., dat een
beperking van de intresten tot drie jaar inhoudt, ophoudt van toepassing te
zijn, nu de wet niet heeft beoogd dat de hypothecaire schuldeiser zou lijden
onder een vertraging waarmee diens kapitaal zou worden terugbetaald. Het
Hof van Cassatie leidt hieruit af dat alle intresten, vervallen vanaf het
ogenblik van de toewijzing van het goed tot op het ogenblik van de betaling
van de liypothecaire schuldvordering, aan deze schuldeiser verschuldigd zijn
(Cass., 9 december 1892, Pas., I, 1893, 51).
In dezelfde lijn ligt een uitspraak van het Hof van Beroep te Mons, alwaar
de wettelijke intrest op de verkoopprijs van het onroerend goed, te rekenen
van de tegeldemaking, wordt toegekend aan de hypothecaire schuldeiser.
De vordering in (contractuele of quasi-delictuele) aanprakelijkheid van de
curator, die werd ingesteld omdat een lange tijd was verlopen tussen de
tegeldemaking en de terbeschikkingstelling van de gelden, werd als ongegrond afgewezen. Er was, welintegendeel gebleken dat de curator diligent had gehandeld, door het gerezen geschil aan het oordeel van de Rechtbank over te laten. (Mons, 17 april1990, J.L.M.B., 1990, 1101; R.R.D ., 1990,
501).
5. De voorrechten

a) De basisregels bij samenloop
165. De vraag naar het bestaan en de conflicten tussen voorrechten doen
zich enkel voor in samenloopsituaties. De gelijktijdige executie van concurrente aanspraken van schuldeisers van hetzelfde vermogen (of deelvermogen) doet samenloop ontstaan (voor treffende definities van het begrip
samenloop: zie Biitzler R. en Maes, B., ,Le droit d'execution individuelle
des creanciers de la masse", noot onder Cass., 26 november 1993, R.C.J.B.,
1985, 457; 't Kint, F. en Forges, M., ,Egalite des creanciers et concordat
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judiciaire", noot onder Cass., 2 mei 1995, R.C.J.B., 1989, 428; Gregoire, M.,
, Le concours et l'egalite des creanciers", in Le droit de Suretes, 1992, p. 9,
nr. 3).
Bij faillissement ontstaat een situatie van samenloop, waarin de beginselen
van art. 7 en 8 Hyp. W. toepassing krijgen: ieder die zicb persoonlijk
verbindt, is gehouden om zijn verbintenissen na te komen met heel zijn
vermogen (bet 'verantwoordelijkheidsbeginsel' ex. art. 7 Hyp. W.); aldus
vormen alle goederen van een schuldenaar bet gemeenscbappelijk onderpand
van zijn scbuldeisers (bet 'gelijkheids-en evenredigheidsbeginsel' ex art. 8
Hyp. W.).
De schuldeiser ondergaat de fluctuaties die dat vermogen heeft ondergaan
tussen de datum van bet ontstaan van de schuldvordering en bet ogenblik van
de executie.
Indien bet vermogen ontoereikend is op bet ogenblik van de executie zal de
schuldenaar bijdragen in bet tekort in evenredigheid met de hoegrootbeid van
zijn schuldvordering.
Het hoofddoel van deze regeling is te verhinderen dat de snelste scbuldeiser
eerst en wellicht volledig zou worden uitbetaald terwijl de laatkomer helemaal niet zou worden uitbetaald. De uitzondering op dit gelijkheidsbeginsel
zijn ,de wettige redenen van voorrang", met name de voorrechten en
hypotheken.
Ben scbuldenaar in moeilijkheden (maar zonder samenloop op zijn patrimonium) stelt dikwijls de vraag- veelal in samenspraak met zijn voornaamste
schuldeisers -of hij voorafgaandelijk aan en in bet zicht van een mogelijke
samenloop er niet goed aan doet deze scbulden eerst af te betalen die bij
samenloop bevoorrechte schuldvorderingen zouden zijn. Deze wijd verspreide mening steunt op een fundamenteel misverstand.
De voorrecbten werken immers slechts onder de schuldeisers. De vraag
omtrent bet al dan niet bevoorrecht karakter van een schuldvordering belangt
alsdusdanig de schuldenaar niet aan: hij is in dezelfde mate gehouden tot de
betaling van al zijn schulden en beeft er geen belang bij een bevoorrechte
schuld hoven een gewone schuld te voldoen (Gent, 19 februari 1987, niet
gepublic., AR., 26929/85; zie ook Van Gysel, A.Ch., Les masses de liquidation en droit prive, Brussel, 1994, p. 557).
b) Het legaliteitsbeginsel

166. Daar bet voorrecht een uitzondering is op de algemene beginselen
verwoord in de artikelen 7 en 8 Hyp. W. kan bet daarom enkel door een
wet worden tot stand gebracht: ,pas de privilege sans texte". De wetgever
bepaalt de draagwijdte, de rang en bet onderpand van bet voorrecht. Het
creeren van voorrechten behoort evenwel niet uitsluitend toe aan de federale
wetgever.
Bij arrest van 22 oktober 1986 heeft bet Arbitragehof beslist dat de Gewesten en Gemeenscbappen eveneens bevoegd zijn om voorrecbten en hypo-
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theken in het leven te roepen (Arbitragehof, 22 oktober 1986, T.B.P., 1987,
324 met noot Velaers, J.).
V oor het bepalen van de rang van dit voorrecht dient, aldus het Arbitragehof,
de wetgever het belang dat hij beoogt te beschermen ,af te wegen" (,soupeser") tegen de belangen van voorrechten ingesteld door de andere wetgevers. Het is dus onmogelijk voorrechten in het leven te roepen bij overeenkomst (Cass., 8 mei 1886, Pas., 1886, I, 193.). Zo werd in de rechtspraak
uitdrukkelijk gesteld dat het inlassen in de verkoopakte van een appartement
van een clausule waarbij de koper zou gehouden zijn de openstaande
achterstallige gemeenschappelijke lasten te dragen van de verkoper, een
onrechtmatige toekenning inhoudt van een voorrangsrecht en dus verboden
is. (Liege, 19 mei 1987, Rec. Gen. Enr. Not., 1989, nr. 23668; Rb. Brussel, 20
mei 1988, Rev. Not., 1989, 130; Rec. Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23860;
J.L.M.B., 1989, 160; T.B.B.R., 1990, 335 met noot Kokelenberg, J.; Rb.
Antwerpen, 5 december 1989, R. W., 1989-1990, 1230; J.L.M.B., 1992,
461; Rec. Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23870; De Vroe, J., ,Medeeigendom
in appartementsgebouw, waarheen met de achterstand van de insolvabele
medeeigenaar?" T. Not., 1984, 211 ev.; Kokelenberg, J., Van Sinay, Th. en
Vuye, H., ,Zakenrecht, Overzicht van Rechtspraak (1980-1988)", T.P.R.,
1989, 1755.) Het inlassen van het zogenaamde solidariteitsbeding is strijdig met het legaliteitsbeginsel en tast de rechten van andere schuldeisers
aan.

c) Bevoorrecht karakter van de intresten
167. Een voorrecht is een accessoir recht dat de wetgever wegens de welbepaalde aard van de schuldvordering toekent (Dirix, E. en De Corte, R.,
Zekerheidsrechten, Antwerpen Kluwer, 1989, p. 72, nr. 156). Het adagium
,accessorium sequitur principale" betekent dat het voorrecht het lot volgt
van de gewaarborgde schuldvordering. Deze regel impliceert niet meteen dat
het bevoorrecht karakter van de gewaarborgde schuldvordering zich uitstrekt
tot de intresten. Volgens het legaliteitsbeginsel dienen voorrechten strikt
ge!nterpreteerd te worden. Deze regel impliceert dat aan intrest enkel een
bevoorrecht karakter kan worden toegekend indien dit door de wet aldus is
bepaald.
Het Hof van Cassatie heeft verschillende malen de gelegenheid gehad zich
uit te spreken over deze problematiek (betreffende art. 19, 4° ter Hyp. W.:
Cass., 7 april1986,A.C., 1986, 1053, Pas., 1986, I, 951, T.B.B.R., 1990,325,
met noot Gregoire, M.; Cass., 22 februari 1988,A. C., 1987-1988,808, R. W.,
1988-1989, 193, Pas., 1988, I, 743, Rev. Not. B., 1988, 294; Cass., 31
oktober 1988, A. C., 1988-1989, 253, J.L.M.B., 1989, R. W., 1988-1989,
433, Pas., 1989, I, 227; Cass., 23 februari 1989, A.C., 1988-1989, 355,
Pas., 1989, I, 646). Het betrof telkens schuldvorderingen gewaarborgd door
een algemeen voorrecht waarbij geoordeeld werd dat, bij gebreke aan wettelijke bepaling, de intresten niet bevoorrecht konden zijn. Uit deze cassatie-
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rechtspraak kan enkel als principe afgeleid worden dat een algemeen voorrecht zich niet uitstrekt tot de intresten van de gewaarborgde schuldvordering
tenzij de wet anders bepaalt. Nopens de bijzondere voorrechten heeft het Hof
van Cassatie zich tot op heden nog niet uitgesproken. Sommige rechtspraak
past evenwel dezelfde regel toe (Liege, 18 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 789;
contra: Kh. Oudenaarde, 27 januari 1987, T.B.H., 1987, 713, R.W., 19871988, 89).
Betreffende het voorrecht van de verkoper van roerende goederen (art. 20, 5°
Hyp. W.) is er een strekking in de rechtspraak en rechtsleer die voorhoudt dat
ook de op de prijs verschuldigde intresten bevoorrecht zijn, tenminste deze
die als tegenprestatie voor het door de verkoper toegestane uitstel van betaling bedongen zijn (Kh. St. Niklaas, 11 oktober 1966, B.R.H., 1969, 746; Kh.
Gent, 30 mei 1967, R.W., 1968-1969, 1569, met noot; De Page, H., Traite
elementaire de droit civil Belge, Brussel, Bruylant, T., VII, 1957, p. 177, ill.
213; Schreuder, E., ,La protection juridique du vendeur non-paye d'effets
mobiliers", Ann. Fac. Dr. Liege, 1979, 37).
Aldus zouden de wettelijke, de moratoire en de gerechtelijke intresten
niet door het voorrecht gewaarborgd zijn omdat zij een door de koper te
betalen schadevergoeding vormen wegens niet of niet-tijdige uitvoering
van zijn betalingsverbintenis, zelfs indien deze werden bedongen onder
de vorm van een strafbeding ('t Kint, F., SCtretes et principes generaux
du droit des poursuites des creanciers, Brussel, Larcier, 1991, p. 238, ill.
464. Zie nochtans: Kh. Oudenaarde, 27 januari 1987, T.B.H., 1987, 713,
R.W., 1987-1988, 89 waar de moratoire intrest wel als bevoorrecht wordt
erkend).
d) Het voorrecht der gerechtskosten (art. 17, 19,

r en 21 Hyp. W.)

1. Het begrip gerechtskosten
168. Gerechtskosten zijn de kosten die onder het gezag van de rechtsmacht
worden gemaakt met het oog op het behoud en de tegeldemaking van het
vermogen van de schuldenaar in het belang van zijn schuldeisers (Cass., 23
juni 1934, Pas., 1934, I, 272; Ledoux J.L., ,Les sfiretes reelles, Examen de
jurisprudence, 1981-1987", J.T., 1987, p. 304, ill. 33 en ,Les sfuetes reelles,
Examen de Jurisprudence 1987-1993", J.T., 1994, p. 328, ill. 26; Heurterre,
P., ,Voorrechten en Hypotheken, overzicht van rechtspraak, 1966-1977",
T.P.R., 1971, p. 123, ill. 16, ,Voorrechten en Hypotheken overzicht van
rechtspraak, 1971-1976," T.P.R., 1978, p. 1182, ill. 52 en ,Voorrechten en
Hypotheken, overzicht van rechtspraak, 1977-1990", T.P.R., 1992, p. 1326,
nr. 63).
Alleen de kosten die gemaakt zijn onder het gerechtelijk gezag zijn bevoorrecht, voor buitengerechtelijke kosten dienen de personen die deze kosten
hebben betaald, vooraf door de rechtbank aangesteld te zijn om er een
voorrecht op te hebben.
Zo oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de schuldvordering tot ver-
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goeding van prestaties in verband met de organisatie en de boekhouding
van een vennootschap niet bevoorrecht is op grand van art. 17 en 19, 1 Hyp.
W. omdat de taken die de bedrijfsdeskundige uitvoerde niet onder het gezag
van de rechtsmacht werden gemaakt. Het betrof een vennootschap, die
ongeveer een half jaar na de aanstelling van de bedrijfsdeskundige een
gerechtelijk akkoord aanvroeg. Het enkele feit dat die deskundige bepaalde gesprekken had gevoerd met de rechter-commissaris, impliceert niet dat
de verdere uitwerking van voorstellen voor rekening van de vennootschap
gebeurde ,onder rechterlijk gezag". (Gent, 22 december 1993, R. W., 19941995, 159).
De erelonen van een minnelijk vereffenaar (benoemd op grand van een
statutaire clausule of bij besluit van de algemene vergadering) zijn niet
bevoorrecht op basis van art. 17 en 19, 1° Hyp. W. omdat niet voldaan is
aan de voorwaarde dat de gerechtskosten op gerechtelijk gezag dienen te
worden gemaakt. Het Hof van Beroep te Gent heeft in een meldenswaardig arrest geoordeeld dat de inhouding die de vereffenaars hadden gedaan
van het bedrag van hun erelonen niet rechtsgeldig gebeurde omdat die
vereffenaars werden aangewezen door de algemene vergadering en dus
hun ereloonstaat geen kosten uitmaken onder het gezag van een rechtsmacht
verricht. Alle overige rechtsargumenten ingeroepen door de vereffenaars om
de inning van hun erelonen na faillissement te rechtvaardigen werden eveneens verworpen (Gent, 4 januari 1995, besproken door Geerts, S. en Parijs, R.
in Snelberichten Himdelsrecht, 1996,-25;-in dezelfde zin: Kh: Deridermonde~
1 maart 1993, T.B.H., 1994, 939, verwijzend naar: Liege, 6 maart 1985,
R.P.S., 1985, 6354 en Rb. Liege, 22 juni 1995, J.L.M.B., 1996, 883, noot
Caeymaex, J.).
De staat van ereloon en kosten van een voorlopig bewindvoerder, aangesteld
door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, geniet wei het voorrecht voor gerechtskosten omdat door zijn tussenkomst het actief van de
failliete vennootschap in stand is gebleven (Kh. Liege, 27 februari 1995,
J.L.M.B., 1996, 247).
Wat het ereloon van de advocaat betreft, wordt zowel in de rechtsleer als in
de rechtspraak vrij algemeen aangenomen dat het niet als een door het
voorrecht beschermde gerechtkost kan worden beschouwd (De Page, H.,
Traite elementaire de droit civil beige, D VII, nr. 55; Delva, W., Voorrechten
en Hypotheken, Gent, 1977, p. 61; Fredericq, L., Handboek van Belgisch
Handelsrecht, D.IV, nr. 2456; Cass., 11 april1956, Pas., 1956, I, 841; Cass.,
11 juni 1956, Pas., 1956, I, 1098; Kh. Gent, 12 februari 1985, TG.R., 1986,
66). De belangrijkste reden die hiervoor aangvoerd wordt is dat de tussenkomst van een advocaat niet in opdracht van het gerecht gebeurt.
Tach bestaat een tendens om het voorrecht voor gerechtskosten toe te kennen
aan een raadsman of aan de gerechtsdeurwaarder die als lasthebber van de
schuldenaar gehandeld heeft, indien de gemaakte kosten nuttig waren voor
de schuldeisers (Caeymaex, J., Manuel des suretes mobilieres, Liege, 1985,
6/4). Zo heeft in de besproken periode de Rechtbank van Koophandel te
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Liege het voorrecht toegekend aan een advocaat voor zijn kosten gemaakt in
het kader van een procedure van verzet tegen de verkoop van roerend goed
ingevolge uitvoerend beslag. Het feit dat 15 dagen later faillissement volgde
ontneemt volgens de Rechtbank het nut niet van de gemaakte kosten, omdat
door de interventie van de raadsman dat goed in het actief van het faillissement is behouden en dus het gemeenschappelijk onderpand vormt van de
schuldeisers (Kh., Liege, 20 november 1990, T.B.H., 1991, 742, noot Verheyden, A.)
2. Het betrekkelijk karakter van het voorrecht
169. Hoewe1 het voorrecht voor gerechtskosten door de wetgever als een
algemeen voorrecht op roerende en onroerende goederen wordt omschreven
dient het omwille van bet betrekkelijk karakter veeleer te worden bescbouwd
als een bijzonder voorrecht (Geinger, H., Colle, Ph., en Van Buggenbout, C.,
,Het faillissement en het gerechtelijk akkoord, overzicht van recbtspraak,
1975-1989," T.P.R., 1991, p. 562, nr. 210; Decorte, R., en Verbeke, A.,
,Zekerbeden, nieuwsbrief", G.I.D.S., 1993, p. 3, nr. 4).
De relatieve werking van het voorrecht beeft een dubbele betekenis (Cass.,
Dirix, E. en De Corte, R., Zekerheidsrechten, Antwerpen, Kluwer, 1989, p.
85, nr. 181; Verougstraete, 1., ,Manuel du curateur de lafaillite", Brussel,
Swinnen, 1987, p. 394, nr. 716; Poncelet, R., ,Les privileges mobiliers",
Rep. Not., T. X, hoek III, Brussel, Larcier, 1993, p. 60, nr. 22; Cloquet, A.,
,Les concordats et la faillite", Les Novelles, t. IV, Brussel, 1985, p. 546, nr.
1841).
- alleen de scbuldeisers die uit de gemaakte gerechtskosten voordeel
haalden, moeten de voorrang eerbiedigen (Cass., 10 oktober 1985,
Pas., 1986, I, 144, R.W., 1985-1986, 2000).
- de gerechtskosten zijn enkel bevoorrecbt op die goederen waarvoor de
kosten werden gemaakt (Cass., 15 juli 1847, Pas., 1848, I, 89). Het
voorrecht kan m.a.w. alleen uitgeoefend worden op de opbrengst van
de uitgewonnen goederen.

3. Toepassingsgevallen

De kosten van dagvaarding, de rechtsplegingsvergoeding, uitgifte van het
bekomen vonnis en betekening
170. Mede ingevolge deze dubbele restrictie blijft het voorrecht voor gerechtskosten aanleiding geven tot talrijke recbtspraak. De discussies situeren
zich veelal rond bet bestaan van een objectief en daadwerkelijk nut van
de gemaakte kosten. Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt dat de
rechtbanken de gemaakte kosten ventileren per vermogensbestanddeel
om aldus na te gaan welk daadwerkelijk effect de gemaakte kosten bebben gehad (Liege, 10 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 373; Kh. Liege, 13
december 1988, T.B.H., 1989, 812; Brussel, 22 juni 1989, R. W., 1989-1990,
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1193; Kh. Liege, 15 november 1989, J.L.M.B., 1991, 492 met noot Caeymaex, J.).
De kosten van dagvaarding, de rechtsplegingsvergoeding en de expeditie- en
betekeningskosten zijn geen gerechtskosten aangezien ze niet in het gemeenschappelijk belang van de schuldeisers zijn gemaakt. De kosten vanaf
de betekening van het bevel zijn wel bevoorrecht krachtens art. 19, 1° Hyp.
W., alsook de kosten van dagvaarding in faillissement, nu op deze dagvaarding het faillissement werd uitgesproken ( Kh. Hasselt, 3 maart 1994, R. W,
1994-1995, 1089; Limb. Rechtsl., 1995, 69, T.B.H., 1995, 620) Algemeen
wordt aanvaard dat de kosten van bewarend en van uitvoerend beslag
bevoorrecht zijn indien deze betrekking hebben op een eerste beslaglegging
op die goederen. W at de kosten betreft die nodig waren om een uitvoerbare
titel te bekomen bestaat enige verwarring. Het lijkt logisch te stellen dat deze
kosten van het voorrecht kunnen genieten indien ze hebben geleid tot het
bekomen van de uitvoerbare titel op grond waarvan naderhand beslag kon
worden gelegd.
Zo heeft de Rechtbank van Koophandel te Hasselt zich uitgesproken over
navolgende discussie: De curator was bereid de kosten van het beslag op te
nemen in het bevoorrecht passief, doch niet de kosten van betekening-bevel.
De rechtbank heeft geoordeeld dat wanneer de titel wordt betekend samen
met het bevel deze kosten bevoorrecht zijn. De betekening van de titel is
overeenkomstig art. 1499 Ger. W. verplicht en is slechts accessoir aan het
b(O:vt<_Len brengt_boYendi~n geen e:xtra kosten met zich_(Kh. Hasselt, J 7 maart
1991, T.B.H., 1992, 714. In dezelfde zin en met dezelfde motivering: Kh.
Gent, 3 maart 1994, T.G.R., 1994, 73).
Het Hof te Brussel oordeelt dat enkel de kosten van het proces-verbaal van
uitvoerend beslag bevoorrecht zijn, niet de kosten die daaraan voorafgaan.
Indien daarentegen de betekening van het vonnis enkel als doel heeft de
beroepsterrnijn te doen lopen dan zijn deze kosten niet bevoorrecht (Brussel,
22 juni 1989, R. W., 1989, 1990, 1192, T.B.H., 1990, 975).
De Rechtbank van Koophandel te Liege preciseert duidelijk: de betekeningskosten van de titel, gedaan in het belang van een schuldeiser zijn niet
bevoorrecht, de kosten van het bevel en de beslagprocedure zijn wei bevoorrecht maar maken de goederen onbeschikbaar in het belang van aile
schuldeisers, de naderhand gemaakte kosten tenslotte zijn enkel bevoorrecht
indien de goederen daadwerkelijk verkocht worden (Kh. Liege, 15 november
1989, J.L.M.B., 1991, 493 met noot Caeymaex, J.). In casu waren de naderhand gemaakte kosten niet bevoorrecht omdat de verkoop niet doorging en
de goederen door de curator werden verkocht.
De kosten en het ereloon van de curator

171. Tweede probleem dat aanleiding geeft tot overvloedige rechtspraak
betreft de staat van kosten en ereloon van de curator. Dat de curator zich voor
zijn ereloon en kosten kan beroepen op bet voorrecht voor gerechtskosten
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indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn, staat reeds lang vast
(Cass., 7 juni 1888, Pas., 1888, I, 256; Heurterre, P., ,Voorrechten en
hypotheken, Overzicht van rechtspraak, 1971-1976", T.P.R., 1978, 1185
en aldaar aangehaalde rechtsleer; 't Kint, F., Suretes et principes generaux
du droit de poursuite des creanciers,, Brussel, Larcier, 1991, p. 190, m. 366.
Voor recente rechtspraak die deze regel herneemt: Rb. Brugge, 19 december
1988, R. W., 1989-1990, 1265, J.L.M.B., 1992, 460; Kh. Brussel, 31 januari
1989, R. W., 1989-1990, 58; zie ook m. 93 e.v.).
Tegenover de schuldeiseres in de massa zijn de kosten en honoraria van de
curator een schuld van de massa, omdat ze door de curator worden aangegaan na de samenloop, en voor zover ze noodzakelijk zijn voor de vereffening.
Tegenover de schuldeisers buiten de massa, de separatisten, zal de rangbepaling gebeuren rekening houdend met de bepalingen van art. 17 en 19 Hyp. W.
Indien de curator is opgetreden voor de tegeldemaking van hun onderpand,
dan zal zijn staat van ereloon en kosten kunnen voorafgenomen worden van
de verkoopprijs van die goederen, voor zover de tussenkomst van de curator
hen tot voordeel heeft gestrekt.
Wanneer de curator in het belang van een hypothecaire schuldeiser of een
bijzonder bevoorrechte schuldeiser, het goed waarop hun zekerheid rust
realiseert, dan zullen zijn kosten en ereloon worden voorafgenomen van
de opbrengst van de realisatie (Engels, C., ,De rangregeling na uitvoerend
beslag en faillissement", T.P.R., 1983, p. 435, m. 41; Ledoux, J.L., ,Curateur et creancier saisissant. La guere des procedures n'aura pas lieu?", Rev.
Not. B., 1984, 582; De Leval, G., ,Les honoraires du curateur incombent-ils
al'ex-failli dont la faillite a ete rapportee?" noot onder Brussel, 1 december
1988, Ann. Dr. Liege, 1990, 39; Van Buggenhout, C. en Gregoire, M., noot
onder Rh. Veurne, 30 oktober 1991, T.B.H., 1992, 334; Kh. Namen, 25 mei
1989, J.L.M.B., 1989, 1177). Er dient nauwgezet te worden nagegaan of de
tussenkomst van de curator in hun belang gebeurde (Mons, 23 mei 1990,
T.B.H., 1991, 703, met noot Parijs, R.). Wanneer bijvoorbeeld de tussenkomst van de curator er heeft toe geleid dat het goed aan een ongunstige prijs
werd verkocht, kan het voorrecht geweigerd worden (Brussel, 13 maart 1985,
Rev. Not. B., 1985, 318;). In de praktijk is het zelfs veelal zo dat de werkzaarnheden van de curator enkel gebeuren in het belang van schuldeisers die
over bijzondere zekerheden beschikken.

172. Over de wijze van aamekening van de algemene kosten en erelonen
van de curator bestaat nog steeds discussie. De vraag stelt zich hoe de
gerechtskosten moeten toegerekend worden indien een bepaald goed of
bepaalde goederen werden verkocht in het belang van diverse bijzonder
bevoorrechte schuldeisers die diezelfde goederen geheel of gedeeltelijk als
onderpand hebben.
Dienen de kosten proportioned verdeeld te worden over de verschillende
categorieen van schuldeisers (Mons, 23 mei 1990, T.B.H., 1991, 703 met
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noot Parijs, R.) of dienen de schuldeisers de laagste in rang eerst in aanmerking genomen te worden om de gerechtskosten te dragen (Kh. Verviers, 27
januari 1986, fur. Liege, 1986, 127)?
Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 13 september 1991 gesteld:
,dat, wanneer de curator een goed heeft verkocht waarop een voorrecht of
hypotheek betrekking heeft, dan krachtens de artikelen 17 en 21 van de
Hypotheekwet de kosten en de honoraria van de curator die door de tegeldemaking noodzakelijk zijn gemaakt, eerst van de opbrengst van die tegeldemaking moeten worden afgenomen; dat het strijdig is met de artikelen 17 en
21 en met de aard van het bijzondere voorrecht en van de hypotheek, alle
algemene kosten en honoraria aan te rekenen op de hele opbrengst van de
tegeldemaking van de activa, met inbegrip van de goederen waarop een
bijzonder voorrecht of hypotheek rust" (Cass., 13 september 1991, Pas.,
1992, I, 38; Rec. Gen. Enr. Not., 1994, 281; T.B.H., 1992, 322; R. W., 19911992, 581; J.L.M.B., 1992, 454;).
Het Hof van Cassatie sluit dus de werkwijze uit waarbij het ereloon van de
curator wordt afgehouden van de volledige opbrengst van aile tegelde gemaakte activa. De gerechtskosten moeten dus telkens voorafgenomen worden van de opbrengst van de diverse boedels.
W at de algemene kosten betreft wordt in het arrest van het Hof van Cassatie
van 13 september 1991 dus geoordeeld dat die niet mogen toegerekend
worden op de globale verkoopprijs van het goed waarop het bijzonder
voorrecht-of de-hypotheekmst~-In-principe staan-de sep-aratistenb-uiten het
faillissement en kunnen de algemene faillissementskosten hen niet aangerekend worden, omdat ze er geen belang bij lijken te hebben.
Het Hof preciseert evenwel niet op welke wijze de toerekening moet gebeuren op de onderscheiden gerealiseerde vermogensbestanddelen.
Het probleem stelt zich in de praktijk regelmatig omdat de globale staat van
ereloon en kosten opgemaakt wordt op basis van de geldende barema's,
waarin de hele administratiekost voor de uitvoering van de wettelijke opdracht van de curator vervat is.
Dienen de algemene faillissementskosten en het ereloon van de curator
omgeslagen te worden over de schuldeisers die baat hebben gehad bij die
kosten? Dit is de stelling van het Hof te Mons die ervan uit gaat dat ook de
separatisten belang kunnen gehad hebben bij de algemene kosten. Het Hofte
Mons heeft het probleem van de aanrekening van de algemene faillissementskosten wel opgevangen en oordeelt terecht dat de gerechtskosten (met
inbegrip van de administratiekost van het faillissement) voor zover die
gestrekt hebben tot de bewaring en tegeldemaking van het onderpand van
de bijzonder bevoorrechte schuldeiser, van de verkoopprijs moeten worden
voorafgenomen. De aldus bekomen netto-opbrengst wordt verdeeld in overeenstemming met de wettelijke volgorde der voorrechten en hypotheken.
(Mons 27 november 1991, T.B.H., 1992, 325; met noot Van Buggenhout, C.
en Gregoire, M., J.L.M.B., 1993, 151; zie ook: Kh. Namen, 25 mei 1989,
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J.L.M.B., 1989, 1177; Kh. Verviers, 22juni 1989, J.L.M.B., 1989, 1180 met
noot Caeymaex, J.; Kh. Veurne, 30 oktober 1991, T.B.H., 1992,329 met noot
Van Buggenhout, C. en Gregoire, M.; Mons, 27 november 1991, T.B.H.,
1992, 325; Mons, 15 december 1992, T.B.H., 1994, 936).

In een betwisting tussen de curator en de warranthouder, heeft het Hof van
Beroep te Gent geoordeeld dat de erelonen en kosten van de curator die
specifiek be trekking hebben gehad op de realisatie van het onderpand van de
warranthouder en hem ten voordeel hebben gestrekt, als gerechtskosten bij
voorrang moeten worden afgenomen op de prijs van de tegeldemaking van
die goederen. De warranthouder had het initiatief van de tegeldemaking van
zijn onderpand volledig aan de curator overgelaten. Het Hof oordeelt dat de
curatele deze kosten, uitgaven en honoraria op correcte wijze afzonderlijk
kan berekenen. Bij beoordeling van het nut wordt het voordeel voor de
warranthouder in concreto gemeten aan de opbrengst van de tegeldemaking
van het onderpand (Gent, 8 september 1994, T.B.H., 1995, 604).
Een aanverwant probleem dat in de besproken periode aan bod gekomen is,
betreft het lot van de staat van ereloon en kosten van de curator bij in trekking
van het faillissement. De staat van ereloon en kosten van de curator maakt
een schuld uit van de gefailleerde die de curator vooraf kan nemen op de
opbrengst van de verzilverde activa die hij aan de ex-gefailleerde moet
teruggeven. Het is niet omdat geen samenloop meer bestaat dat de bestaande
schuldvorderingen niet moeten betaald worden (Mons, 9 november 1994, P.
& B., 1996, 97; T.B.H., 1996, 567).
Het Hof van Beroep te Antwerpen nuanceert deze stelling en stelt dat de exgefailleerde enkel kan gehouden zijn tot vergoeding van de nuttige en
noodzakelijke uitgaven die de curator heeft gedaan in het kader van het
tijdelijk beheer van zijn vermogen (Antwerpen, 25 oktober 1994, R. W.,
1994-1995, 1231).

e) Het voorrecht van de werknemers (artikelen 545 Faill. W. en 19 3°bis
Hyp. W.).
1. Het voorwerp van het voorrecht

Het begrip loon
173. De werknemers, bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherrning van het loon der werknemers genieten van een
algemeen voorrecht op roerend goed voor het loon, zoals bepaald in artikel 2
van voornoemde wet, zonder dat het bedrag daarvan 300.000 F mag te boven
gaan. Dit plafond werd vastgesteld bij wet van 13 januari 1977 en is
sindsdien niet meer aangepast. Deze beperking is weliswaar niet van toepassing op de in het loon begrepen vergoedingen, welke aan de werknemers
verschuldigd zijn wegens beeindiging van hun dienstbetrekking. Het begrip
loon moet zoals gezegd opgevat worden in de zin van art. 2 van de Loonbescherrningswet van 12 april1965 (B.S., 30 april1965). Het betreft het loon
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in geld, de fooien of het bedieningsgeld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten
laste van de werkgever.
174. In de besproken periode werden als loon beschouwd en zijn derhalve
bevoorrecht:
- de opzegvergoeding wegens beeindiging van de dienstbetrekking (Cass.,
19 februari 1991, Pas., 1990, I, 704, conclusie Adv.- Gen. Leclercq,
J.L.M.B., 1990, 797; Liege, 8 november 1990, J.L.M.B., 1991, 724, noot
Caeymaex, J.)
de forfaitaire vergoeding voor reiskosten aan een hande1svertegenwoordiger (Antwerpen, 19 februari 1991, R. W., 1991-1992, noot; In dezelfde
zin: Cass., 24oktober 1985,R.W., 1985-1986,2342. Cass., 24mei 1972,
R. W, 1972- 1973, 948)
- het loon voor rustdagen die conventioneel waren toegekend als tegenprestatie voor de arbeidstijdvermindering (Brussel, 20 oktober 1989,
J.T.T., 436)
- de bedragen die aan de werknemers worden toegekend wegens de aansluiting bij een vakorganisatie (zie Boes, R., Arbeidsrecht, De wet van 12
aprill965, 1991, I, 19-25).
175. Maken daarentegen geen loon uit in de zin van artikel 2 van de wet
van 12 april 1965 en zijn derhalve niet bevoorrecht:
- de vergoedingen die door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks
worden betaald als vakantiegeld, als aanvulling op de vergoedingen
verschuldigd tengevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte, en
als aanvulling van de voordelen toegekend door de verschillende takken
van de sociale zekerheid.
Aldus zijn de vergoedingen ten titel van vervroegd pensioen en aanvullende vergoedingen bij het pensioen geen loon (Liege 30 juni 1989, J.T.,
1990, 98; Liege, 12 februari 1990, J.L.M.B., 1990, 1105, noot; Brussel,
19 december 1990, T.B.H., 1991, 711, noot). Het betreft immers aanvullingen van de voordelen toegekend in het kader van de sociale
zekerheid en vallen derhalve buiten de omschrijving van het begrip loon
van artikel 2 van de Wet van 12 april 1965.
Het is dan ook volkomen ten onrechte dat de Rechtbank van Koophandel
te Brussel de aanvullende vergoedingen bij een brugpensioen en bij een
werkloosheidsuitkering als loon bestempelt. (Kh. Brussel, 10 januari
1989, R.W, 1989-1990, 1371).
- de betaling van een eenmalige premie met het oog op het behoud van
de groepsverzekering na verbreking van de arbeidsovereenkomst
vormt eveneens een aanvulling op de voordelen door de sociale zekerheid toegekend (Liege, 12 januari 1990, J.L.M.B., 1990, 1105, noot;
contra: Liege, 24 september 1986, J.L.M.B., 1987, 107, noot Caeymaex, J.).
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de vergoeding verschuldigd op grond van artikel 33 van de wet van 3
juli 1978 in geval van overlijden van de werkgever ( Rb. Brussel, 9 juni
1989, J.T.T., 1989, 359; Wantiez, Cl. en Neveu, J.F., ,La mort de l'employeur", J.T.T., 1990, 209).
de bijdrage van een werkgever tot een pensioenfonds wanneer hij een
globale bijdrage voor het geheel van zijn werknemers betaalt, hetgeen
belet de betaling met betrekking tot een bepaalde werknemer te vereenzelvigen (Brussel, 22 december 1989, R.R.D., 1990, 104)
de terugbetalingen van kosten gedaan door de werknemer die eigen zijn
aan de werkgever (werk- en beschermingskledij aangekocht door de
werknemer), omdat de werkgever verplicht is ze zelf aan zijn werknemer
te bezorgen.
(Conclusie Procureur-Generaal Lenaerts bij Cass., 12 februari 1990,
R. W., 1989-1990, 1361; contra: Boes, R., o.c., II, 15-31).

176. Gedurende lange tijd heeft er onenigheid bestaan over de vraag of het
voorrecht van artikel19, 3°bis Hyp. W., het brutoloon, dan wel het nettoloon
betrof.
Met het loon als voorwerp van het voorrecht wordt alleen bedoeld het
loon dat de werknemer kan opeisen ( Cass., 10 maart 1986, J.T.T., 1986,
189).
Fiscaalrechtelijk is het de werkgever die krachtens de wet gehouden is op het
loon van zijn werknemer de bedrijfsvoorheffing in te houden en rechtstreeks
over te maken aan het Ministerie van Financien. V olgens de sociaalrechtelijke wetsbepalingen is diezelfde werkgever verplicht bij iedere uitbetaling
van loon aan zijn werknemer hun persoonlijk aandeel in de R.S.Z.-bijdrage
in te houden en die, samen met zijn eigen werkgeversbijdrage over te maken
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Cass., 10 maart 1986 , J.T.T.,
1986, 189; Cass., 16 maart 1987, R.W., 1987-1988, 327).
In beide gevallen volgt hieruit dat de werknemer niet gerechtigd is van
zijn werkgever, of die nu gefailleerde is of niet, de op zijn loon betrekking hebbende bedrijfsvoorheffing en R.S.Z.-bijdrage op te eisen. Ook
al vermeldt de werknemer zijn brutoloon op de aangifte van schuldvordering, slechts op het in zijn hand uit te betalen netto-loon kan hij zich
beroepen op het voorrecht van artikel 19, 3°bis van de Hypotheekwet
(Gent, 21 februari 1990, R.W., 1990-1991, 1065, J.L.M.B., 1992, 457; Kh.
Namen, 22 oktober 1992, R.R.D., 1993, 40; Caeymaex, J., Manuel des
Suretes mobilieres, Liege, 1988, p. 372, nr. 668; Coppens, P. en 't Kint,
F., ,Examen de Jurisprudence, 1984-1990, Les faillites", R.C.J.B., 1991, p.
578, nr. 156).
Het Hof van Cassatie heeft in het Verlipack-arrest dd. 23 november 1992
beslist dat het voorrecht beperkt is tot het gedeelte van het loon dat in
het passief van het faillissement is aan te geven en dat overeenstemt
met wat de werknemer in zijn handen kan uitbetaald krijgen (nettoloon)
(Cass., 23 november 1992, Pas., 1992, I, 1295; T.B.H., 1993, 862, noot Van
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Buggenhout, C. en Parijs R.; R.W., 1992-1993, 1036; J.T., 1993, 736
met noot 't Kint, F.; in de zelfde zin: Kh. Namen 22 oktober 1992,
R.R.D., 1993, 40), en niet het bruto-loon zoals het verbroken arrest van
het Hofte Brussel voorhield (Brussel22 maart 1991, T.B.H., 1991, 734, J.T.,
1991, 601).
Voornoemd Cassatie-arrest brengt dus naast de wettelijke begrenzing (maximaal tot 300.000 F) duidelijk een bijkomende beperking aan het voorrecht
door te bepalen dat de schuldvorderingen die de R.S.Z.-werknemersbijdragen en de bedrijfsvoorheffing tot voorwerp hebben, niet kunnen genieten van
het voorrecht van art. 19, 3°bis Hyp. W.
Doch, de discussies die waren gerezen rond de aanneming van de vorderingen van de werknemers voor achterstallig loon waren hierdoor niet
opgelost.
De begrippen bruto- en nettoloon en bedrijfsvoorheffing komen immers uit
het fiscaal recht en zijn volkomen vreemd aan de hypotheekwet.
De regeling van de bedrijfsvoorheffing houdt fiscaalrechtelijk gezien in dat
bij de verkrijging van het inkomen een deel ervan wordt afgehouden ten titel
van voorschot op het later te betalen bedrag aan inkomstenbelasting, waarbij
de werkgever deze afhouding zal doorstorten aan de fiscus.
De bewerking die uit te voeren is door de curatoren om bet bevoorrecht
gedeelte van de schuldvordering van de werknemer te bepalen kan geenszins
gelijkgesteld worden me t-een fisc ale bedrijfsvoorheffing: Het aldus berekende bevoorrechte ,nettoloon" is geen inkomen dat wordt uitgekeerd, maar
enkel de berekening van het zadel van het voorrecht. Er is helemaal geen
afhouding en evenmin een doorstorting aan de fiscus op het ogenblik van de
afhouding (Van Buggenhout, C., ,De rechtspositie van de curator in het
faillissementsrecht en het sociaal recht", Postuniversitaire cyclus Willy
Delva 1993-1994, Handels- en Economisch recht, p. 42-43).
Om te verrnijden dat door het Verli-pack-arrest teveel belastingen aan de
fiscus zouden ontsnappen heeft de wetgever ingegrepen.
Artikel 270, sexto (nieuw) W.I.B. bepaalt dat de dividenden die op basis
van het bevoorrecht gedeelte van de schuldvordering worden uitbetaald
fiscale brutobedragen zijn, waarop voorheffing is in te houden en aan de
fiscus door te storten (ingevoerd bij artikel 8 van de Wet van 22 juli 1993
houdende fiscale en financiele bepalingen, B.S., 24 juli 1993). Dit artikel
beoogt precies de effectieve heffing van de bedrijfsvoorheffing door de
curatoren en de vereffenaars die hierdoor aan dezelfde verplichting worden onderworpen als de werkgevers (Art. 270 W.I.B. bepaalt: ,bedrijfsvoorheffing is verschuldigd door curatoren, vereffenaars, ... die schuldvorderingen hebben te honoreren met de hoedanigheid van bezoldigingen als
bedoeld in art. 30").
Door KB. dd. 30 juli 1994 (B.S., 23 augustus 1994) werd een uniforme
schaal voorzien onder de vorm van een forfaitair percentage van bedrijfsvoorheffing, vastgesteld op 27,25%.
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Niettegenstaande de tussenkomst van de wetgever bleef in de rechtspraak en
rechtsleer onduidelijkheid bestaan over de precieze interpretatie van de
nieuwe bepalingen.
In een vonnis van bet Rechtbank van Koophandel te Antwerpen dd. 22
februari 1995 (A.R. nr. 6720/94, onuitgeg.), wordt overwogen dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is door curatoren overeenkomstig artikel 270,
6° W.I.B. (,diegenen die als curatoren, ... schuldvorderingen hebben te
honoreren met de hoedanigheid van bezoldigingen"). Voor die schuldvorderingen die worden gehonoreerd o.m. door de curatoren wordt de bedrijfsvoorheffing eenvorrnig vastgelegd op 27,25% (K.B. van 27 augustus 1993).
De Rechtbank besluit dat verrnits de fiscale wetgeving van openbare orde is,
de curator niet anders kan dan de ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstorten
aan de Adrninistratie der belastingen; een uitkering ervan aan bet Sluitingsfonds zou gelijk staan met 'een afwending van het doe! waarvoor de gelden
bestemd zijn' .
Het Hof van Beroep te Gent had eveneens de gelegenheid zich uit te spreken
over deze aangelegenheid in een betwisting tussen de curator van bet
faillissement NV Impriver-Made en bet Fonds tot vergoeding van ingeval
van sluiting van ondernerningen ontslagen werknemers (Gent, 1 maart 1995,
R. W., 1995-1996, 707). De afrekening van de curator werd met name betwist
door bet Fonds omdat art. 19, 3°bis lid 3 Hyp. W., dat aan bet Fonds een
voorrecht met een bepaalde rang toekent, zou zijn rniskend.
Het Hof te Gent weerhield in voormeld arrest de navolgende berekeningswijze:
- om tot uitkering van bet door artike119, 3°bis Hyp. W. bevoorrecht loon
te kunnen overgaan moet de curator eerst bet brutoloon verrninderen met
de werknemersbijdrage inzake sociale zekerheid en met de bedrijfsvoorheffing, die hij berekent met inachtnerning van de gemeenrechtelijke
schalen toepasselijk op ,opzegvergoedingen enz. ten gevolge van stopzetting van arbeid of verbreking van de arbeidsovereenkomst". De
voorheffing die in die berekening opduikt is fictief en moet niet aan de
fiscus doorgestort worden.
- daarnaast moet de curator, met inachtnerning van de eenvorrnige schaal
van bet K.B. van 30 juli 1994, op bet bedrag van de schuldvorderingen
die hij zal honoreren de bedrijfsvoorheffing van 27,5% berekenen, die
voorheffing inhouden en doorstorten aan de fiscus.
Alzo zou de werknemer geen tweemaal belast worden,
Tegen dit arrest werd cassatieberoep aangetekend door de curator.
177. Bij arrest dd. 23 mei 1996 heeft bet Hof van Cassatie bet bestreden
arrest vernietigd en de berekeningswijze als volgt vastgelegd:
- De curator moet de schuldvorderingen van de werknemer voor vorderingen ontstaan v66r bet faillissement berekenen op grond van bet brutoloon verrninderd met de sociale zekerheidsbijdrage van de werknemers
en met de forfaitair berekende bedrijfsvoorheffing.
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De forfaitaire bedrijfsvoorheffing moet door de curator worden vastgesteld op grondslag van de bruto inkomsten verrninderd met de verplichte
sociale inhoudingen.
Dienvolgens dient de curator de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te
storten aan het bestuur der belastingen, indien de rang van de respectieve
voorrechten dit toestaat.
(Cass., 26 mei 1996, T.B.H., 1996, 718, noot Werquin Th.).

Naar dit arrest werd vooral door de curatoren met verwachting uitgekeken,
omdat zij hoopten definitief uitsluitsel te krijgen over de precieze draagwijdte van hun verplichtingen tegenover de adrninistratie der directe belastingen in toepassing van de wet van 22 juli 1993 houdende de fiscale en
financiele bepalingen en het K.B. van 30 juli 1994 betreffende de bedrijfsvoorheffing.
Het valt evenwel zeer te betwijfelen of dit Cassatie-arrest een sluitende
oplossing heeft geboden. Dienen de curatoren thans slechts een bewerking
uit te voeren, met name de berekening van de bedrijfsvoorheffing op basis
van het tarief van 27, 25 %, bedrag dat zal moeten ingehouden worden en
doorgestort aan de fiscale adrninistratie? Wellicht is dit de draagwijdte van
het arrest.
Er wordt door het arrest een voorbehoud geformuleerd betreffende verplichte
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, met name, enkel 'als de rang van de
respectieve voorrechten dit toestaat'.
-----

------

Deze zinsnede doet toch vragen rijzen over de wettelijke verplichting die
wordt opgelegd aan de curatoren in artikel 270, 6° W.I.B. Wordt deze
wettelijke verplichting door het Hof van Cassatie terzijde geschoven, of
heeft het Hof de toepassing ervan willen combineren met de wetteksten die
rangorde der voorrechten bepalen? Dit laatste is wellicht de bedoeling
geweest van het Hof, doch hierdoor wordt ontegensprekelijk, ingeval van
ontoereikend actief, de wettelijke verplichting omzeild. Vraag is of de fiscale
adrninistratie zich zal neerleggen bij deze beslissing van het Hof van Cassatie, of anders geformuleerd, kunnen de curatoren de rechtspraak van het
Hof van Cassatie hanteren om zich te onttrekkken aan hun wettelijke verplichtingen.
Ons inziens kan het Hof van Cassatie, ingevolge artikel 6 Ger. W. geen
uitspraak doen die algemeen regelgevend zou zijn. Deze wettelijke verplichting kan enkel terzijde worden geschoven rnits een tussenkomst van de
wetgever. De curatoren blijven, niettegenstaande het Cassatie-arrest principieel gehouden tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, tenzij de fiscale
adrninistratie hen daarvan uitdrukkelijk zou ontslaan. Vermoedelijk zal een
wetgevende tussenkomst onvermijdelijk zijn (Voor verdere bespreking van
voormeld Cassatie-arrest zie: Vander Putten P., ,Het voorrecht van art. 19,
3bis Hyp. W.: Een stand van zaken na het Cassatie-arrest van 23 mei 1996",
documentatiebundel, Studiedag Uitstraling-Permanente vorming V U.B.,
gehouden te Kortrijk dd. 28 september 1996).
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Het al dan niet bevoorrecht karakter van de moratoire en gerechtelijke
intresten.
178. Voorheen werd door rechtspraak en rechtsleer aangenomen dat ook
de intresten, verschuldigd op de bevoorrechte schuldvorderingen bevoorrecht zijn (zie daarover: Geinger, H., Colle, Ph., Van Buggenhout, C.,
,Overzicht van rechtspraak, 1975-1989, Ret Faillissement en het gerechtelijk akkoord", T.P.R., 1991, nr. 219).
Inmiddels heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 16 juni 1988 beslist
dat noch artikel 19 3°bis Hyp. W., noch art. 19 4° Hyp. W. een voorrecht
verlenen voor de intrest van de schuldvorderingen bedoeld in deze twee
wetsbepalingen(Cass., 16juni 1988,Pas., 1988,I, 1250;R.W., 1988-1989,
433; J.T., 1988, 632; B.R.H, 1988, 765; J.L.M.B., 1988, 1093 met noot
Caeymaex, J.; R.C.J.B., 1990, 5, noot Verougstraete, I.).
In de besproken periode werd deze rechtspraak gevolgd. In haar arrest
van 6 november 1989 heeft het Hof van Beroep te Mons het bevoorrecht karakter verworpen van de schuldvorderingen strekkende tot betaling van de verwijlintresten op de vergoedingen, op het achterstallig loon
en op het vakantiegeld. Ret Hof baseert haar beslissing op de afwezigheid van wettige basis daartoe in de desbetreffende wetsartikelen. Noch in
artikel 19, 3°bis Hyp. W , noch in 19, 4° Hyp. W. wordt die mogelijkheid
voorzien.
Ten overvloede voert het Hof een tweede argument aan om haar weigering te
motiveren, met name dat de loop van de intresten op de niet bevoorrechte
schuldvorderingen en van die op de schuldvorderingen die een algemeen
voorrecht genieten, meteen bij het indienen van het verzoekschrift tot
gerechtelijk akkoord afgesloten wordt ten aanzien van de boedel. Mevrouw
Lechien stelt in haar noot onder dit arrest dat dit argument niet in overeenstemming zou zijn met de heersende Cassatierechtspraak terzake ( Cass., 4
november 1992, Pas., 1993, I, 295) waarin uitdrukkelijk de toepassing van
artikel541 Faill. W. op het gerechtelijk akkoord wordt uitgesloten. (Mons, 6
november 1989, T.B.B.R., 1992, 399, noot Lechien, D., T.B.H, 1990, 977,
noot; J.L.M.B., 1990, 1086; Ledoux, J.L., ,Chronique de la Jurisprudence,
Les silretes reelles et la publicite fonciere (1989-1993)", J.T., 1994, nr. 35 in
fine).

2. Titularis van het voorrecht
179. Uitsluitend de werknemers bedoeld in artikel 1 van de Wet van 12 april
1965 kunnen genieten van het voorrecht.
De fiscus kan zich niet op dit voorrecht beroepen met betrekking tot de
vordering van bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de werkgever. De
Rechtbank van Koophandel te Brussel stelt dat de schuldvordering van
de fiscus, die bestaat als gevolg van de verzuimde doorstorting van de
op het loon ingehouden bedrijfsvoorheffing, niet bevoorrecht is (Kh. Brussel,
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20 juni 1989, T.B.H., 1989, 989, noot Van Gelder, A.; Ledoux, J.L., ,Les
sOretes reelles et la publicite fonciere, Chronique de Jurisprudence (19871993)", J.T., 1994, nr. 34).
Bedrijfsvoorheffing en R.S.Z.- bijdragen genieten van een ander voorrecht,
in lagere rang: art. 422-423 W.I.B. en art. 19, 4° ter Hyp. W. Het voorrecht
inzake bedrijfsvoorheffing geniet sinds de nieuwe fiscale wet van 22 juli
1993 van dezelfde rang als het voorrecht van art. 19, 4° ter Hyp. W.
3. Het zadel van het voorrecht.
180. Ingevolge artikel 19, 3°bis Hyp. W. zijn de schuldvorderingen van de
werknemers die beantwoorden aan de toepassingsvoorwaarden bevoorrecht
op alle roerende goederen (Cass., 2 maart 1981,A.C., 1980-1981, 735; Pas.,
1981, I, 716). De vorderingen kunnen subsidiair ook uitgeoefend worden op
het saldo van de verkoopprijs van de onroerende goederen voor zover deze
niet door de bevoorrechte en/of hypothecaire schuldvorderingen opgeslorpt
werd (art. 19 in fine Hyp. W.).

f) Voorrechten van het Sluitingsfonds
1. Het voorwerp van het voorrecht (art. 19, 3°bis Hyp.
W.)

De sluitingsvergoeding
181. De wet van 28 juni 1966 legt aan de werkgever de betaling van een
sluitingsvergoeding op en gelast het Fonds deze uit te betalen indien de
werkgever dit niet heeft gedaan binnen de 15 dagen na de verbreking (art. 9).
De werkgever moet het bedrag van de vergoeding terugbetalen (art. 18). Het
Fonds heeft hier dus een persoonlijke vordering die de wetgever oorspronkelijk van geen voorrecht heeft voorzien.
De Wet van 22 januari 1985 heeft deze toestand gewijzigd en voerde met
art. 19, 4°quinquies Hyp. W. een eigen voorrecht in voor het Sluitingsfonds, enerzijds met betrekking tot de terugvordering van de werkgevers van
de aan bepaalde instellingen betaalde vergoedingen op grond van art. 8, lid 2
van de Wet van 30 juni 1967 voor zover deze niet meer door bij de wet
voorziene subrogatie worden ingevorderd en anderzijds met betrekking tot
de terugvordering van de werkgever van de aan de werknemers uitbetaalde
sluitingspremie op grond van art. 18 van de Wet van 28 juni 1966 (Wet
betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden
bij sluiting van ondernemingen (B.S., 2 juli 1966)).
Het Hof van Beroep te Mons behandelt de vraag naar het bevoorrecht
karakter van een sluitingsvergoeding voortvloeiend uit een samenloop tot
stand gekomen v66r 22 januari 1985. Het Hof oordeelde dat de betaling van
een sluitingspremie aan de werknemer door het Fonds een krachtens art. 9
van de Wet van 28 juni 1966 eigen, hoewel subsidiaire, verplichting is en

1066

de daaruitvolgende terugvordering van de werkgever op grond van art. 18
eveneens een eigen vordering van het Fonds is.
Subrogatie in de rechten van de werknemer op grond van art. 1252-1254
B.W. is derhalve niet mogelijk en is al evenmin door de wet van 28 juni 1966
voorzien, zodat het Fonds zich bij de terugvordering niet op het voorrecht
van art. 19, 3°bis kan beroepen (Mons, 5 mei 1992, T.B.H., 1992, 1102, noot;
T.B.B.R., 1993, 240, noot Gregoire, M.).
Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest dd. 13 december 1993 diezelfde
gedachtengang gevolgd en gesteld dat wanneer het Sluitingsfonds de bij de
wet bepaalde ontslagvergoeding betaalt, zij een eigen schuld betaalt, en niet
een schuld waartoe ze met anderen of voor anderen gehouden is. Het Fonds
kan daarvoor dus geen aanspraak maken op indeplaatsstelling (Cass., 12
december 1992, J.T.T., 1994, 142; contra: de rechtspraak geciteerd bij
Heurterre, P. ,Overzicht van rechtspraak, (1977-1990), Voorrechten en
Hypotheken", T.P.R., 1992, nr. 82; Ledoux J.L., ,Chronique de Jurisprudence (1987-1993), Les Suretes reelles et la publicite fonciere", J.T., 1994,
nr. 36).
Vermits de samenloop in voormelde rechtspraak is ontstaan v66r het in
werking treden van de wet van 22 januari 1985 kon het Fonds zich ook niet
beroepen op het voorrecht van art. 19 4° quinquies Hyp. W.
Het loon, vergoedingen en voordelen verschuldigd aan de werknemer
182. Krachtens art. 8, lid 1 van de Wet van 30 juni 1967 (Wet tot verruiming
van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der
ondememingen ontslagen werknemers, B.S., 13 juli 1967) treedt het Sluitingsfonds, dat de werknemers ten belope van een bepaald bedrag (in
beginsel mag de uitbetaling per werknemer en per sluiting van onderneming
niet boger zijn dan 900.000 frank (zie art. 7 K.B. van 6 juli 1967)) achterstallige lonen, vergoedingen en voordelen uitbetaalt (art. 2 § 1 van de Wet),
van rechtswege in de vorderingsrechten van de onbetaalde werknemer ten
aanzien van zijn werkgever.
Verschillende recente uitspraken, waaronder twee arresten van het Hof van
Cassatie, bevestigen het principe dat het Fonds hierbij niet meer rechten kan
inroepen dan de werknemer zelf, in wiens rechten en vorderingen zij van
rechtswege treedt (Cass., 5 oktober 1992, R. W., 1992-93, 826; Cass., 23
november 1992, R. W., 1992-93, 1036, J.T., 1993, 736, noot 't Kint, F.,
T.B.H., 1993, 862, noot Van Buggenhout, C. en Parijs R.; Gent, 21 februari
1990, R. W., 1990-91, 1065, J.L.M.B., 1992, 457; Brussel, 22 maart 1991,
T.B.H., 1991, 734; T.B.B.R., 1993, 237, noot Gregoire, M.; Gent, 5 december
1991, T.G.R., 1992, 80; Mons, 5 mei 1992, T.B.B.R., 1993, 240-255, noot
Gregoire, M.; Ledoux, J.L., ,Chronique de Jurisprudence. Les sfuetes reelles
et la publicite fonciere, (1987-1993)", J.T., 1994, nr. 36).
Het Fonds is slechts bevoorrecht ten belope van het door haar aan de
werknemer betaalde nettoloon. De subrogatie is beperkt tot de lonen, ver-
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goedingen en voordelen die bet Fonds werkelijk aan de werknemer heeft
uitbetaald.

De sociale en fiscale afhoudingen.
183. Het artikel 5 van de wet van 30 juni 1967 stipuleert dat het Fonds,
wanneer het tussenkomt om de bij artikel2 bepaalde betalingen uit te voeren,
de fiscale en sociale afhoudingen moet uitvoeren en storten aan de betrokken
administraties. Deze afhoudingen zijn geen schuldvordering van de werknemer, maar van de R.S.Z. en de Schatkist tegenover de werkgever aileen.
Dat het Fonds dus geen subrogatoir verhaalsrecht heeft voor sociale en
fiscale afhoudingen, heeft het Hof van Cassatie eveneens bevestigd.
Voor de betaling van bedrijfsvoorheffing en werknemersbijdragen inzake
sociale zekerheid, kan het Fonds niet gesubrogeerd worden in de rechten van
de werknemer, vermits de werknemer geen vorderingsrecht heeft ten aanzien
van de werkgever om in eigen handen de betaling te verkrijgen van die
bedragen (Cass., 23 november 1992, R. W., 1992-1993, 1036). Het Fonds kan
zich hiervoor derhalve niet beroepen op het voorrecht van artikel19 3°bis, lid
1 Hyp. W. en evenmin op het voorrecht van artikel19 3°bis, lid 3 Hyp. W.,
verrnits ook hier ,enkel de op grond van de indeplaatsstelling van artikel 8
eerste lid van de wet van 30 juni 1967 ingestelde schuldvorderingen zijn
bedoeld" (Cass., 5 oktober 1992, R. W., 1992-1993, 826; zie eveneens Gent,
5 december 199J, T.G.R., L992, 80).-

De brugpensioenvergoeding
184. lngevolge de wet van 12 mei 1975 heeft het Sluitingsfonds de plicht de
brugpensioenvergoeding te betalen in geval van verzuim door de werkgever.
Het verhaalsrecht wordt eveneens geregeld door artikel 8 van de wet van 30
juni 1967. Het brugpensioen is evenwel principieel een chirografaire schuldvordering in hoofde van de werknemer. Toch heeft de Rechtbank van
Koophandel te Charleroi geoordeeld dat het Fonds zich niet kan beroepen
op het subrogatoir verhaalsrecht op grond van art. 19, 3°bis, lid 1 Hyp. W.,
maar dat het Fonds wel over een eigen voorrecht beschikt op grond van
artikel19, 3°bis, lid 3 Hyp. W. (Kh. Charleroi, 6 april1993, J.L.M.B., 1994,
387 , bevestigd door Mons, 15 juni 1994, niet uitgegeven).
Het Hof van Cassatie heeft het arrest van het Hof te Mons vernietigd ,omdat
uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 januari 1985 volgt dat
het doel van de wetgever is geweest om, wat het voorrecht betreft, verweerder (het Sluitingsfonds) op dezelfde voet te plaatsen als de werknemer, maar
niet om aan de verweerder een voorrecht toe te kennen dat de werknemer
niet geniet'' (Cass., 6 oktober 1995, R. W., 1995-1996, 996). De regels van de
indeplaatsstelling (art. 1249 B.W.) zijn ook van toepassing op oneigenlijke
subrogatie tenzij de wetgever het anders zou hebben gewild. Het Fonds kon
derhalve bij gebreke aan uitdrukkelijke wettelijke bepaling haar eigen voorrecht ex art. 19, 3°bis, 3° lid Hyp. W. niet inroepen.
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2. De rang (art. 19, 3°bis, lid 3 Hyp. W.)
Samenloop met de onbetaalde werknemers

185. Luidens artikel 8, lid 1 van de wet van 30 juni 1967 treedt het Fonds
van rechtswege in de rechten en vorderingen van de werknemer ten aanzien van de werkgever-schuldenaar voor de inning bij deze laatste van
de lonen, vergoedingen en voordelen, die het bij toepassing van voornoemd artikel 2 heeft betaald. Daar de tussenkomst van het Fonds is
geplafonneerd, zal het Fonds zeer vaak in samenloop komen met de
werknemers, die hun rechten laten gelden in het bevoorrecht passief
voor het door het Fonds niet uitgekeerde gedeelte van hun schuldvorderingen.
Het probleem van de samenloop van de vordering van het Sluitingsfonds met
de vordering van de (nag voor een gedeelte) onbetaalde werknemer lijkt te
zijn opgelost door de Wet van 22 januari 1985 die aan art. 19.3°bis Hyp. W.
een lid toevoegde, waarbij het Fonds een voorrecht van dezelfde rang als dit
van de werknemer verkrijgt. Aldus is bij samenloop een pondspondsgewijze
verdeling vereist en primeert het voorrecht van de werknemer niet, in tegenstelling tot wat eerder door ons hoogste gerechtshof in het zgn. Sinterklaasarrest was beslist (Cass., 6 december 1982, R. W., 1982-83, 1801, concl.
Adv.-Gen. Lenaerts).
Tach heeft de wetgever hierbij geen rekening gehouden met het feit dat de
bran voor het verhaalsrecht van het Fonds de subrogatie blijft, aangezien
artikel 8 van de wet van 30 juni 1967 niet werd gewijzigd zodat de oplossing
gegeven door het Hof van Cassatie nag toepasselijk zou kunnen zijn. (Dirix,
E. en De Corte, R., Zekerheidsrechten, Antwerpen, 1992, nr. 264 in fine;
Nelis, L. ,Art. 96 van de Herstelwet van 22 januari 1985: een slag in het
water?", R. W, 1985-86, 281-283. Contra: Kokelenberg, J., ,De wetgever
helpt een Fonds in moeilijkheden", R.W., 1984-85, 2667 e.v. en /d., ,Wederwoord tot slot van aile rekening", R. W., 1985-86, 283-84. Aarzelend is
oak Moreau-Margreve, I., in Chronique de droit al 'usage du notariat, Liege,
Vol. XIV, 151 in fine).
Indien het Fonds in samenloop komt met de slechts gedeeltelijk uitbetaalde
werknemers, dan kan het Fonds zich beroepen op een eigen voorrecht van
gelijke rang als dat van de werknemer. Dit impliceert dat in dergelijk geval
een evenredige verdeling zal moeten doorgevoerd worden (Kh. Verviers, 9
juli 1991, J.L.M.B., 1992,208, noot Caeymaex, J., ,Les recours du Fonds de
fermeture: la quadrature du cercle").
De rechten waarin het Fonds aldus krachtens artikel 8, lid 1 wordt gesubrogeerd omvatten zowel bevoorrechte rechten van de werknemer (nettoloon is bevoorrecht krachtens artikel 19 3°bis, lid 1 Hyp. W.), als chirografaire rechten van de werknemer (vergoedingen en andere voordelen
niet vervat in het eerste lid). Zo is een vergoeding inzake vervroegd pensioen
een vordering die in hoofde van de werknemer niet bevoorrecht is omdat
deze geen loon uitmaakt. Tach zal de vordering van het Fonds, voor de
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betalingen aan de werknemer gedaan, van vergoedingen inzake vervroegd
pensioen, bevoorrecht zijn, dit uit hoofde van het eigen voorrecht van het
Fonds van art. 19 3°bis, lid 3 Hyp. W. (Kh. Charleroi, 6 april1993, J.L.M.B.,
1994, 387, bevestigd door het Hof te Mons dd. 15 juni 1994, niet gebublic.).
Het Hof van Cassatie heeft voormeld arrest venietigd en op basis van de
subrogatoire vordering van het Fonds een pondspondsgewijze verdeling
tussen de werknemer en het Fonds vooropgesteld ( Cass., 6 oktober 1995,
R. W., 1995-1996, 996; In dezelfde zin: Liege, 27 mei 1993, J.L.M.B., 1994,
381).
Samenloop met de R.S.Z.
186. Krachtens artikel 8 lid 2 van de Wet van 30 juni 1967 treedt het
Sluitingsfonds dat de door de werkgever verschuldigde doch niet betaalde
bijdragen inzake sociale zekerheid dient te betalen (art. 5, 2° van de Wet),
van rechtswege in de rechten van deze instellingen.
De samenloop tussen de vorderingen tegen de werkgever van de R.S.Z. en
van het Sluitingsfonds wordt in dit geval niet opgelost door pondspondsgewijze verdeling. Art. 19, 3°bis, lid 3 Hyp. W. is hier imrners niet van
toepassing. In de lijn van het Sinterklaasarrest bevestigde het Hof van
Cassatie bij herhaling dat de voorkeur wordt gegeven aan het voorrecht
van de R.S.Z. ( Cass., 16 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-1990, nr.95; R. W.,
1989-1990, 819, noot; T.B.H., 1990, 161, T.B.B.R., 1991, 635, noot Lechien
D.;-Pas;~ 1990;- I,--184, JLM.-B., -1990, 2; Cass., 9 november -1990, R. W;;
1990-1991, 1035, noot; Ledoux, J.L., ,Chronique de Jurisprudence, Les
Sfiretes reelles et la publicite fonciere (1987-1993)", J.T., 1994, nr. 39;
Moreau-Margreve, I., in Chronique de droit a l'usage du notariat, Liege,
Vol. XIV, 151. Zie in dezelfde zin: Antwerpen, 21 november 1990, Pas.,
1991, II, 74, noot P.M.; Gent, 5 december 1991, T.G.R., 1992, 80; Nys, J.P.
en Van Gysel, A.C., ,Les subrogations sociales consacrees par la Cour de
Cassation", J.T., 1991, 253).
Het Hof van Cassatie stelt dat een pondspondsgewijze verdeling onverzoenbaar is met de economie van de wet, waaruit volgens het Hof blijkt
dat de verplichting voor het Fonds om de werkgeversbijdragen aan de
R.S.Z. te betalen een subsidiair karakter heeft. Het Hof verwijst niet naar
de toepassing van artikel 1252 B.W., maar laat zich uitsluitend leiden door
'het doel dat de wetgever heeft nagestreefd'. In haar noot onder het arrest
uit Dominique Lechien - terecht - enige kritiek: zowel het Sluitingsfonds
als de R.S.Z. zijn instellingen die gespijsd worden door de werkgeversbijdragen. Aangezien de financieringsbronnen dezelfde zijn, is het niet zo
evident een evenredige verdeling uit te sluiten op basis van de 'economie van
de wet'.
g) Het voorrecht van de R.S.Z. (art. 19, 4° ter, lid I Hyp. W.)
187. Ook de bijdragen die een werkgever verschuldigd is aan de Rijksdienst
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voor maatschappelijke zekerheid zijn bevoorrecht gedurende drie jaar te
rekenen van de dag waarop zij eisbaar zijn of van de datum der kennisgeving,
zoals bedoeld in art. 22 van de Wet van 27 juni 1969.
Het voorrecht geldt niet voor de wegens niet tijdig betaalde bijdragen, verschuldigde verhogingen en verwijlintresten (Cass., 7 april 1986,
T.B.B.R., 1990, 325, noot Gregoire, M.; Pas., 1986, I, 951; J.T., 1987,
5; Cass., 23 februari 1989, R.W., 1989-1990, 85, T.B.H., 1990, 428,
noot Dirix, E; Pas., 1989, I, 646, noot; J.T., 1989, 270; J.L.M.B., 1989,
874)
Overeenkomstig artikel 30bis R.S.Z. Wet (W. 27 juni 1969) is eenieder die
beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de door die aannemer aan de R.S.Z. verschuldigde
bijdragen, bijdrageopslagen en moratoire intrest, aansprakelijkheid die beperkt wordt tot 50 % van de totale prijs van het werk.
Dit artikel30bis werd aangevuld door de wet van 6 juli 1989 met een nieuwe
paragraaf, die luidt: ,dit artikel blijft van toepassing in geval van faillissement of elke andere samenloop van schuldeisers alsook bij cessie, beslag
onder derden, inpandgeving en inbetalinggeving."
De vraag of het voorrecht van artikel 19 4° ter Hyp. W. kan toegepast
worden op de opdrachtgever die hoofdelijk gehouden is omdat hij een
beroep heeft gedaan op een niet geregistreerde aannemer, wordt door het
Hof van Cassatie bevestigend beantwoord (Cass., 23 februari 1989, J.T.,
1989, 270; J.L.M.B., 1989, 874; Pas., 1989, I, 646; T.B.H., 1990, 428, noot
Dirix, E.; R.W., 1989-1990, 83.
0

h) Voorrecht voor bijdragen verschuldigd aan de Sociale Verzekeringskassen (art. 19, 4° ter Hyp. W.)
188. Gelijkaardig aan het vorige voorrecht zijn de bijdragen verschuldigd
aan de Sociale Verzekeringskassen voor zelfstandigen en de Nationale
Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, bevoorrecht gedurende drie jaar te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen eisbaar
zijn.
Ook hier besliste het Hof van Cassatie dat het voorrecht niet van toepassing is op verhogingen wegens niet tijdig betaalde bijdragen (Cass.,
22 februari 1988, R.W., 1988-1989, 193, Pas., 1988, I, 742, concl.
Adv.-Gen. Liekendael, J.T., 1989, 201, Rev. Not. B., 1988, 294, concl.
Adv.-Gen. Liekendael; Cass., 31 oktober 1988, A.C., 1988-1989, 125,
J.L.M.B., 1989, 718, noot Caeymaex, J., T.B.B.R., 1991, 66, noot Lechien, D.)
Ten gevolge van een wettelijk ingrijpen wordt het voorrecht echter uitgebreid tot de verhogingen. Bij art. 103 van de Wet van 30 december
1992 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 9 januari 1993) werd
artikel 19, 4° ter, lid 2 Hyp. W. in die zin gewijzigd.
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i) Het subsidiair voorrecht (artikell9 in fine Hyp. W.) en het voorrecht van
defiscus

1. Probleemste11ing
189. Artikel 19 in fine Hyp. W. bepaalt dat het resterend saldo van de
verkoopprijs van een onroerend goed, na vo1doening van de hypothecaire
en bevoorrechte schuldeisers, aangewend wordt voor de algemeen bevoorrechte schuldeisers vermeld in art. 19 Hyp. W.
Lange tijd heeft de vraag naar de toepasselijkheid van dit wetsartikel op het
algemeen voorrecht van de fiscus, (voor de directe belastingen: art. 313 en
314 W.I.B., voor de B.T.W.: art. 86 en 87 W. B.T.W., voor de douane en
accijnzen: art. 313 van de wet van 18 juli 1977, voor de successierechten: art.
84 en 85 W. Succ.) tegenstrijdige stellingen uitgelokt in rechtspraak en
rechtsleer.
In deze problematiek stonden grosso modo twee stellingen tegenover elkaar:
- de ene visie was gebaseerd op een mime interpretatie van artikel 19 in
fine Hyp. W. en oordeelde dat het voorrecht van de fiscus aan hetzelfde
stelsel moet worden onderworpen als de andere algemene voorrechten
(Rb Kortrijk, 23 juni 1986, Rev. Not., 1989, 47, Rb. Charleroi, 28 februari
1989, J.L.M.B., 1989, 662, Liege (7e kamer), 3 maart 1989, J.L.M.B.,
1989, 876, Michielsens, A., ,Het voorrecht van de schatkist en artikel19
in fine van de Hypotheekwet", T. Not., 1989, 108; Schreuder, ,L'Hypotheque legale du Tresor face a la saisie immobiliere et a la faillite du
debiteur", Rev. Not., 1977, p. 329, nr. 16).
- de andere stelling, die een grotere weerklank vond in rechtspraak en
rechtsleer, hanteerde de strikte interpretatie van artikel 19 in fine en
stelde dat het subsidiair voorrecht niet kon gelden ten aanzien van de
voorrechten van de fiscus (Rb. Namen, 20 februari 1987, Rev. Not.,
1988, 477 met noot Ledoux, J.L.; Rb. Dinant 16 december 1988;
J.L.M.B., 1989, 335; Liege (lle kamer), 23 mei 1989, J.L.M.B., 1989,
1023; Gent, 14 september 1993, T. Not., 1993, 497; Van Compernolle, J.,
,Les suretes reelles en droit beige", in Les SCtretes, Colloquium te
Brussel 20 en 21 oktober 1983, Parijs, Feduci, 1984, p. 100, nr. 58;
Moreau-Margreve, I., ,Les Suretes", in Chronique de droit a l'usage du
notariat, 26 oktober 1989, Universite de Liege, 1989, 75; R.P.D.B.,
Complement, Tome VII, Brussel, Bruylant 1990, p. 775, nr. 862. Van
Heuverswyn, C., ,De civielrechtelijke waarborgen tot inning van de
personenbelasting: het voorrecht en de wettelijke hypotheek van de
schatkist", R. W., 1989-1990, 836 ev.).
Het Hof van Cassatie had in haar arresten van 22 november 1990 de
betwisting afgesloten door zich aan te sluiten bij de meerderheidsopvatting (Cass., 22 november 1990, Arr. Cass., 1991, 159; R. W., 1990-1991,
1370, J.T., 1991, 366 met noot Moreau-Margreve, I., Rev. Not. B., 1991, 214
met noot Ledoux, J.L., T. Not., 1991, 345 met noot Weyts, L., Not. Fisc. M.,
--
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1991, 183, met noot Vandenberghe, H.). Beide cassatiearresten werden
toegejuicht door de rechtsleer. De fiscale overheid van haar kant werd
benadeeld door deze rechtspraak omdat ze hierdoor- indien geen inschrijving werd opgenomen van de wettelijke hypotheek - wat de verkoopprijs
van het onroerend goed betreft, op gelijke voet werd geplaatst met de
chirografaire schuldeisers. Het voorspelde gevolg, zijnde een tussenkomst
van de wetgever bleef niet lang uit (Moreau-Margreve, I., ,Le privilege
general du Tresor Public et !'article 19, demier alinea, de la loi hypothecaire", J.T., 1991,370:, Aussipeut-on s'attendre ace que le ministre des
Finances, grand perdant devant les juges, depose un projet de loi pour
rectifier les textes en assortisant le privilege general sur meubles du Tresor
public d'un droit de preference sur la valeur residuelle des immeubles; ce
ne serait pas la premiere fois que le ministre prendrait ainsi sa revanche sur
les juges").
2. Recente wetswijzigingen
190. Bij wet van 22 juli 1992 werden artikel 423 W.I.B. en artikel 87,
tweede lid W.B.T.W. gewijzigd om de rechtspraak van ons hoogste rechtscollege ongedaan te maken en meteen aan het voorrecht van de fiscus meer
slagkracht toe te kennen (W. 22 juli 1992 (B.S., 26 juli 1993) MoreauMargreve, I., ,Le privilege general sur meubles du Tresor public et I' article
19, dernier alinea de la loi hypothecaire", J.T., 1991, 370).
Concreet betekent dit dat door deze tussenkomst van de wetgever, de fiscale
administratie voor de invordering van inkomstenbelasting en de BTW, naast
de wettelijke hypotheek ook beschikt over een algemeen voorrecht op
roerend goed in de zin van art. 19 Hyp. W. en thans dus ook beschikt over
de mogelijkheid om aanspraak te maken op het saldo van de verkoopprijs van
de onroerende goederen.
Bij gebreke aan enige wijziging in de overige fisc ale wetten zal het algemeen
roerend voorrecht vastgelegd in die andere fiscale wetteksten onderworpen
blijven aan de door het Hof van Cassatie vooropgestelde oplossing en kan de
fiscus voor de inning ervan geen toepassing maken van art. 19 in fine Hyp.
W. (de nieuwe bepalingen zijn in werking getreden 10 dagen na de publicatie
in het Belgisch Staatsblad (26 juli 1993).
De fiscus kan zich (voor de invordering van inkomstenbelasting en B.T.W.)
dus op het subsidiair voorrecht beroepen voor zover de datum van de
samenloop der schuldeisers zich situeert na 5 augustus 1993" (Zie: Van
Heuverswyn, C., ,Het voorrecht van de schatkist en artikel19, in fine Hyp.
W.: De wetgever grijpt in", T. Not., 1994, 125).
Hierdoor wordt dus een dualiteit gecreeerd tussen de onderscheiden fiscale voorrechten waardoor de rechtspractici bijzondere aandacht zullen moeten besteden aan de datum van de samenloop en de aard van het fiscale
voorrecht (Wat de werking in de tijd betreft van nieuw gecreeerde voorrechten, zie Cass., 22 februari 1988, A. C., 1988-1989, 381, Pas., 1988, I, 742,
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met (opmerkelijke) Concl. Adv.-Gen. Liekendael, T. Not., 1988, 294, uitvoerig besproken in Geinger, H. Colle, Ph. en Van Buggenhout, C., o.c., p.
572-574).
3. Gewaarborgde schuld
191. Art. 422 W.I.B. wordt gewijzigd op het vlak van de schuld waarvoor
het algemeen voorrecht geldt: uitdrukkelijk wordt thans vermeld dat het
voorrecht ook geldt voor de voorheffingen. De vraag is of deze precisering
noodzakelijk was. Om dit te beoordelen dienen twee situaties te worden
onderscheiden.
1. De bedrijfsvoorheffing werd ingehouden (en niet doorgestort) v66r er
samenloop ontstond. Dit is de gebruikelijke situatie van een werkgever
die failliet wordt verklaard en nog ingehouden voorheffingen moet betalen. V66r de wetswijziging was de rechtspraak geneigd hetzelfde voorrecht toe te kennen m.b.t. de bedrijfsvoorheffing als tot de belasting zelf.
De wetswijziging brengt derhalve niets nieuws, ze biedt enkel grotere zekerheid.
2. De bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden nadat er samenloop is
ontstaan. Dit__is de gebruikelijke situatie wanneer de curator een aantal
personeelsleden in dienst blijft houden. Vele curatoren waren van oordeel
dat ze geen voorheffing dienden in te houden. Dit probleem is thans opgelost
door de invoering van eennummer 6°in art._270 W.I.B._1992 (arL8~et 22
juli 1993): de curatoren en andere vereffenaars zijn verplicht bedrijfsvoorheffing in te houden. De bepalingen van art. 422 en 423 zijn vanzelfsprekend
ook op deze bedrijfsvoorheffingen van toepassing.

4. Rang van het voorrecht
I

192. Art. 423 W.I.B. wordt op drie punten gewijzigd. In lid 1 wijzigt de
bepaling die de rang van het voorrecht regelt. De toevoeging van lid 2
bepaalt de rang van het voorrecht van de bedrijfsvoorheffing en is nieuw.
Het nieuwe lid 3 regelt de toepassing van art 19 Hyp. W. op het voorrecht van
de fiscus (subsidiair voorrecht).
1. De correcties van het eerste lid van art. 423 wijzigen de rang van het
algemeen voorrecht van de fiscus niet. De vermelding ,neemt rang onrniddellijk na die vermeld in art. 19,5° Hyp. W." komt overeen met de vroegere
redactie ,neemt rang na die vermeld in de artikelen 19 en 20 der wet van 16
december 1851 en in artikel 23 van het boek II van het W etboek van
koophandel" omdat het 5° het laatste punt is van art. 19. Bij het eventueel
invoeren van nieuwe algemene voorrechten kan deze tekstwijziging wel
gevolgen hebben, m.n. indien deze van het nummer 6° zouden worden
voorzien.
De weglating van art. 20 Hyp. W. en art. 23 Zee- en Binnenvaart lijkt geen
implicaties te hebben op de rang. Het voorrecht van de fiscus is immers een
algemeen voorrecht en de voorrechten vermeld in art. 20 Hyp. W. en 23
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Zeewet zijn bijzondere voorrechten. Krachtens art. 26 Hyp. W. hebben
bijzondere voorrechten voorrang hoven algemene (Lamine, L, ,Commentaar
bij art. 26 Hyp. W.", in Commentaar Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, 1992, ). De vermelding van art. 20 Hyp. W. en 23 Zeevaartwet was in de
oude redactie derhalve overbodig. Samenvattend kan worden gesteld dat de
wijziging van lid 1 geen implicaties heeft op de rang van het fiscaal voorrecht
m.b.t. de inkomstenbelastingen.
2. Het nieuwe tweede lid van art. 423 geeft een betere rang aan het voorrecht
in zoverre het slaat op de bedrijfsvoorheffing. Het heeft gelijke rang met het
voorrecht van art. 19, 4°ter Hyp. W., het voorrecht van de bijdragen R.S.Z. In
de hypothese dat het voorrecht van de fiscus samenloopt met dat van de
R.S.Z. dienen de schuldvorderingen pondspondsgewijze te worden geregeld
(art. 14 Hyp. W.). Het voorrecht wordt gedurende drie jaar gehandhaafd
te rekenen vanaf de eisbaarheid, en niet twee jaar zoals het voorrecht uit
lid 1.
j) Het voorrecht van de kosten gemaakt tot behoud van de zaak (art. 20.4°
Hyp. W.)

1. Omschrijving van het begrip kosten gemaakt tot behoud van de zaak
193. Wat het begrip kosten tot behoud betreft heeft het Hof van Cassatie
reeds verschiilende malen de gelegenheid gehad zich hierover uit te spreken:
het betreft ,aile uitgaven zonder welke de zaak geheel of gedeeltelijk zou
zijn teniet gegaan of althans ongeschikt zou zijn geworden voor het gebruik
waartoe zij bestemd is" (Cass., 9 maart 1972, R.W., 1972-1973, 302; Pas.,
1972, I, 641, J.T., 1972, 406 met noot Sorel, R.; Cass., 12 mei 1978, Pas.,
1978, I, 1038, R. W, 1978-1979, 1039; A. C., 1978, I, 1068).
Hierbij aanvaardt het Hof van Cassatie niet aileen het materiele behoud van
de zaak, maar ook de kosten die het verder gebruik van de zaak juridisch
mogelijk maken. Zo kent het Hof van Cassatie het voorrecht toe aan een
douane-agent voor kosten die hem hadden toegelaten goederen op de Belgische markt in omloop te brengen (Cass., 11 juni 1987, Arr. Cass., 19861987, 1394, R.W, 1987-1988, 707, Pas., 1987, I, 1125, T.B.H., 1988, 405
met noot J.L., J.T., 1987, 448; in dezelfde zin: Mons, 5 december 1991,
.
T.B.H., 1992, 1100).
Dit voorrecht blijft nog steeds zorgen voor een zeer uitgebreide rechtspraak:
schuldeisers die zich om een of andere reden verstoken zien van een ander
voorrecht pogen nog ailes in het werk te steilen om op grond van dit 20.4°
Hyp. W. een voorrangspositie te verwerven. De gunstige rang maakt het
inroepen ervan bovendien extra aantrekkelijk (Overeenkomstig artikel 22
Hyp. W. hebben de kosten gedaan voor de bewaring van de zaak voorrang
op de vroegere voorrechten. Het voorrecht voor kosten gemaakt tot behoud
van de zaak heeft voorrang hoven aile algemene voorrechten, met uitzondering van de gerechtskosten en de begrafeniskosten. Zie daaromtrent: De
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Page, H., Traite elementaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1962,
VII, nr. 316).
Daar dit voorrecht reeds zeer uitvoerig werd besproken in de rechtsleer
(Dirix, E. en De Corte, R., Zekerheidsrechten, Antwerpen, Kluwer, 1989,
87-92; 't Kint, F., Suretes et principes generaux du droit de poursuite des
creanciers, Larcier, Brussel, 1991, p. 259, nr. 502 ev. Geinger, H., Colle,
Ph. en Van Buggenhout, Chr., ,Het faillissement en het gerechtelijk akkoord, overzicht van rechtspraak 1975-1989", T.P.R., 1991, p. 583-593, nrs.
251-259; Heurterre, P., ,Voorrechten en Hypotheken, overzicht van rechtspraak 1977-1990", T.P.R., 1992, p. 1382-1395, nrs. 137-148; Coppens, P.
en 't Kint, F., ,Les faillites, les concordats et les privileges, Examen de
Jurisprudence, 1984-1990", R.C.J.B., 1991, p. 567 ev., nr. 152 ev.; MoreauMargreve, I., Chronique du droit a l'usage du Notariat, 1989, Vol. XI, p. 80
ev.; Ledoux J.L., ,Les sfiretes reelles et la publicite fonciere, Chronique de
Jurisprudence, 1987-1993", J.T., 1994, p. 331 ev., nrs. 52 ev.; Verbeke, A.,
De Corte, R. en Peeters, I., Recente ontwikkelingen inzake voorrechten,
hypotheken en andere zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 25-29,
nrs. 38-42) wordt hierna enkel aandacht besteed aan de toepassingsvoorwaarden waaromtrent treffende recente (en soms tegenstrijdige) rechtspraak
bestaat.
Er blijkt zich een tendens af te tekenen in de rechtspraak om enerzijds het
begrip kosten tot behoud, vrij ruim te interpreteren en anderzijds bij de
bepaling van het onderpand van het voorrecht, vrij restrictieve criteria te
hanteren.
2. De ,kosten" tot behoud
194. De in het raam van art. 20, 4° Hyp. W. in aanmerking komende kosten
kunnen zowel kosten voor levering van goederen zijn als kosten van dienstverlening van manuele of intellectuele aard (Parys, R., ,Art. 20, 4° Hyp.
W.", in Voorrechten en Hypotheken, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 1992, 2).
Belangrijk bij het beoordelen van het bevoorrecht karakter is het onderscheid
tussen de kosten die het verder gebruik van de zaak hebben mogelijk gemaakt (usage) enerzijds en deze die verband houden met het gebruik van de
zaak (usure) anderzijds. Enkel de eersten genieten van het voorrecht (dit
onderscheid wordt voorgesteld door Coppens, P.: ,Faillites et concordats,
Chronique de jurisprudence, 1969-1974", R.C.J.B., 1974, p. 455, nr. 83: ,la
distinction entre les frais correspondant au maintien de la valeur d'usage,
qui se retrouve dans l 'appreciation economique du bien, et les frais qui ont
assure !'usage consomme du bien dont l'utilite est nulle pour les creanciers
et pour lesquels le privilege sera refuse" en overgenomen door: Stranart
A.M., ,Les sfiretes reelles traditionnelles. Developpements recents" in Le
Droit des Suretes, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1992, p. 107, 't Kint,
o.c., p. 261-262 nr. 506).
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Met betrekking tot kosten gemaakt aan voertuigen, bestaat een ruime casu!stiek, waarop hier niet verder wordt ingegaan (men verwijze de lezer naar
Caeymaex, J., Handboek der roerende voorrechten, Liege, 1988, II, 19/5
e.v.) Enkel twee recente opmerkelijke uitspraken worden hierna aangestipt:
de Rechtbank verwerpt het bevoorrecht karakter van de vordering van de
garagist voor levering van banden omdat niet bewezen is dat zonder de
vervanging het rollend materieel niet meer geschikt zou zijn geweest
voor het gebruik waartoe het bestemd was (Kh. Kortrijk, 28 september
1989, T.B.H., 1990, 985, noot).
Daarentegen wordt het voorrecht aanvaard ten aanzien van kosten gemaakt voor vervanging van banden (Mons, 6 februari 1990, J.L.M.B.,
1990, 1097).
Vereist is dat de gemaakte kosten in rechtstreeks en noodzakelijk oorzakelijk
verband staan met de behouden activa bestanddelen.
Algemeen wordt thans aangenomen dat het voorrecht van artikel20,4° Hyp.
W. niet kan worden ingeroepen voor leveringen van energie (stookolie,
benzine, gas, elektriciteit).
De leveringen van smeerolien, antivriesbanden en accessoria voor wagens
zijn niet bevoorrecht wanneer zij niet geventileerd kunnen worden over
welbepaalde wagens, maar uitsluitend ge!mputeerd kunnen worden op het
ganse wagenpark van de schuldenaar (Antwerpen, 20 april1993, Turnhouts
Rechtsl. 1993, 97).
Het Hof van Cassatie heeft het voorrecht geweigerd aan een leverancier van
gas en electriciteit noodzakelijk voor de exploitatie van koelcellen, die
aanspraak maakte op de bederfelijke waar aanwezig in die koelcellen die
door zijn tussenkomst zouden behouden zijn. Het Hof oordeelde volkomen
terecht dat de gemaakte kosten niet op rechtstreekse wijze hadden bijgedragen tot het behoud van de koopwaar (Cass., 24 april 1986, Pas., 1986, I,
1039; R. W., 1986-1987, 822, J.T., 1987, 84.; zie eveneens: Antwerpen, 12
december 1983, T.B.H., 1984, 531; Kh. Liege, 27 april 1982, fur. Liege,
1984, 607; Cass., 24 april 1986, R. W., 1986-1987, 822).
Het Hof van Beroep te Brussel stelt heel nadrukkelijk dater geen rechtstreeks
causaal verband bestaat tussen betwiste levering van brandstoffen en bet
beboud van de bandelszaak, die tal van andere bestanddelen omvat dan de
desbetreffende installaties (Brussel, 28 februari 1991, T.B.H., 1991, 729, met
noot Parmentier, Cl.; J.T., 1991, 524).
In een vergelijkbare zaak stelde bet Hof van Beroep te Gent daarentegen
dat de kosten gemaakt voor levering van freongas en plaatsing van een
thermostaat en droger in een koelinstallatie wei bevoorrecbt waren op de
in die koelinstallatie aanwezige kippefilets op bet ogenblik van bet faillissement (Gent, 28 juni 1991, R. W., 1992-1993, 782, met noot Van Heuverswyn, C.). Deze extensieve interpretatie kan evenwel niet worden goedgekeurd.
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3. Het zadel van het voorrecht
195. Wat het onderpand van het voorrecht betreft, is vereist dat het een
welbepaald roerend goed betreft, lichamelijk of onlichamelijk, dat zich in
het vermogen bevindt van de schuldenaar op het ogenblik van de samenloop:
a. Het behoud van een aanwijsbaar vermogensbestanddeel ut singuli.
In navolging van het cassatiearrest dd. 24 april 1986 bestaat een grote
eensgezindheid bij de hoven en rechtbanken om de vorderingen van schuldeisers die menen te hebben bijgedragen tot het behoud van het ,vermogen"
of deelvermogen van de schuldenaar af te wijzen. De gemaakte kosten
moeten betrekking hebben op een bestanddeel van het vermogen dat ge'individualiseerd en ge'identificeerd kan worden (Cass., 24 april 1986, Pas.,
1986, I, 1039, R.W., 1986-1987, 822, J.T., 1987, 84: de vordering wordt
afgewezen ondermeer met de vermelding dat: ,die leveringen enkel tot
gevolg hebben gehad dat de handelsactiviteit kon worden voortgezet met
alle risico 's vandien en niet dat een goed voor heel zijn economise he waarde
in het vermogen van de gefailleerde behouden bleef, ten voordele van de
boedel").
Er bestaat overvloedige rechtspraak i.v.m. advocaten, bedrijfsrevisoren,
accountants ... die hun staat van kosten en ereloon aangeven in het bevoorrecht passief overeenkomstig ar. 20, 4° Hyp. W. In vele gevallen is aan de
voorwaarde van individualiseerbaarheid van het behoudengoed niet voldaan
(rechtspraak geciteerd in Caeymaex, J., o.c., 19/6, Heurterre, P., o.c., p. 1385
e.v., nr. 141 e.v.; 't Kint, F., o.c., p. 263 e.v., nr. 510 e.v.; Geinger, H., Colle,
Ph. en Van Buggenhout, Chr., o.c., p. 586, nr. 255).
Recente voorbeelden zijn:
- De kosten van boekhoudkundige werkzaarnheden betreffende de globaliteit van de activa zijn niet bevoorrecht (Kh. Brussel, 26 november 1991,
T.B.H., 1992, 340).
- De kosten en erelonen uitgesteld voor het behoud van de activiteiten van
de ondernerning in het kader van een procedure van gerechtelijk akkoord
die aan het faillissement voorafging, zijn niet bevoorrecht (Kh. Brussel
23 februari 1993, T.B.H., 1994, 90).
- Het Hof van Beroep te Gent heeft recent nog het voorrecht geweigerd
voor de schuldvordering tot vergoeding van prestaties in verband met de
organisatie en de boekhouding van een vennootschap omdat deze schuldvordering geen betrekking had op een welbepaald vermogensbestanddeel
(Gent, 22 december 1993, R. W., 1994-1995, 159).
- De advocaat die voor het faillissement zijn bijstand verleent met de oog
op de invordering van schuldvorderingen, kan voor de betaling van zijn
ereloon en kosten geen aanspraak maken op het voorrecht van art. 20, 4°,
omdat niet vaststaat dat door zijn tussenkomst deze schuldvorderingen
daadwerkelijk in het vermogen van zijn client zijn behouden ( Kh.,
Leuven, 21 november 1995, A.J.T., 1995-1996, noot Grenson, C.)
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Enkel indien nauwgezet kan aangetoond worden dat welbepaalde goederen,
identificeerbaar ut singuli, of een welbepaalde schuldvordering is behouden
door de tussenkomst van de schuldeiser die zich op het voorrecht beroept,
kan het voorrecht aanvaard worden:
- Het ereloon van de boekhouder is bevoorrecht omdat zijn tussenkomst
geleid heeft tot het behoud in het patrimonium van de schuldenaar, van
een welbepaalde schuldvordering, met name de vordering tot recuperatie van de B.T.W. Het Hof oordeelde: ,le payement par /'administration de la T. V.A. ayant eu lieu apres la faillite et ayant he
integralement transmis au curateur, il echet de considerer que la somme
de 134.224 F faisait /'objet d'une individualisation suffisante pour
constituer l'assiette du privilege special" (Mons, 17 januari 1994,
J.L.M.B., 1994, 863).
- De bedragen verschuldigd voor bewaarnemingsdiensten kunnen genieten
van het voorrecht van art. 20 4° Hyp. W. Het toezicht tijdens de nacht of
tijdens de week-ends op installaties (machines en houtvoorraden), beschermt deze installaties immers tegen diefstal en vandalisme. Het nut
van de gemaakte kosten wordt volgens het hof bewezen door het feit dat
de curator na het faillissement de bewaking heeft Iaten waarnemen door
NV Secura (Liege, 29 september 1994, J.L.M.B., 1995, 145; anders: Kh.,
Brussel, 29 oktober 1991, T.B.H., 1992, 342).
De rechtspraak is ook in die zin gevestigd dat de kosten gemaakt tot behoud
van de handelszaak ( als zijnde een onlichamelijk roerend goed) worden
verworpen omdat de handelszaak geen roerend goed is ut singuli, maar
wei een universaliteit. Er anders over oordelen zou afbreuk doen aan de
aard zelf van het voorrecht. Het bijzonder voorrecht zou in werkelijkheid een
algemeen voorrecht worden.
- De kosten gemaakt door een advocaat voor het behoud van de handelszaak zijn niet bevoorrecht conform art. 20,4° Hyp. W. (Brussel, 20
januari 1993, T.B.H., 1994, 64; J.L.M.B., 1995, 137; In dezelfde zin:
Brussel, 8 juni 1989, T.B.B.R., 1992, 252rnet noot Lechien, D. Antwerpen, 23 september 1991, Turnh. Rechtsl., 1992, 126, Kh Brussel, 23
februari 1993, T.B.H., 1994, 90).
- De kosten van uitzendkrachten die de handelszaak van de gefailleerde
hebben in stand gehouden kunnen niet genie ten van het voorrecht van art.
20,4° Hyp. W. aangezien deze kosten zijn gemaakt tot behoud van een
algemeenheid (Kh. Hasselt, 3 maart 1994, R. W, 1994-1995, 1089).
b. De behouden zaak moet een roerend goed zijn.
Het voorrecht gaat verloren indien het goed omoerend wordt door bestemming of incorporatie (over het begrip omoerend door bestemming: zie o.m.:
Fally, J., ,Reflexions sur l'immobilisation par destination industrielle ou
commerciale", R.C.J.B., 1961, 199; Hansenne, J., ,Considerations sur l'immobilisation par destination economique en general et sur l'immobilisation
des moyens de transport en particulier", R.C.J.B., 1981, 176; Verbraeken,
C., ,L'immobilisation par destination des vehicules de transport, J.T., 1981,
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407; Derine, R., Vanneste, F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht, I A, Antwerpen 1974, nr. 51 e.v.).
De voertuigen van een metaalbouwbedrijf die bestemd zijn voor het vervoer van de werknemer naar de diverse werven, dienen beschouwd te
worden als onroerend door bestemming. De facturen voor onderhoud en
herstelling ervan zijn niet bevoorrecht (Kh. Namen, 22 oktober, 1992,
R.R.D., 1993, 37: "L'immobilisation par destination de ces meubles requiert que ceux-ci soient affectes par leur proprietaire a !'exploitation du
fonds et specialement amenages a cette fin"). In de rechtspraak situeren
de problemen zich veelal rond de vraag te weten of vrachtwagens, machines . .. een voldoende band hebben met de exploitatie van het onroerend goed (Mons, 22 maart 1989, T.B.B.R., 1990, 331 met noot Lechien,
D.).
Indien de kosten tot behoud evenwel betrekking hebben op bedrijfsuitrustingsmateriaal gebruikt in handels- nijverheids- of ambachtsondernemingen,
kan het voorrecht behouden blijven indien een voor eensluidend verklaard
afschrift van de factuur wordt neergelegd ter griffie van de Rechtbank van
Koophandel conform artikel 20,5° Hyp. W. Dit dient te gebeuren binnen de
15 dagen na de levering en heeft voor gevolg dat het voorrecht behouden
blijft gedurende vijf jaar. Door deze publiciteitsmaatregel worden ten aanzien van die schuldeisers de gevolgen van de wijzigingen van de juridische
natuur, ongedaan gemaakt.
c. Behoud van het voorrechtb1j zaiikveivangiiig.
De betrokken zaak moet reeds bestaan hebben op het ogenblik dat de kosten
werden gemaakt (Cass., 18 mei 1987, Pas., 1987, I, 1123, T.B.H., 1988, 756
met noot Raes, S.) en nog aanwezig zijn in het vermogen van de schuldenaar
op het ogenblik van de samenloop.
Indien het goed werd verkocht kan het voorrecht bij wijze van zaakvervanging nog worden uitgeoefend op de verschuldigde prijs. Zo de prijs reeds is
betaald blijft het voorrecht enkel bestaan indien deze nog individualiseerbaar
is in het verrnogen van de schuldenaar. De Rechtbank te Aarlen aanvaardt dat
het voorrecht kan worden uitgeoefend op de verkoopprijs van het roerend
goed waarop het voorrecht slaat, op voorwaarde dat die verkoopprijs te
identificeren valt. De zakelijke subrogatie wordt hier aanvaard, zonder dat
evenwel in het vonnis uitdrukkelijk naar die rechtsfiguur wordt verwezen
(Rb. Aarlen, 28 januari 1993, R.R.D., 1993, 144; Dirix, E., ,Zakelijke
subrogatie, R. W., 1993-1994, 275).

k) Het voorrecht van de verhuurder

1. Het voorwerp van het voorrecht en gewaarborgde
schuldvordering
196. Artikel 20,1° Hyp. W. verleent een voorrecht aan de verhuurder van
een onroerend goed. Het voorrecht wordt enkel toegekend indien de schuld-
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vordering voortvloeit uit een huurovereenkomst. Aanverwante rechtsfiguren
vallen buiten het toepassingsgebied van de wet (Dirix, E., ,Actuele Trends
in de zakelijke zekerheidsrechten", in Het Zakenrecht, absoluut niet een
rustig bezit, XVIIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1991-1992, p. 23,
nr. 27).
Zo worden ondermeer uitgesloten:
- een concessieovereenkomst (Kh. Brussel, 28 januari 1985, T.B.H., 1986,
384, J.T., 1985, 307).
- leasing van een onroerend goed (Brussel, 30 maart 1988, T.B.H., 1989,
793 anders: Liege, 13 november 1990, J.L.M.B., 1991, 622 met noot
Kileste, P. Coppens, P. en 't Kint, F., ,Les faillites, les concordats et
les privileges, examen de jurisprudence, 1984-1990", R.C.J.B., 1991,
559).
- een bezetting ter bede. Het Hof van Cassatie heeft gesteld in een arrest
van 25 november 1993, dat enkel in samenvatting werd gepubliceerd, dat
het voorrecht·van de verhuurder bestaat op het stofferend huisraad, zodra
de goederen in uitvoering van het huurcontract in het gehuurde goed
werden gebracht, maar niet indien het huisraad in het huurgoed werd
gebracht op basis vaneen loutere gedoogzaamheid (Cass., 25 november
1993, Pas., 1993, I, 995). In een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Gent wordt de weigering als volgt gemotiveerd : het voorrecht
van art. 20 1° Hyp. W. stoelt op een stilzwijgende inpandgeving; de
bezetting zonder recht noch titel is op geen contract gesteund, zodat de
techniek van de stilzwijgende inpandgeving, die van contractuele aard is,
er niet kan op toegepast worden (Kh. Gent 12 april 1990, T.B.H., 1991,
738, T.G.R., 1990, 63).
Toch wordt in een recent arrest van het Hof te Mons de overeenkomst
waarbij een partij het ,recht verkrijgt tot ontginning van een goed dat aan
een ander behoort" als huur gekwalificeerd en een voorrecht toegekend aan
de betrokken schuldvordering (Mons, 30 december 1992, J.L.M.B. 1993,
1481 (het betrof de overeenkomst houdende de exploitatie van een terril met
ijzerslakken).
Door dit voorrecht wordt aan de verhuurder een bijzonder gunstige uitgangspositie bezorgd bij samenloopsituaties; de meeste verhuurders kunnen dankzij dit voorrecht vaak hun volledige schuldvordering innen. Drie factoren
spelen hierbij een belangrijke rol: de omvang van de gewaarborgde schuldvordering (voor huur van huizen; bevoorrecht zijn de huur voor twee vervallen jaren, het lopende jaar alsmede het jaar dat daarop volgt indien de
huurcontracten authentiek zijn of indien zij vaste dagtekening hebben; voor
al de nog te vervallen huurgelden. Krachtens artikel 20, 1°, vierde lid Hyp.
W. geldt het voorrecht eveneens voor alles wat de uitvoering van de huur
betreft (o.m. wederverhuringsvergoeding, huurschade, ... )), het ruime onderpand en de specifieke uitvoeringsmogelijkheden waarover de verhuurder
beschikt.
De bezettingsvergoeding die verschuldigd is omdat de huurder het goed
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blijft betrekken na ontbinding van de huurovereenkomst is niet van contractuele aard, maar wei van quasi delictuele aard zodat hiervoor het voorrecht
van de onbetaalde verhuurder niet kan worden ingeroepen (Kh. Charleroi, 15
maart 1995, J.L.M.B., 1996, 879).

2. Het onderpand van het voorrecht.
197. Het onderpand van het voorrecht omvat aile goederen die het gehuurde
goed stofferen.
De lichamelijk roerende goederen die zich in het huurgoed bevinden dienen
nuttig te zijn voor het normaal gebruik, gelet op de bestemrning van het
gehuurde goed.
Zo werd zelfs geoordeeld dat het voertuig dat zich op de parking bevond, die
samen met de burelen verhuurd werd, tot het onderpand behoorde. Het betrof
een wagen in leasing genomen door de gefailleerde vennootschap. De
leasingmaatschappij betwiste dat de verhuurder zijn voorrecht op deze
wagen kon laten gelden De rechtbank oordeelde dat het feit dat de wagen
zich niet op bestendige wijze op de gehuurde parking bevond, geen atbreuk
doet aan de rechten van de verhuurder. Doorslaggevend bij de beoordeling is
dat moet voldaan zijn aan het functioned criterium. (Kh. Brussel, 6 juni
1991, T.B.H., 1992, 336; Verbeke, A., De Corte, R. en Peeters, I., Recente
ontwikkeUngen-inzake voorrechten~hypotheken-en-anderezekerheden, Gent,
Mys & Breesch, 1994, p. 30, nr. 44). Deze uitspraak is een belangrijk signaal
voor de leasingmaatschappijen, die er goed aan doen te informeren naar de
plaats waar de geleasde wagen zal worden geparkeerd. Teneinde haar
rechten te vrijwaren kan de leasingmaatschappij de eigenaar van de parking
formeel op de hoogte stellen van haar eigensdomsrecht. (zie: Du Jardin, L.,
,Le leasing et le privilege du bailleur d'immeuble (ou comment sauver les
meubles)", J.T., 1994, 113 e.v.)
In de doctrine wordt deze rechtspraak als te extensief ervaren (Ledoux, J.L.
,Les suretes reelles et la publicite fonciere, Chronique de Jurisprudence,
1987-1993", J.T., 1994, p. 332, nr. 46).
Het voorrecht kan zich uitstrekken tot de aanwezige stock en koopwaar,
hoewel deze toch onderhevig is aan voortdurende verandering. Het nuttigheidscriterium wordt vervuld geacht. (Gent, 4 oktober 1984, T.G.R., 1985,
85; Kh. Verviers, 8 januari 1982, Jur. Liege, 1982, 219; Kh. Brussel, 23
februari 1988, Jur. Liege, 1988, 1118 met noot Caeymaex, J. ,Le maintien
du privilege du bailleur apres deplacement des biens garnissant les lieux
loues", Rev. Not. B., 1988, 367 en T.B.B.R., 1990, 153, met noot Gregoire,
M.).

Ook de voorwerpen die aan derden toebehoren en het gehuurde pand stofferen vallen onder het voorrecht. Om deze voor derden strenge regel te
matigen hebben rechtsleer en rechtspraak er de voorwaarde van goede trouw
in hoofde van de verhuurder aan gekoppeld. ( Kh. Charleroi, 17 janauri 1995,
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J.L.M.B., 1996, 245). De goede trouw dient te worden beoordeeld op het

ogenblik dat de goederen in het gehuurde goed worden gebracht.

198. In de rechtspraak worden vaak nuanceringen aangebracht aan deze
regel bij conflicten tussen de verhuurder en de revindicerende eigenaar.
Het Hof van beroep te Brussel oordeelt dat de eigenaar van de goederen zijn
eigendomsrecht enkel kan inroepen indien hij de verhuurder daarvan vooraf
had verwittigd. Ten onrechte baseert het Hof zich hiervoor op art. 23, al. 2
Hyp. W. dat het conflict regelt van de verhuurder met de onbetaalde verkoper
van een roerend goed en terzake niet toepasselijk is. Wei stelt het Hof dat uit
geen enkel element blijkt dat de verhuurder kennis had van de werkelijke
juridische toestand van de betrokken goederen (Brussel, 29 oktober 1990,
J.L.M.B., 1991, 938 met noot Parmentier, Cl.).
De Rechtbank te Verviers besliste dat de goede trouw van de verhuurder niet
kan weerhouden worden voor goederen waarvan ,algemeen bekend" is dat
zij in consignatie werden gegeven: ,la consignation est d'un usage notoire
dans le commerce de detail en mercerie et en Iaine atricoter" (Kh. Verviers,
11 juni 1991, T.B.H., 1992, 338).
Het Hof van Beroep te Brussel aanvaardde de goede trouw van de verhuurder
in navolgende betwisting: Een consultancy vennootschap had twee leasingcontracten gesloten, een eerste betreffende vier auto's en een tweede betreffende informaticamateriaal. Enige tijd nadien verhuist de lessee, zonder
de leasingmaatschappij daarvan op de hoogte te stellen en sluit zij een
nieuwe handelshuurovereenkomst. Enige maanden later wordt de vennootschap failliet verklaard. De curator weigert de teruggave van de auto's en het
informaticamateriaal aan de laesingmaatschappij. De eerste rechter veroordeelt die houding van de curator en erkent het revindicatierecht aan de
leasingmaatschappij. Het Hof van beroep hervormt deze uitspraak en stelt
dat de auto's en het informaticamateriaal behoren tot het onderpand van de
onbetaalde verhuurder. Het bestaan van een 'gevestigd gebruik' om voor
informaticamateriaal beroep te doen op financieringstechnieken is niet voldoende om te besluiten dat de verhuurder behoorde te weten dat de goederen
geen eigendom waren van de huurder. Wat de auto's betreft. werd de
voldoende nauwe band met de bedrijvigheid van de huurder aanvaard, zodat
het voorrecht ook hierop kon worden uitgeoefend (Brussel, 23 januari 1996,
J.T., 1996, 758, (afkeurende) noot Jaspar, J.L.).
Voor andere rechtspraak zie: 't Kint, F., o.c., p. 226, nr. 440; Coppens, P. en
't Kint, F., o.c., p. 561, nr. 145; Stranart, A.M., ,De Zekerheden", in Van
Gerven, W., ,Beginselen van Belgisch Privaatrecht", XIII, ,Handels- en
Economisch recht", 1989, Deel I, Vol. 13, p. 712, nr. 743). Zo dient de
verhuurder zijn voorrecht eerst uit te oefenen op de goederen die zijn
debiteur toebehoren. Slechts indien deze ontoereikend zijn kan hij zich
verhalen op goederen van derden (Dirix, E. en De Corte, R., o.c., p. 76,
nr. 195 met verwijzing naar rechtspraak; Cloquet, A., Les concordats et la
faillite, in Les Novelles, Droit commercial, IV, 1985, p. 541, nr. 1826 e.v.).

1083

Deze regel wordt verantwoord door een beroep op het leerstuk van rechtsmisbruik.
3. Proceduremiddelen
199. Twee proceduremiddelen worden de bijzondere verhuurder ter beschikking gesteld: het pandbeslag en het beslag tot terugvordering. Beiden
zijn bewarende maatregelen.
Bij verplaatsing van de goederen dient het beslag tot terugvordering (art.
1462 e.v. Ger. W.) te worden uitgeoefend binnen de 15 dagen voor de
goederen die het huis stofferen. De termijn begint te lopen vanaf de verplaatsing van de goederen. Het beslag tot terugvordering wordt gelegd in
handen van de derde verkrijger die zich, te goeder trouw zijnde, niet
kan beroepen op de toepassing van art. 2279 B.W. De verhuurder beschikt
dus over een reeel volgrecht, weze het sterk in de tijd beperkt en hierdoor al
te vaak onbruikbaar (de voorafgaande toelating van de beslagrechter is
vereist). Hij zal zich o.m. uitspreken over de hoogdringendheid van de
vordering. Voor nadere bespreking, zie: Parijs, R., ,Artikel 20,1° Hyp.
W.", in Voorrechten en Hypotheken, Artikelsgewijze commentaar, Kluwer,
1992, nr. 15; 't Kint, F. o.c., p. 229 en 230, nrs. 445-448; Van Compernolle,
J., ,Suretes reelles et voies d'execution", in Le droit des Suretes, Brussel,
1992, 370).
200. Teneinde de verplaatsing van de goederen te beletten beschikt de
verhuurder over de mogelijkheid om pandbeslag te leggen op de goederen
die in bezit zijn van de huurder, zonder toelating van de beslagrechter en een
dag na de betekening van het bevel tot betalen.
De goederen worden door deze bewarende maatregel onbeschikbaar. Het
pandbeslag is enkel mogelijk voor de schuldvordering inzake vervallen
huurgelden (Parijs, R., ,De verhuurder, een bevoorrechte schuldeiser",
T.B.H., 1989, p. 530; Poncelet, R., o.c., p. 92 nr. 124; De Leval, G., ,La
saisie mobiliere" in Rep. Not., XIII, hoek III, nr. 143) en niet tot behoud
van de overige vorderingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst. De
verhuurder mag - als separatist - niettegenstaande het faillissement zijn
toevlucht nemen tot het pandbeslag, dat aan de curator tegenwerpelijk zal
zijn.
In de rechtsleer is discussie ontstaan naar aanleiding van een vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel. De Rechtbank diende zich uit te
spreken over navolgende problematiek: Nadat de verhuurder bewarend beslag had laten leggen op de goederen van de huurder werden deze verplaatst.
Kan de verhuurder zich nog op zijn voorrecht beroepen of diende hij binnen
de 15 dagen na de verplaatsing een beslag tot terugvordering te leggen? De
Rechtbank van Koophandel oordeelt dat het voorrecht behouden blijft en
tegenstelbaar is aan de curator (Kh. Brussel, 23 februari 1988, J.L.M.B.,
1988, 1118 met afwijzende noot van Caeymaex, J., T.B.H., 1990, 153 met
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noot van dregoire, M.) In haar noot spreekt Gregoire, M. zich enkel uit over
de gevolgen van een pandbeslag en niet over deze van een gewoon bewarend
beslag zoals het geval was in het besproken vonnis. Volledig terecht stelt zij
dat een pandbeslag tegenstelbaar is aan de curator, indien de goederen na de
beslaglegging werden overgedragen aan een inmiddels failliete vennootschap. (Anders: Rb. Hoei, 10 oktober 1983, T.B.H., 1984, 479 met noot
De Leval, G.).
In de praktijk is het nu reeds zo dat vaak geopteerd wordt voor het gemeenrechtelijk bewarend beslag omdat hierbij geen bevel dient te worden betekend (wat bij pandbeslag een nodeloze verwittiging is van de schuldenaar) en
vaak het verrassingseffect ontneemt. Bovendien is bij gemeenrechtelijk beslag de vordering niet noodzakelijk beperkt tot de vervallen huurgelden (Van
Compernolle, J., ,Les suretes reelles en droit beige", in Les Suretes, colloque
de Bruxelles, Paris, Feduci, 1983,p. 105; Dirix, E. en Broeckx, K., ,Overzicht van Rechtspraak, Beslagrecht, 1970-1990", T.P.R., 1991, p. 151, nr.
133 en 134).
l) Het voorrecht van de verkoper van bedrijfsuitrusting

201. Het voorrecht van de onbetaalde verkoper wordt geregeld in art. 20, 5°
Hyp. W. Het geldt voor de verkoper van elk - lichamelijk of onlichamelijk - roerend goed en vervalt indien het betrokken goed onroerend is
geworden door bestemming of incorporatie en ingeval van faillissement
van de koper. De voorwaarde dat het goed zich nog in het vermogen van
de koper moet bevinden werd nog bevestigd in een arrest van het Hof van
beroep te Brussel. De verkoper kon het voorrecht niet meer uitoefenen omdat
de koper het goed verkocht had v66r het faillissement (Brussel, 3 januari
1990, J.L.M.B., 1990, 1094). De wet voorziet evenwel een uitzondering ten
gunste van de verkoper van nijverheidsmachines en handels- en ambachtelijke uitrusting (voor een uitvoeriger bespreking, zie: Cuypers, A., ,Artikel
20,5° Hyp. W." inArtikelsgewijze commentaar Voorrechten en Hypotheken,
nr. 35 tot 55; De Page, H., Traite elementaire de droit civil beige, VII,
Brussel, Bruylant, 1957, p. 184, nrs. 220 e.v.; Cloquet, A., ,Les concordats et
la faillite" in Les Novelles, t IV, Brussel, Larcier, 1985, nr. 2030; Poncelet,
R., o.c., p. 120-123, nrs. 208-218; 't Kint, o.c., p. 243-244, nrs. 475 tot 478;
Schreuder, E., ,La protection juridique du vendeur non paye d'effets mobiliers, Ann. Fac. Dr. Liege, 1979, p. 60 e.v., nr. 51 e.v.; Crabbe, M., ,Le
privilege du vendeur de machines, appareils, outillage et autre materiel
d'equipement professionnel", Rev. Banque, 1957, 670-676). Artikel 20,5°
Hyp. W. bepaalt dat de verkoper van bedrijfsuitrusting zijn voorrecht op die
goederen behoudt op voorwaarde dat de factuur binnen de 15 dagen na de
levering werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van
het arrondissement waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft, of bij gebreke
daaraan zijn verblijfplaats heeft.
Het Hof van Beroep te Brussel stelde dat de factuur moet worden neerge-
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legd bij de griffie van het arrondissement waar de hoofdschuldenaar zijn
woonplaats heeft, zijnde de plaats waar hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters, ook al heeft hij elders een verblijfplaats. De verkoper heeft
dus geen keuzemogelijkheid tussen woonplaats of verblijfplaats. Het is de
bedoeling van de wetgever geweest derden de mogelijkheid te bieden om
zich te informeren op een vaste plaats (Brussel, 28 mei 1991, J.L.M.B., 1991,
1399).
De Rechtbank van Koophandel te leper had zich uit te spreken over de plaats
waar de factuur dient te worden neergelegd indien de schuldenaar een
rechtspersoon is. De neerlegging dient te geschieden ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar diens maatschappelijke zetel is gevestigd en niet waar de uitbatingszetel is gevestigd (Kh.
leper, 26 oktober 1992, T.B.H., 1994, 88). lndien de koper van het bedrijfsuitrustingsmateriaal optreedt in naam en voor rekening van een vennootschap in oprichting, dan dient de verkoper de factuur neer te leggen ter griffie
van de Rechtbank van Koophandel op naam van die vennootschap (Liege, 6
december 1990, R.P.S., 1992, 74, J.T., 1991, 496).
202. De terrnijn van 15 dagen is een vervalterrnijn en begint te lopen vanaf
de dag van de levering. Datum van de levering is het startpunt voor het
berekenen van de terrnijn ongeacht of het materiaal pas enige tijd later
operationeel werd (Kh. Liege, 9 januari 1990, T.B.H., 1990, 991). Terecht
wordt door de rechtsfeer en sommige rechtspraak gesteld oat de verlenging
van de termijn overeenkomstig artikel 53 Ger. W. niet mogelijk is ('t Kint,
o.c., p. 244, nr. 477 en Stranart, A.M., ,Suretes reelles traditionnelles.
Developpements recents", in Droit des suretes, Brussel, Ed. du Jeune
Barreau, 1992, p. 115; Poncelet, R., o.c., p. 125 voetnoot nr. 7; Kh. Oudenaarde, 27 januari 1987, T.B.H., 1987,713. Contra: Kh. Liege, 9 oktober 1985,
T.B.H., 1987, 230 met noot Henrion C.M.). Het betreft een termijn die tot
doel heeft een recht te handhaven met name het voorrecht, of te vermijden
dat het voorrecht zou tenietgaan als gevolg van de onroerendmaking. De
voorgeschreven publiciteitsvorm is immers geen procedurehandeling zodat
geen verlenging aanvaard kan worden wanneer de 15e dag bijvoorbeeld op
een dag valt waarop de griffie gesloten is.

Door de neerlegging van de factuur werkt het voorrecht terug tot op de dag
van de levering en blijft het bestaan gedurende vijf jaar. Daar het een
bijzonder voorrecht betreft moet het goed nog in bezit zijn van de schuldenaar en identificeerbaar zijn. Het voorrecht zal derhalve niet kunnen worden
uitgeoefend op een ander - weze het een identiek - goed bestemd ter
vervanging van het goed waarvoor de factuur werd neergelegd (Kh. Namen,
18 september 1980, R.R.D., 1981, 44; Mons 20 november 1990, J.L.M.B.,
1991, 500; R.R.D. 1991, 43).
203. De rechtspraak betreffende het voorrecht situeert zich heel vaak rond
de vraag of de verkochte goederen waarop het voorrecht rust wel daadwer-
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kelijk als bedrijfsuitrusting werden gebruikt (voor uitvoerige rechtspraak,
zie: Stranart, A.M., ,Les suretes reelles et la publicite fonciere, Chronique de
Jurisprudence, 1967-1974", Rev. Banque, 1975, 307; Ledoux J.L., ,Les
suretes reelles, Chronique de Jurisprudence, 1975-1980, f.T., 1981, 324,
63 e.v.; Coppens, P. en 't Kint, F., ,Les faillites et les concordats, Examen
de Jurisprudence, 1974-1979", R.C.J.B., 1979, p. 422, nr. 87; Recentere
rechtspraak: Geinger, H., Colle, Ph. en Van Bugge,nhout, C., o.c., p. 594 e.v.,
nrs. 263 en 264; Ledoux, J.L., ,Les sfiretes reelles et la publicite fonciere,
Chronique de Jurisprudence, 1987-1993", f.T., 1994, nr. 60; Heurterre, P.,
o.c., p. 1399, nr. 152). Om te kunnen genieten van het voorrecht zal de niet
betaalde verkoper moeten bewijzen dat het om een werkinstrument gaat,
gebruikt door de schuldenaar voor zijn handelsactiviteit. Het feit dat een
personenwagen ook gebruikt wordt voor privegebruik is geen voldoende
element om te stellen dat het geen bedrijfsuitrusting is. De Rechtbank van
Koophandel te Tongeren heeft geoordeeld dat kan aanvaard worden dat de
gefailleerde voor de uitbating van het transportbedrijf meerdere personenwagens nodig had (Kh. Tongeren, 30 mei 1995, D.A.O.R., 1996, 87).
Veel betwistingen rijzen in verband met voertuigen van handelaars en het
valt op dat de rechtspraak vrij strikt is bij de beoordeling:
- Een Mercedes die strekt tot het exclusief prive-gebruik van een zaakvoerder, die hem gebruikt als statussymbool, kan niet beschouwd worden
als bedrijfsuitrusting (Mons, 20 november 1990, T.B.H., 1991, 706;
R.R.D., 1991, 43)
- Een voertuig type break is op zich onvoldoende om de commerciele
bestemming ervan aan te tonen (Kh. Charleroi, 26 maart 1991, fur.
Liege, 1993, 172).
- Een wagen uitsluitend gebruikt door de zaakvoerder van een bedrijf dat
nog over andere - aangepaste - voertuigen beschikt, wordt niet beschouwd als bedrijfsuitrusting (Mons, 20 november 1990, fur. Liege,
1991, 500, R.R.D., 1991, 43).
Het is enkel indien kan bewezen worden dat de (personen)wagen gebruikt
wordt door de schuldenaar voor zijn handelsactiviteit en noodzakelijk is tot
voldoening van de behoeften van zijn bedrijf , dat het voorrecht kan worden
aanvaard (Kh. Tongeren, 21 november 1994, R.W., 1996-1997, 331).
De voorgeschreven publiciteitsmaatregel is een voorwaarde voor het bestaan
van het voorrecht doch is geen vereiste voor de tegenstelbaarheid ervan. Dit
heeft een dubbel gevolg. De onbetaalde verkoper zal nog mi het faillissement
van de koper kunnen zorgen voor de openbaarmaking, zonder dat art. 447
Faill. W., hierdoor wordt geschonden.

m) Het voorrecht van de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak
1. De begunstigde van het voorrecht (Wet van 22 maart
1993 (B.S., 19 april 1993))
204. Het oude artikel 7 van de Wet van 25 oktober 1919 bepaalde dat het
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pand op de handelszaak enkel kan gevestigd worden ten gunste van banken
en kredietinstellingen die door de regering toegelaten zijn (Jakhian, G., ,La
cession du gage sur fonds de commerce du profit d'un cessionnaire non
agree", J.T., 1992, 353). Deze erkenning was strikt individueel en impliceerde dat bij fusie, splitsing of inbreng in vennootschap de rechtsopvolger
een nieuwe erkenning diende aan te vragen. De sanctie bij het verlenen van
een pand aan een niet erkende rechtspersoon was volgens de meerderheid
van de rechtspraak en de rechtsleer de absolute nietigheid (Cuypers, A., ,W.
25 oktober 1919", Artikelsgewijze commentaar Voorrechten en Hypotheken,
1992, p. 53, nr. 37, met verwijzing naar rechtspraak en rechtsleer; Cass., 4
februari 1967, Pas., 1966, I, 722, R.W., 1965-1966, 1976). Met de wet van
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen,
werd artikel 7 gewijzigd zoals volgt:
,Het pand op een handelszaak kan bij het begin enkel worden gegeven aan
kredietinstellingen die een vergunning hebben verkregen in een van de
lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook aan de bij koninklijk besluit
bepaalde financii!le instellingen ".
Door deze nieuwe regeling zal de kredietinstelling die in een bepaalde
lidstaat een vergunning heeft verkregen, ook in de andere lidstaten dezelfde
rechten kunnen laten gelden wanneer ze aldaar een bijkantoor zou openen.
Bij rechtsopvolging zoals fusie, overdracht of splitsing zal evenmin een
bijkomende vergunning noodzakelijk zijn voorzover de opslorpende I overnemende vennootschap aan de voorwaarden van artikel 7 .beantwoordt
(aanpassing aan de tweede Bankrichtlijn van 15 december 1989, voor
commentaren zie: Van Gerven, W., ,La deuxieme directive Bancaire et la
Jurisprudence de la Cour de Justice", T. Bankw., 1991, 39; Wilms, W.,
,Wegwijs in de Europese bankwetgeving", T.R. V., 1990, 224).
Door de voormelde wet van 22 maart 1993 inzake het toezicht op kredietinstellingen werd de kring van de erkende instellingen aanzienlijk verruimd.
Bovendien werd aan de wet toegevoegd dat het pand ,oorspronkelijk"
slechts ten gunste van erkende instellingen kan worden gevestigd.
Deze wetswijziging lost meteen een controverse op betreffende de rechten
van de gesubrogeerde schuldeiser in de rechten van de bankier, pandhoudende schuldeiser.
Een groot deel van rechtsleer en rechtspraak aanvaardde reeds dat de gene die
de schuld van de pandgever betaalt (bijvoorbeeld de borg), ingevolge subrogatie, de rechten van de pandhoudende schuldeiser kan genieten (Liege, 8
juni 1990, Pas., 1990, II, 241; J.L.M.B., 1991, 499; Vz. Kh. Liege, 2 april
1990 en Kh. Liege, 28 juni 1990, J.L.M.B., 1990, 1114 ).
In geval van subrogatie treedt de gesubrogeerde in beginsel in alle rechten,
vorderingen, voorrechten en hypotheken van de oorspronkelijke schuldeiser,
met inbegrip van het pand op de handelszaak (Kh. Liege, 14 december 1994,
T.B.H., 1996, 559; besproken door Gregoire, M., in Snelberichten Handelsrecht, 1995, 51). De vereiste dat het pand enkel kan worden gevestigd ten
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gunste van een overeenkomstig de wetgeving op de inpandgeving van de
hande1szaak erkende instelling be1et dus niet dat een gesubrogeerde, die niet
een derge1ijke instelling is, de rechten op het pand verwerft.
2. Wat betreft de bestandde1en van de hande1szaak,
waarop het pand s1aat
205. Traditionee1 wordt geste1d dat schu1dvorderingen, waarden en kasgelden normaa1 niet tot de hande1szaak behoren, maar dat ze door een bijzonder
beding we1 kunnen opgenomen worden. Zoa1s bekend is dit de stellingname
zoa1s door het Hof van Cassatie in 1970 werd verdedigd (Cass., 6 november
1970, Pas., 1971, I, 200 en noot; R.C.J.B., 1972, 322, noot Fontaine, M.;
voor bespreking zie Geinger, H., Colle, Ph. en Van Buggenhout C., o.c.,
p.596, nr. 267). Indien in de pandakte inderdaad een beding wordt opgenomen waardoor de schu1dvorderingen in de in pand gegeven hande1szaak
begrepen zijn, dan zullen derden gebeur1ijk moeten aanvaarden dat de
pandhouder zich voor hen uit dit dee1 van het vermogen van hun schu1denaar
kan doen betalen. De vraag of dit beding kenbaar moet gemaakt worden aan
derden door het te verme1den in het bordere1 van inschrijving op het hypotheekkantoor, werd door het Hof van Cassatie negatief beantwoord. Ret
Cassatie-arrest beslist dat overeenkomstig art. 4, 4°, 3° Wet Pand Hande1szaak (wet 25 oktober 1919), het bordere1 van inpandgeving voor de inhoud
van de hande1szaak, kan verwijzen naar de pandakte. Enke1 voor wat de
voorraden betreft dienen de borderellen te verme1den dat deze voor 50%
verpand werden (Cass., 6 november 1986, A.C., 1986-1987, nr. 149, met
Conclusie van Advocaat Generaa1 du Jardin; Pas., 1987, I, 301; T.B.H.,1987,
784, noot Maes, B.; R.W, 1988-1989, noot Dirix, E.; Rec. Gen. Enr. Not.,
1988, 345)
Een pand op een hande1szaak kan enke1 worden gevestigd op een bestaande
hande1szaak. Er is geen sprake meer van een verhande1bare handelszaak a1s
bestandde1en die onmisbaar zijn ontbreken. Dit is met name het geva1 a1s er
geen clienten meer zijn en de bestuurders van de vennootschap evenmin
ver1angen nieuwe clienten aan te trekken . In casu ging het om een bank die
vrijwe1 a1 haar clientee1 verloren had, a1 haar waardevolle activa aan andere
instellingen had overgedragen en bovendien van de 1ijst van in Be1gie
toege1aten banken geschrapt was (Liege, 10 mei 1994, T.B.H., 1995, 40;
R.P.S., 1994, 301).
Een verzekeringsportefeuille kan worden omschreven a1s een hande1sfonds,
dit is een on1ichame1ijk roerend goed bestaande uit het gehee1 van rechten die
een bemidde1aar heeft op de verschillende verzekeringscontracten die dee1
uitrnaken van de portefeuille en waarvan de voornaamste zijn: het recht op
commissies en het recht om ze1f de premies te innen (Kh. leper, 14 december
1992, T.B.H., 1994, 364, noot Colle, Ph.).
De overdracht van het recht op commissies door de verzekeringsmake1aar
aan de verzekeringsmaatschappij, bij wijze van inbeta1inggeving van een
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voorschot op de commissies verstrekt door de verzekeringsmaatschappij, is
niet tegenwerpelijk aan de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak
van de verzekeringsmakelaar, omwille van de door artikel 8 Wet 25 oktober
1919 aan de pandgever opgelegde beschikkingsbeperkingen over activa die
deel uitmaken van de handelszaak (Kh. leper, 14 december 1992, gecit.; Kh.
Brussel, 8 maart 1994, T.B.H., 1994, 943-947).
3. Wat betreft de tegenwerpelijkheid van het pand
206. Opdat het pand op de handelszaak tegenwerpelijk zou zijn aan derden is vereist dat de pandakte wordt ingeschreven in een afzonderlijk
register daartoe gehouden in het kantoor der hypotheken van het gerechtelijk arrondissement binnen welk gebied de handelszaak is gevestigd (art. 4 en
art. 9 van de Wet van 25 oktober 1919 betreffende het pand op de handelszaak).
De vraag of de verplaatsing van de handelszaak naar het ambtsgebied van
een ander hypotheekkantoor een nieuwe inschrijving vergt, wordt betwist. In
de rechtsleer zijn er twee strekkingen.
Volgens een eerste stelling is een nieuwe inschrijving noodzakelijk omwille
van de rechtszekerheid. Bij gernis aan dergelijke nieuwe inschrijving zouden
de schuldeisers in het ongewisse worden gelaten nopens het bestaan zelf van
de inpandgeving (Cuypers, A., ,Commentaar bij de Wet 25 oktober 1919",
in Artikelsgewijze commentaal"-Voorrechten en Hypotheken, 1992, m. 73;
Cuypers, A., ,Het pand op de handelszaak", T.Not., 1989, 300; Merchiers,
Y., Colle, Ph. en Dambre, M., ,Bijzonder en afwijkend handelsrecht, Overzicht van rechtspraak (1987-1991)", T.P.R., 1987, p. 1861, nr. 29; Philippe,
D., ,De inpandgeving van de handelszaak", D.A.O.R., 1989, 22; deze
rechtsleer sluit aan bij: Brussel, 20 juni 1985, R.P.S., 1986, 155; Kh.
Charleroi, 20 april 1988, J.L.M.B., 1989, 416; Rec. Gen. Enr. Not., 1989,
391).
Een tweede opvatting stelt dat geen nieuwe inschrijving nodig is omdat de
wet niet voorschrijft dat de pandhouder die initieel een correcte territoriale
inschrijving heeft genomen, bij verplaatsing een nieuwe inschrijving dient te
nemen (Bouckaert, F., De Handelszaak, A.P.R., ms. 157-158; MoreauMargreve, I., ,A propos de la publicite en cas de deplacement d'un fonds
de commerce gage", noot onder Cass., 26 maart 1987, Ann. Dr. Liege, 1990,
164-167 en recent: Stranart, A.M. en Gregoire, M., ,La portee des droit du
creancier gagiste sur fonds de commerce en particulier face au creancier d'un
autre type", T.B.H., 1994, 22-23).
Bovendien bestaat er onduidelijkheid over de interpretatie van een arrest van
het Hof van Cassatie betreffende deze aangelegenheid. W ordt het pand na
overbrenging van de handelszaak naar een ander arrondissement niet opnieuw ingeschreven dan is volgens het Hof van Cassatie het pand niet meer
tegenwerpelijk (Cass., 26 maart 1987, R.P.S., 1987, 211; Ann. Dr. Liege,
1990, 163, noot Moreau-Margreve, I., ,A propos de la publicite en cas de

1090

----r

;~

--------

---------~

_ 1_-=--

-----------1

.___ -c_--------

-- ______ _:_ ___ Lc---'--

deplacement d'un fonds de commerce gage"; Rec. Gen. Enr. Not., 1988,
345).
Mevrouw Moreau-Margreve merkt in haar noot onder dit arrest op dat het
Hof van Cassatie terzake geen princiepsbeslissing heeft genomen, maar
enkel stelt ,dat bij gebreke aan naleving van deze pleegvorm het pand niet
tegenwerpelijk is aan de schuldeisers nu dezen hierdoor werden misleid
nopens het bestaan van het pand". Het Hof had het eerste middel, dat
betrekking had op dit probleem, onontvankelijk verklaard, niet omdat het
Hof van beroep te Brussel (gecit.) juist zou hebben geoordeeld, maar wei
omdat het opgeworpen middel nieuw was.
Toch kan er ons inziens worden afgeleid uit de termen van het arrest dat
de afwezigheid van nieuwe inschrijving bij de verplaatsing van de handelszaak gelijkstaat met afwezigheid van inschrijving (Stranart, A.M., en
Gregoire, M., ,La portee des droits du creancier gagiste sur fonds de commerce, en particulier face au creancier gagiste d'un autre type", T.B.H.,
1994, p. 22).
207. Er bestaat evenwel veel recente lagere rechtspraak die afwijkt van de
totnogtoe verdedigde stelling van het Hof van Cassatie.
Naar aanleiding van een verplaatsing van de handelszaak binnen hetzelfde
arrondissement, was het Hof te Mons van oordeel dat geen nieuwe inschrijving vereist was om de tegenwerpelijkheid te waarborgen. Belangrijk hierbij
was evenwel het feit dat het inschrijvingsborderel uitdrukkelijk vermeldde
dat ,de verplaatsing van het geheel of een deel van voormeld handelsfonds
binnen hetzelfde arrondissement het pand niet zou aantasten". Ingeval van
dergelijke ondubbelzinnige clausule kunnen derden bezwaarlijk inroepen dat
ze rnisleid werden. Het Hof stelt dat het pand tegenwerpelijk blijft aan derden
zonder dat een nieuwe inschrijving noodzakelijk was, niettegenstaande de
verplaatsing van het fonds binnen hetzelfde arrondissement (Mons, 7 september 1992, J.L.M.B., 1993, 1093). De Wet van 25 oktober 1919 bevat geen
enkele bepaling die zich zou verzetten tegen de inpandgeving van een
handelszaak in oprichting. Indien de handelszaak op een andere plaats
binnen het arrondissement wordt uitgebaat, dan initieel voorzien was, is
geen nieuwe inschrijving vereist. Het argument dat het pand nooit bestaan
heeft omdat op de oorspronkelijke plaats geen effectieve uitbating plaatsvond, wordt verworpen omdat de pandakte en het inschrijvingsborderel
voldoende gegevens bevatten ter identificatie van het pand (Kh. Brussel, 5
maart 1996, J.T., 1996, 344).
Voor de verplaatsing naar een ander arrondissement is volgens de Rechtbank
van Koophandel te Gent geen nieuwe inschrijving vereist, voor zover de
oorspronkelijke inschrijving territoriaal correct was (Kh. Gent, 22 oktober
1992, T.B.H., 1994, 82). Ter ondersteuning van deze stelling stelt de Rechtbank dat de vereiste van een nieuwe inschrijving, een verzwaring van de
publiciteitsvoorschriften zou impliceren; bovendien regelt art. 4bis van de
wet van 25 oktober 1919 de wijziging van de beeindiging van de vali-
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diteit van de inschrijving. Een verval van validiteit bij de overbrenging van
de bandelszaak naar een ander arrondissement wordt niet in de wet ingebouwd.
De Recbtbank van Koopbandel te Brussel stelt daarentegen dat bet pand
onbestaande is bij ontstentenis van inschrijving op bet bypotbeekkantoor van
bet arrondissement waarnaar de bandelszaak werd overgebracbt. Een nuttig
docb ons inziens niet doorslaggevend argument biervoor wordt door de
Recbtbank gezocbt in de toepassing van de artikelen 7 en 8 Hyp. W. De
bij overeenkomst bedongen voorrecbten moeten strikt ge1nterpreteerd worden omdat zulke overeenkomsten aan derden nadeel toebrengen.
Het algemeen beginsel van de tegenstelbaarbeid aan derden kan in casu niet
ingeroepen worden om de draagwijdte van de publiciteitvoorscbriften inzake
voorrecbten en bypotbeken af te zwakken ten nadele van derden (Kh.,
Brussel, 8 maart 1994, T.B.H., 1994, 943).
Recent beeft bet Hof van beroep te Brussel in deze controversiele materie
een goed gemotiveerd en moedig standpunt ingenomen (Brussel, 17 november 1994, T. Not., 1995, 85 met noot Bouckaert, F.; T.B.H., 1995, 614; Rev.
Not. B., 1995, 260; A.J.T., 1995-1996, 103, noot Dalle, M.). Volgens bet
Hof legt de wet van 25 oktober 1919 geenszins op dat een nieuwe inschrijving zou worden genomen bij verplaatsing van de bandelszaak. Het stelt
bovendien dat de pandbouder in veruit de meeste gevallen niet op de boogte
is of wordt-gesteld van de verplaatsing en dat van hem dus niet bet onmogelijke mag worden gevraagd. Derden die na de pandvestiging recbten willen
verwerven op de (inmiddels verplaatste) bandelszaak beschikken daarentegen volgens bet Hof meestal wel over de tecbniscbe mogelijkheden (in bet
bijzonder bet bandelsregister) om bet bestaan van bet pand te acbterbalen.
Bovendien dient volgens deze recbtspraak te worden vermeden dat door een
loutere verplaatsing een pandgever te kwader trouw de pandbouder kan
benadelen ten nadele van andere scbuldeisers. Deze recbtspraak moet worden goedgekeurd.
In navolging van deze recbtspraak beeft bet Hof van Beroep te Gent in baar
arrest van 14 december 1995 beslist dat geen enkel wettelijk voorschrift een
bijkomende publiciteitsmaatregel oplegt ingeval van verplaatsing van bet
bandelsfonds naar een ander arrondissement (Gent, 14 december 1995,
A.J.T., 1995-1996, 433, noot Snaet, S.; besproken door Parijs, R., in Snelberichten Handelsrecht, 1996, 86; T.B.H., 1996, 911, noot Derijcke, W.,
,Opnieuw bet probleem van de draagwijdte van de inschrijving van een pand
op bandelszaak").
De gelijkluidendbeid van beide arresten kan er misschien op wijzen dat
een zekere consensus ontstaat rond bet feit dat de overbrenging van de
bandelszaak naar een ander arrondissement geen bijkomende publiciteitsmaatregel vereist opdat bet pand tegenstelbaar zou zijn aan derden. Er
wordt nog gewacbt op een ondubbelzinnige stellingname door bet Hof van
Cassatie.
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Verwijzing naar recente rechtsleer
208. Het voorrecht van de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak

werd recent bijzonder grondig belicht naar aanleiding van de XVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 1991-1992 (Kokelenberg, J. ,Inpandgeving van de handelszaak en andere voorrechten", in Het Zakenrecht absoluut
niet een rustig bezit, XVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, 19911992, p. 135 tot 185). Andere recente analyses zijn: Bouckaert, F. ,Overzicht
van rechtspraak: pand op de handelszaak (1988-1993)", T.B.H., 1994, 10441056; Cuypers, A., , De inpandgeving van de handelszaak", T.Not., 1989,
300; Mechiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M., ,Algemeen handelsrecht,
handelscontracten, bank-, krediet-, wissel-, en chequeverrichtingen (19871991)", T.P.R., 1991, 24-46; Lechien, D., ,Le gage sur fonds de commerce
est-il une sfuete efficace?", in Actualites de droit civil, Brussel, Bruylant,
1994, 109-156; Leroy, E. ,La realisation du gage sur fonds de commerce",
Act. dr., 1995, 261-287).

n) Inzake rangregeling
1. Samenloop van de pandhoudende schuldeiser van
de handelszaak met de verhuurder
209. Een in de praktijk vaak voorkomende conflictsituatie is deze van de

verhuurder met de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak . Het Hof
van Cassatie heeft op 11 juni 1982 het conflict opgelost volgens de anterioriteitsregel en meteen bepaald dat het voorrecht van de verhuurder rang neemt
op het ogenblik dat de huurovereenkomst uitvoering heeft gekregen en de
goederen in bet gehuurde pand werden binnengebracht (Cass., 11 juni 1982,
R. W., 1982-1983, 1548, T.B.H., 1983, 339 met noot Verbist, J., J.T., 1983,
235, met noot Glansdorff, F., R.C.J.B., 1985, 371, met noot Moreau-Margreve, I.). In navolging van deze rechtspraak besliste het Hofte Liege dat de
voorrang bepaald wordt door de anterioriteitsregel en dat de verhuurder moet
voorrang krijgen omdat in de betrokken zaak de datum waarop de huurovereenkomst uitgevoerd werd en de roerende goederen in het gehuurde goed
werden gebracht, de inschrijvingsdatum van het pand voorafging (Liege, 10
februari 1989, R.R.D., 1989, 183; J.L.M.B., 1989, 590). Het voorrecht van de
onbetaalde verhuurder blijft behouden zelf indien de handelshuur werd
overgedragen en vervolgens vernieuwd, op voorwaarde evenwel dat het
stofferend huisraad ononderbroken in het handelshuis is blijven staan (Kh.
Charleroi, 7 juni 1994, J.L.M.B., 1995, 159).
Niettegenstaande het bestaan van het arrest van het Hof van Cassatie van 11
juni 1982 (gecit.), wat men in deze toch een beginselarrest kan noemen, heeft
de Rechtbank van Koophandel te Brussel het nodig geacht te verwijzen naar
oudere cassatierechtspraak (8 juni 1939, Pas., 1939, I, 295; Cass, 10 november 1967, R.W., 1967-1968, 1033) die aan het voorrecht van de huurder
zonder meer voorrang verleent (Kh. Brussel, 4 september 1992, T. Not.,
1993, 122, noot Bouckaert, F.). De annotator levert terecht kritiek op deze
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merkwaardige gedachtengang; het blijft een raadsel waarom de Rechtbank
twijfelt in een aangelegenheid waar het Hof van Cassatie reeds meer dan tien
jaar geleden een mijlpaalarrest heeft geveld.
Indien de verhuurder toestaat dat de huurder de goederen in het onroerend
goed binnenbrengt v66r de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, dan
kan het voorrecht van de verhuurder onmogelijk op dat ogenblik ontstaan,
omdat hij op dat moment nog niet de hoedanigheid van verhuurder heeft
(Liege, 18 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 888). Het voorrecht kan dus ten
vroegste ontstaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Indien een verhuurder beschikt over een pandrecht op een rekeningtegoed, dan moet het conflict met de pandhouder van de handelszaak
worden opgelost aan de hand van de anterioriteitsregel (Kh. Turnhout,
7 februari 1995, R. W., 1994-95, 1337 met noot Dirix, E.). De datum van
de inschrijving van het pand op de handelszaak zal dus doorslaggevend
zijn.
2. Samenloop van de pandhoudende schuldeiser met
de verkoper van bedrijfsuitrustingsmateriaal
210. De datum van de openbaarmaking van het voorrecht van de verkoper van bedrijfsuitrusting zal niet bepalend zijn voor de rang van het
voorrecht volgens de regel van· de anterioriteit. Zo zal bij samenloop met
de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak, het zonder belang zijn
of de factum v66r of mi de inschrijving van het pand, werd neergelegd
(Cass., 28 september 1972, Pas., 1972, 1973, I, 103, met concl. Adv.Gen. Krings, R. W., 1972-1973, 75 met noot Caenepeel, C.; Cass., 7 mei
1987, R. W., 1987-1988, 195; Dirix, E. en De Corte, R., o.c., p. 111, nr.
224; Linsmeau, J. ,Le concours entre le privilege du vendeur de machines et celui du cn~ancier gagiste sur fonds de commerce", J.T., 1972,
744).
Bij conflict zal de pandhoudende schuldeiser primeren op de onbetaalde verkoper van bedrijfsuitrustingsmateriaal, behalve indien hij bij de
ontvangst wist dat de koopprijs ervan nog verschuldigd was. Het bewijs van de kennis in hoofde van de pandhoudende schuldeiser kan volgens het Hof van Cassatie geleverd worden door een tijdige neerlegging van
het afschrift van de factum ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
(Cass., 7 mei 1987, Pas., 1987, I, 1034; R. W, 1987-1988, 195; T.B.H., 1988,
13).

3. Samenloop van de pandhoudende schuldeiser van
de handelszaak met de houder van de warrant
211. Volgens artikel 2, tweede lid Wet Inpandgeving Handelszaak omvat
het pand van de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak, de aanwezige voorraden ten belope van maximum 50% van hun waarde. Het is
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met betrekking tot die koopwaar dat samenloop kan ontstaan met de warranthouder die zijn rechten eveneens kan laten gelden op de gewarranteerde koopwaar. Het arrest van het Hof van Cassatie van 19 november
1992 heeft deze conflictsituatie op een opmerkelijke wijze benaderd en de
samenloopproblematiek beslecht (Cass., 19 november 1992, R. W, 19921993, 1021 met noot Van Haegenborgh, G., R.C.J.B., 1994, 27 met noot
Van Quickenborne, M., T.B.B.R., 1994, 55 met noot Kokelenberg, J.,
T.B.H., 1994, 4 met noot Stranart, A.M. en Gregoire, M., Rec. Cass.,
1993, 84-85, met noot Storme, M.E., J.L.M.B., 1993, 689; T. Not, 1993,
443, met noot J.D.V.). De discussie betrof voorraden hout die samen met
de handelszaak in pand werden gegeven aan een kredietinstelling die de
daartoe vereiste inschrijving had genomen. Enige tijd later werden deze
zelfde voorraden onder warrant gebracht ten voordele van een andere
kredietinstelling. Het pandrecht werd uitgeoefend door rniddel van een
gespecialiseerde warrantmaatschappij. Het conflict tussen beide zekerheidsrechten werd door het Hof van Cassatie opgelost volgens de anterioriteitsregel. De omstandigheid dat een van de conflicterende zekerheidsrechten niet onderworpen is aan inschrijving op het hypotheekkantoor doet
hieraan geen afbreuk. Dit betekent dat de houder van de warrant enkel
voorrang heeft hoven de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak
indien de warrant geendosseerd was v66r de inschrijving van het pand op
de handelszaak. Dateert het endossement van na de inschrijving, wat veelal het geval is, dan zal de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak primeren (met die begrenzing dat zijn pandrecht maximaal geldt voor
50% van de waarde van de voorraden). Deze stelling ingenomen door ons
hoogste rechtscollege wordt slechts door een deel van de rechtsleer bijgetreden (Bouckaert, F., De Handelszaak, A.P.R., Gent, Story Scientia, 1989,
nr. 192; Kokelenberg, J., o.c., p. 164, nr. 40; Stranart, A.M., ,Les suretes
reelles traditionnelles developpements recents", Le droit des Suretes, Brussel, Ed. du Jeune Barreau, p. 122-125). Somrnige auteurs bekritiseren deze
rechtspraak (Storme, M.E., ,De Warrant RIP, helpt hout vasthouden niet
meer?" Recente Cassatie, 1993, 15-18 en 't Kint, F., ,Le conflit entre le
creancier gagiste sur fonds de commerce et le porteur de warrant", J. T.,
1992, 49-57). Terecht stellen zij dat de datum van de vervulling van de
publiciteit niet als criterium mag worden gehanteerd bij samenloop van
pandrechten van een totaal andere aard zoals bezitloos pand (of ,registerpand op de handelszaak") en een. pand met buitenbezitstelling (,vuistpand").
M.E. Storme geeft belangrijke argumenten aan om te stellen dat het conflict tussen de beide zekerheidsrechten niet steeds volgens het anterioriteitsprincipe moet worden opgelost. Het anterioriteitsbeginsel kan doorbroken worden omwille van de bescherrning van derden te goeder trouw
op voorwaarde dat de pandgever de bevoegdheid heeft om over de in
pand gegeven voorraden te beschikken. Doorslaggevend bij de beoordeling van de goede trouw is te weten of de warranthouder (of elke an-
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dere latere pandhouder) er als derde regelmatig mocht op vertrouwen dat
de pandgever bevoegd was om de goederen in de gegeven voorwaarden
te onttrekken aan het pand op de handelszaak (Storme, M.E., ,De Warrant R.I.P., helpt hout vasthouden niet meer?", Recente Cassatie, 1993, 1618). 't Kint legt in zijn kritiek nadruk op het publiciteitsaspect en eveneens
op de vereiste van goede trouw in hoofde van de warranthouder. Een later
pand moet volgens hem niet noodzakelijk in latere rang staan t.o.v. een
vroeger ingeschreven pand op de handelszaak indien de latere verpanding
geen voorheen bestaand recht aantast. Het gerechtvaardigde geloof van de
warranthouder dat de vroegere zekerheid niet werd aangetast zou een criterium zijn ter beoordeling van de goede trouw in hoofde van de warranthouder.
Indien dus de handelszaak verrijkt wordt door de inbreng van nieuwe
rniddelen als gevolg van de kredietopening, wordt het onderpand van de
pandhoudende schuldeiser niet aangetast ('t Kint, F., ,Le conflit entre le
cn~ancier gagiste sur fonds de commerce et le porteur de warrant, J.T., 1992,
50-51; Contra: Stranart A.M., o.c., Le droit des suretes, 123-124 (die van
oordeel is dat een tweede inpandgeving van welbepaalde goederen van de
handelszaak niet kadert in het ,normale beheer" ervan en sowieso de vroeger
ingeschreven schuldeiser schaadt)).
Hoe waardevol de geuite kritiek ook moge zijn, toch kan niet ontkend
worden dat het cassatiearrest op een duidelijke manier het conflict oplost,
en een werkbare oplossing aanreikt voor de praktijkjurist. De argumenten
om af te wijken van de anterioriteitsregel lijken ons voor de praktijk
moeilijk werkbaar. Wanneer een kredietinstelling als professionele warranthouder opteert voor een warrant op de voorraden kan deze door eenvoudige
consultatie van het inschrijvingsregister toch verifieren of de handelszaak
reeds in pand werd gegeven, zodat het bestaan van ,goede trouw" in hoofde
van die pandhouder slechts uiterst sporadisch kan aanwezig zijn (Kokelenberg, J., ,Enige beschouwingen over de samenloop pand op handelszaakwarrant en fiduciaire eigendom", T.B.B.R., 1994, p. 30-33, nrs. 12-14 (die
meent dat goede trouw, zelfs in de betekenis die 't Kint eraan geeft, nooit
aanwezig kan zijn). Meer genuanceerd is Van Quickenborne, M., ,Le
concours entre le creancier gagiste sur fonds de commerce et le gagiste
classique", R.C.J.B., 1994, p. 67-71, nrs. 37-40). Blijkbaar los van dit
Cassatiearrest is het Hof van beroep te Liege eveneens tot de conclusie
gekomen dat de anterioriteitsregel in deze moet worden toegepast (Liege, 24
december 1992, R.R.D., 1994, 201-204). Vermoedelijk zal men in de bankpraktijk naar alternatieven zoeken om deze conflictsituatie in de toekomst
zoveel mogelijk te verrnijden.
4. Samenloop tussen de verhuurder en de onbetaalde verkoper van bedrijfsuitrustingsmateriaal
212. Artikel 23, lid 2 Hyp. W. bepaalt dat het voorrecht van de verkoper
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pas uitgeoefend wordt na dat van de verhuurder, tenzij de verkoper
ten tijde dat de machines in het verhuurde goed werden binnengebracht, de verhuurder heeft gewaarschuwd dat de verkoopprijs niet betaald
was.
Ingevolge deze wetsbepaling rust er op de onbetaalde verkoper een actieve
informatieplicht, die moet worden nagekomen v66r het ogenblik waarop de
bedrijfsuitrusting in het gehuurde goed wordt binnengebracht. Het volstaat
niet voor te houden dat de verhuurder wist of behoorde te weten dat de prijs
niet betaald was. Het behoort dus heel duidelijk aan de onbetaalde verkoper
initiatief te nemen en ondubbelzinnig de kennisgeving te doen. De neerlegging van de factuur ter griffie van de Rechtbank van Koophandel volstaat
geenszins. Deze neerlegging is een vereiste voor het bestaan van het voorrecht van de onbetaalde verkoper, de daadwerkelijke kennisgeving daarentegen bepalend voor de rang van het voorrecht. (Mons, 7 september 1992,
J.L.M.B., 1993, 1093).

5. Samenloop van de pandhoudende schuldeiser van
de handelszaak met de onderaannemer
213. Luidens artikel20, 12° Hyp. W., ingevoegd door de wet van 19 februari
1990 is bevoorrecht: ,gedurende vijf jaar vanaf de datum van de factuur
de schuldvordering die de onderaannemer tegenover zijn medecontractant
aannemer heeft wegens werken die hij aan het gebouw van de bouwheer
heeft uitgevoerd of laten uitvoeren, op de schuldvordering die deze medecontractant aannemer we gens dezelfde aannerning heeft tegenover de bouwheer".
Het voorrecht van art. 20, 12° Hyp. W. is een bijzonder voorrecht dat slaat op
gebouwde onroerende goederen en niet op een verkoop van materialen.
Onderhoudswerken aan gebouwde onroerende goederen vallen er eveneens
onder.
Bij conflict tussen het voorrecht op de handelszaak en een voorrecht op een
afzonderlijk goed uit die handelszaak geldt het principe van de anterioriteit.
Het voorrecht van de onderaannemer ontstaat niet van rechtswege met de
schuldvordering zelf, maar slechts vanaf de datum waarop de factuur wordt
uitgereikt.
Nu het Hof van Cassatie recent nog de relevantie van de anterioriteitsregel
heeft bevestigd ingeval de wettelijke rangorde ontbreekt (Cass., 19 november 1992, T.B.H., 1994, 43) zou die ook in deze worden toegepast. Het Hof
van Beroep te Brussel paste deze stelling toe in een betwisting tussen de
Kredietbank en een onderaannemer van bouwwerken. Nu bleek dat de
inschrijving van het pand op de handelszaak was genomen v66r de datum
van de uitreiking der facturen, werd aan de pandhoudende schuldeiser
voorrang verleend (Brussel, 8 november 1995, D.A.O.R., 1995, 89). Deze
uitspraak kan worden goedgekeurd.
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In de rechtsleer wordt evenwel veelal gesteld dat de onderaannemer voorrang heeft op de pandhoudende schuldeiser, omdat in de voorbereidende
werken van de wet van 19 februari 1990 wordt geste1d dat ,dit voorrecht
voorrang heeft op alle schuldeisers, met inbegrip van de hypothecaire
schuldeisers (Dirix, E., Het voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer, R. W., 1989-1990, 1233; Kh. Brugge, 16 november 1994, A.R.,
nr. 56.583, besproken door Gregoire, M., in Snelberichten Handelsrecht,
1995, 67).
6. Samenloop van de pandhoudende schuldeiser van
de handelszaak met de commissionair

214. Bij samenloop tussen commissionair en pandhoudende schuldeiser
wordt gebruikelijk de regel ,prior tempore, potior jure" ingeroepen (Brussel,
20 mei 1986, T.B.H., 1987, 738, noot Kokelenberg, J.). Het Hof van Beroep
te Gent bevestigt deze regel, maar verfijnt deze door te stellen dat het
criterium hierbij is de datum van de totstandkoming van het bezit, en niet
de datum van de totstandkoming van de schuldvordering (Gent, 18 januari
1995, T.B.H., 1996, 538).

II. Het passiefvan het onder bewind gesteld vermogen- De schulden van
.. de boedel versus de schulden_in de boedel
1. De schulden van de boedel
215. Het gelijkheidsbeginsel brengt mee dat de rechten van de in de samenloop betrokken schuldeisers onherroepelijk worden vastgelegd op datum van
het ontstaan van de samenloop. De in de faillissementssamenloop betrokken
schuldeisers zijn de chirografaire en de algemeen bevoorrechte schuldeisers.
Bij ontoereikend actief zullen zij delen naar evenredigheid van hun schuldvordering.
Deze bevriezing van rechten op de faillissementsdatum impliceert evenwel
niet dat de schulden die de curator maakt in het kader van de uitoefening van
zijn opdracht aan deze zelfde regel zouden onderworpen zijn.
Een optimaal beheer en de vereffening van het passief houdt noodzakelijkerwijze in dat door de curator schulden worden gemaakt. W anneer degenen die
met de curator contracteren niet de zekerheid hebben dat zij bij absolute
voorrang zullen worden uitbetaald, zullen zij geneigd zijn zich afzijdig te
houden, wat de norrnale afwikkeling van het faillissement onmogelijk zou
maken.
Vandaar dat dergelijke schuldvorderingen op het buitenbezitgestelde vermogen kunnen uitgeoefend worden, zonder in samenloop te komen met de
schuldeisers in de boedel. (Colle, Ph., ,Recente ontwikkelingen in het
faillissementsrecht; de ware functie van de curator, de boedelschulden en
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het faillissement van de vennootschap in vereffening", Postuniversitaire

cyclus Willy Delva, 1994-1995, Handels-Economisch en Financieel recht,
Gent, 1995, p. 16, nr. 24; Van Buggenhout C., en Van De Mierop, I. ,De
boedelschulden onder faillissementsbeheer: een status quaestionis", Not.
Fisc. M, 1996, 85)
Dit rechtsbeginsel is geformuleerd in artikel 561 Faill. W., waarin wordt
bepaald dat de kosten en uitgaven voor het beheer van het faillissement v66r
elke uitdeling aan schuldeisers voorafgenomen wordt van de opbrengst der
tegeldemaking van het roerend actief afhangend van het faillissement. Deze
wetsbepaling verleent aan deze kosten en uitgaven - schulden van de
boedel genaamd - een bevoorrechte positie ten aanzien van de schulden
in de boedel.

2. Omschrijving van het begrip
216. De vraag welke schulden precies boedelschulden zijn, wordt door de
faillissementswet stiefmoederlijk behandeld. Voornoemde wetsbepaling
specifieert niet wat 'kosten en uitgaven van het beheer van het faillissement'
precies omvat.
Omdat deze schuldvorderingen een uitzondering uitmaken op de gelijkheidsregel, moet aan strikte voorwaarden voldaan zijn.
De omschrijving van deze voorwaarden is sinds jaren het voorwerp van
uitvoerige rechtspraak en rechtsleer (voor een bespreking van de evolutie, zie: Geinger, H., Van Buggenhout, C. en Colle, Ph., ,Overzicht van
rechtspraak, (1975-1989), Faillissement en Gerechtelijk Akkoord", T.P.R.,
nr. 273-290, Geinger, H. en Biitzler, R., ,Bedenkingen over het begrip
boedelschuld inzake faillissementen", in Liber Amicorum De Vroede, P.,
II Antwerpen, 1994, 839-853, Van Buggenhout,C. en Van De Mierop, I.,
,De boedelschulden onder het faillissementsbeheer; een status quaestionis", Not. Fisc. M., 1996, 85, Voor Nederland zie: Van Galen, R.J. ,Drie
typen schulden bij faillissementen", W.P.N.R., 1996, 393-397 en 413-417;
Van Gysel, A.-Ch., Les masses de liquidation en droit prive, 1994, 381
e.v.).
Zowel het louter chronologisch criterium, waarbij iedere schuld ontstaan
na het faillissementsvonnis als boedelschuld werd gekwalificeerd (zie:
Cass., 30 mei 1968, Pas., 1968, I, 1126; met kritische beschouwingen van
Zenner, A., ,Dette dites de masse et contrats en cours au moment de la
faillite", J.T., 1982, 85) als het nuttigheidscriterium ((Liege, 22 mei 1987,
J.L.M.B., 1987, 1363) bleken niet te voldoen. Verdere verfijning drong zich
op.
217. Op 16 juni 1988 heeft hetHof van Cassatie in voltallige zitting drie
princiepsarresten geveld waarin een algemene omschrijving wordt gegeven
van het begrip boedelschuld dat van toepassing wordt verklaard op alle
vormen van collectieve vereffening, zowel de gerechtelijke als de vrijwillige
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(Cass., 16 juni 1988, A C., 1987-1988, 1357, 1360, 1363; Pas., 1988, I, 1250;
R. W., 1988-1989, 433; J.T., 1988, 631, noot Dumon, Y., ,Dette de la masse
et dette dans la masse, clarification definitive d'une importante controverse
dans !'application de la loi du concours"; R.C.J.B., 1990, 5, noot Verougstraete I., ,Dettes de masses, privileges et monnaies de faillite"; T.B.H.,
1988, 741, noot Maes, B., ,Nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie
over het begrip 'schuld van de boedel"; J.L.M.B., 1988, 1096, noot Caeymaex, J., ,La qualification de dette de la masse ou dans la masse", T.R. V.,
1988, 352, noot Lievens, J. ,Vennootschap in vereffening: boedelschulden
geherdefinieerd").
Volgens de formule van het Hof van Cassatie kan een schuld aileen dan een
boedelschuld zijn, ,wanneer de curator qualitate qua verbintenissen heeft
aangegaan voor het beheer van die boedel, ondermeer door de handelsactiviteit van de vennootschap voort te zetten, de door haar gesloten overeenkomsten uit te voeren of nog door gebruik te maken van de roerende of
onroerende goederen van de vennootschap, om een behoorlijk beheer van de
vereffening te waarborgen".
Aangezien de verbintenis door de curator qualitate qua moet aangegaan
zijn met het oog op het beheer van de boedel, moet zij noodzakelijkerwijze ontstaan zijn na de faillietverklaring (zie reeds voordien Maes,
B. en Biltzler, R., ,Le droit d'execution individuelle des creanciers de la
masse", R. C.J.B., 1985, 460) en daarenboven aangegaan zijn met het
oog op de vervulling van de curators opdracht, zijnde het beheer, -de wedersamenstelling, de vereffening en de verdeling van het buitenbezitgestelde vermogen (Kh. Charleroi, 26 januari 1993, J.L.M.B., 1993, 1497).
Anders gesteld, opdat een schuld aan de samenloop zou ontsnappen
moet deze voortvloeien uit door de curator aangegane positieve verbintenissen als gevolg van door hem genomen initiatieven in het kader van
de uitvoering van zijn opdracht (Coppens P., en 't Kint, F., ,Les concordats et la faillite, Examen de Jurisprudence", R.C.J.B., 1991, p. 351, nr.
34).
Het gaat derhalve om schulden door de curator aangegaan om zijn vereffeningswerkzaamheden tot een goed einde te brengen. In principe moeten zij
dus alle in de samenloop betrokken schuldeisers tot voordeel strekken
(Gregoire, M., ,L'effet d'une mesure conservatoire pratiquee apres l'entree
en liquidation d'une personne morale", R.C.J.B., 1994, 425). Wanneer deze
schulden daar niet effectief toe bijdragen, maar aan voormelde voorwaarden
voldoen, verliezen zij evenwel hun boedelkarakter niet. Zij zullen bij voorrang uitbetaald worden, doch de persoonlijke aansprakelijkheid van de
curator kan eventueel opgeworpen worden.
Deze rechtspraak werd bevestigd bij arrest van 27 april 1992, alwaar het
Hof van Cassatie herneemt: ,een schuld kan slechts ten laste van de massa
worden gelegd indien de curator qualitate qua verbintenissen heeft aangegaan met het oog op het beheer van de boedel; aileen in dat geval moet
de boedel de verbintenissen uit dat beheer nakomen en de lasten ervan
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dragen. De commissielonen die betrekking hebben op bestellingen die v66r
de faillietverklaring zijn geplaatst, maar mi de faillietverklaring zijn uitgevoerd, gefactureerd en betaald, zijn geen schulden van de boedel, maar
schulden in de boedel" (Cass., 27 april 1992, A.C., 1991-1992, 813; Pas.,
1992, I, 758, J.L.M.B., 1993, 146; R. W., 1992-1993, 60; Rec. Gen. Enr. Not.,
1995, 167).

3. Wettelijke verplichtingen met betrekking tot de boedel.
218. De essentiele voorwaarde om van een boedelschuld gewag te maken is
de innige band tussen de schuld en het faillissementsbeheer (Geinger, H. en
Hutzler, R., ,Bedenkingen over het begrip boedelschuld inzake faillissementen" in Liber amicorum Paul De Vroede, II, Antwerpen, Kluwer, 1994, 839;
Maes, B., ,Nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie over het begrip
schuld van de boedel", T.B.H., 1988, 747).
Anders gesteld, de schuld moet gewild zijn, zij moet voortspruiten uit een
initiatief van de curator.
Dit werd duidelijk naar voor gebracht in een zaak inzake herziening van de
B. T. W. -aftrek gesteund op de tengevolge van de faillissementsvereffening
gewijzigde bestemming van een oorspronkelijk als bedrijfsgoed aangekocht
onroerend goed (over deze B.T.W.-regeling, zie Geinger, H. en Btitzler, R.,
o.c., 846-848).
Het Hof van Cassatie besliste in haar arrest van 20 januari 1994, dat de uit de
herziening voortvloeiende schuldvordering van de B.T.W.-administratie
tegen het buitenbezitgestelde vermogen geen boedelschuld is, omdat zij niet
het gevolg is van een op initiatief van de curator aangegane verbintenis met
het oog op het beheer van de boedel, maar integendeel uit kracht van de
wet (art. 528 Faill. W. en B.T.W.-wetboek) ontstaat bij de uitvoering van
de vereffeningsopdracht (Cass., 20 januari 1994, J.L.M.B., 1994, 362;
R.W, 1994-1995, 227; T.B.H., 1994, 908, noot Dumon, Y., ,Dettes de Ia
masse dans les procedures de liquidation collective des patrimoines", in
dezelfde zin: Cass., 30 maart 1995, J.L.M.B., 1995, 780, R. W, 1995-1996,
549). De curator is krachtens zijn opdracht tot de tegeldemaking verplicht.
De hiermee verband houdende fiscale gevolgen zijn door hem niet gewild,
maar inherent aan de uitvoering van zijn opdracht (anders, weliswaar v66r
het Cassatiearrest van 20 januari 1994, Geinger, H. en Btitzler, R., o.c., 846848).
Hieruit volgt dat de eventuele belasting op meerwaarden, verwezenlijkt als
gevolg van de vereffeningsverrichtingen door de curator, evenmin een
boedelkarakter heeft.
Wat de onroerende voorheffing betreft, heeft een van de drie Cassatiearresten van 16 juni 1988 beslist dat deze een boedelschuld vormt. Blijkens het
Hof van Cassatie is de vaststelling dat de curator met betrekking tot de aan de
gefailleerde toebehorende onroerende goederen geen enkel initiatief heeft
genomen, irrelevant, omdat de jaarlijkse belasting van de inkomsten uit
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onroerende goederen op grond van de artikelen 7, 1 en 251 W.I.B. een schuld
is die inherent is aan het genot van die goederen ongeacht of zij al dan niet
verhuurd zijn. In die optiek dient, volgens het Hof, elke onroerende voorheffing die na het faillissement voor het lopende aanslagjaar wordt ingekohierd, steeds voor het geheel te worden beschouwd als een boedelschuld,
omdat die onroerende voorheffing ingevolge de fiscale wetgeving samengaat
met het genot van die goederen.
.In het licht van deze rechtspraak werd betoogd dat het aangewezen is dat de
curatoren om herleiding of vrijstelling zouden verzoeken van onroerende
voorheffing met betrekking tot de onroerende goederen die na het faillissement niet in gebruik werden genomen of geen inkomsten hebben opgebracht
(art. 257, 4° W.I.B./92). Dergelijke hypothese doet zich vaak voor daar de
tegeldemaking van onroerende goederen maanden kan aanslepen. (Geinger,
H. en Butzler, R., o.c., 840; Antwerpen, 5 mei 1994, F.J.F., 1995/13). Daar
de onroerende voorheffing een gewestbelasting is, moet de lezer erop worden
gewezen dat bij Decreet van 25 juni 1992 (B.S., 11 juli 1992)- gewijzigd
door het Decreet van 22 december 1993 (B.S., 29 december 1993) en het
Decreet van 19 april 1995 (B.S., 11 oktober 1995) - de mogelijkheid tot
kwijtschelding of de proportionele vermindering wegens improductiviteit,
voor de in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen, werd geschrapt.
De goederen gelegen in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kunnen, onder bepaalde voorwaarden, nog steeds vrijstelling/vermindering genieteri (Zie Dillen, L., Jaarboek Pe-rsonenbelasting; 1996~ 108~
121).
De vraag kan gesteld worden of de redenering gevolgd door het Hof van
Cassatie, in zijn arrest van 20 januari 1994, eveneens kan worden toegepast
op de onroerende voorheffing. In navolging van dit cassatiearrest schijnt de
rechtspraak met name opnieuw de nadruk te leggen op de vereiste van een
innige band tussen de schuld en het faillissementsbeheer: enkel indien de
onroerende goederen ingevolge beslissing van de curator gebruikt worden
om het behoorlijk beheer van het faillissement te garanderen, moet de boedel
de verbintenissen die uit dat beheer voorvloeien op zich nemen. De onroerende voorheffing zou in die hypothese niet automatisch een boedelschuld
zijn.
Zo heeft het Hof te Mons zich in deze aangelegenheid uitgesproken. Het ging
om een aan de gefailleerde toebehorend onroerend goed, dat vanaf de dag
van het faillissement tot de dag van de verkoop gemeubeld en in bezit was
gebleven van de gefailleerde. De curator had het heel die tijd gebruikt om het
behoorlijk beheer van het faillissement te garanderen. Het Hof was van
oordeel dat in dergelijke omstandigheden, de curator, de verbintenissen die
uit dat beheer voortvloeien, op zich moet nemen. De onroerende voorheffing
werd in dit arrest als boedelschuld beschouwd, omwille van de specifieke
omstandigheden die aanwijzen dat de schuld het gevolg is van een beslissing
van de curator (Mons, 24 juni 1994, onuitgeg. geciteerd in Van Crombrugge,
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S., ,Onroerende voorheffing als boedelschuld bij faillissement", Balans,
1995, afl. 293, p. 3).
219. Indien daarentegen de onroerende goederen die tot het buitenbezitgestelde vermogen behoren, door de curator niet gebruikt worden en het
opeisbaar worden van de onroerende voorheffing enkel het gevolg is van
het onvermijdelijk tijdsverloop tussen het openvallen van het faillissement
en de verkoop van het onroerend goed, dan is dit enkel een fiscaal gevolg van
de wettelijke opdracht van de curator. Er anders over beslissen zou een
miskenning uitmaken van de essentiele voorwaarde van ,innige band"
tussen het faillissementsbeheer en de schuld. (Van Buggenhout, C. en Van
de Mierop, I., o.c., 89, met verwijzing naar Liege, 22 mei 1987, J.L.M.B.,
1987, 1363).
Toch blijven sommige auteurs beweren dat de onroerende voorheffing
verschuldigd voor dienstjaren na het openvallen van het faillissement automatisch boedelschulden zouden zijn. Er wordt - ten onrechte - voorgehouden dat dergelijke fiscale lasten, ontstaan tengevolge van een daadwerkelijke beheersbeslissing van de curator en dus door hem vermeden kunnen
worden. Indien deze goederen door de curator niet gebruikt worden en geen
huurgelden opbrengen, d.w.z. onproductief zijn, kan immers de curator op
aanvraag kwijtschelding of een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing bekomen (art. 257, 4° W.I.B.) (Colle, Ph., ,Recente
ontwikkelingen in het faillissementsrecht: de ware functie van de curator,
de boedelschulden en het faillissement van de vennootschap in vereffening",
Postuniversitaire cyclus W Delva, Handels en Economisch recht, 19941995, p. 18, nr. 28).
Nochtans heeft het al dan niet aanvragen van vermindering of vrijstelling
geen enkele invloed op het ontstaan van de schuld uit hoofde van de
onroerende voorheffing. Indien de curator nalaat tijdig vermindering of
vrijstelling te vragen kan dat desgevallend enkel de aansprakelijkheid van
de curator in het gedrang brengen.
Hetzelfde wordt gesteld voor de verkeersbelasting. Deze belasting kan
worden vermeden door de schrapping van het voertuig in het repertorium
van de Dienst voor het Wegverkeer te bekomen.
4. De beheerskosten van onroerende goederen
220. Een goede illustratie van de noodzakelijke nauwe band tussen de
schuld en een door de curator genomen initiatief, kan worden teruggevonden
in twee recente vonnissen die zich uitspreken over de beheerskosten van een
appartementsgebouw:
Een eerste uitspraak - van de Rechtbank van Koophandel te Liege aanvaardt het boedelkarakter omdat de beheerskosten het gevolg zijn van
een beslissing van de curator.
De curator, die een appartement, dat deel uitmaakt van de faillissements-
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activa, kosteloos door de gefailleerde laat bewonen en beslist hiervoor geen
huur te vragen, zal de mede-eigendomskosten, die samenhangen met het
genot van dat goed moeten dragen. De kosteloze bewoning in plaats van de
verkoop of verhuring van het onroerend goed is een beheersbeslissing van de
curator, die nadelig kan zijn voor de boedel. De gemeenschappelijke kosten
en lasten in verband met het appartement zijn niettemin boedelschulden,
omdat zij het gevolg zijn van een beslissing die de curator maakte in het
kader van de vervulling van zijn opdracht (Kh. Liege, 25 mei 1993, R.R.D.,
1993, 424).
Een tweede uitspraak - van de Rechtbank van Koophandel te Brussel - verwerpt het boedelkarakter van die beheerskosten omdat zij in
casu niet het gevolg waren van een op initiatief van de curator aangegane verbintenis. Indien de curatele het onroerend goed, waarop de beheerskosten slaan, op geen enkel ogenblik heeft gebruikt en evenmin
het gebruik aan een derde heeft toegestaan, dan kunnen deze kosten
niet als boedelschuld worden aangemerkt. (Kh. Brussel, 10 juli 1996,
A.R., V/95/00037, onuitgeg.). De Rechtbank verwijst hierbij overigens uitdrukkelijk naar de termen van het arrest van het Hof van Cassatie van 20
januari 1994 om de mede-eigendomskosten niet als boedelschuld te aanvaarden.
De verplichting om de onroerende goederen dermate te onderhouden dat
deze geen geva,a[opleverenvogr d~ oi>_enbare veiligheid, rust op de eigenaar
ervan. Indien deze werken worden uitgevoeicCD.-a liet -fai1hsseffient van-de
eigenaar van deze gebouwen, is de curator gehouden tot de terugbetaling van
deze kosten. In een geval dat ter beslechting voorlag aan het Hof van Beroep
te Antwerpen, had de Stad Antwerpen omwille van het gevaar voor de
openbare veiligheid en ingevolge het in gebreke blijven van de gefailleerde
eigenaar, de werken zelf Iaten uitvoeren. Deze noodzakelijke kosten vormen een schuld van de boedel die door de gemeente kan verhaald worden
op de massa. Deze kosten spruiten immers rechtstreeks voort uit de concrete wijze waarop de curator het failliete vermogen heeft beheerd
(Antwerpen, 25 april 1995, T.B.H., 1996, 549).Wordt niet als een schuld
van de boedel aanzien, het aandeel dat verschuldigd is aan de mede-eigendom van een appartementsgebouw in de prijs van de werken die uitgevoerd werden na de homologatie van het gerechtelijk akkoord met boedelafstand van de mede-eigenaar-schuldenaar. Omwille van het feit dat de onroerende goederen gehypotheceerd zijn en de hypothecaire schuldeiser de
verkoopprijs in ontvangst neemt, alsmede de huurprijzen int, dient deze
eveneens de gebruikelijke onderhoudskosten ten laste te nemen. De onroerende goederen bevinden zich in die omstandigheden buiten de boedel
(Liege, 29 april, 1993, l.L.M.B., 1993, 1488). Het Hof te Liege heeft deze
rechtspraak nog bevestigd naar aanleiding van een geschil betreffende de
beheerskosten na faillissement van een gehypotheceerd appartement. Daar
de hypothecaire schuldeiser de uitvoering op eigen initiatief had verdergezet
en de curator dus in de onmogelijkheid verkeerde enig initiatief te nemen,
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bijvoorbeeld door een einde te maken aan de bezetting door de gefailleerde,
kon deze schuld geen boedelschuld zijn (Liege, 7 april1995, J.L.M.B., 1996,
1209).

5. Het optierecht en de bedenktijd van de curator inzake de al dan niet
handhaving der bestaande contracten
221. Het faillissementsvonnis stelt in principe geen einde aan de overeenkomsten, tenzij een uitdrukkelijk ontbindend beding voorzien is of in de mate
dat zij intuitu personae werden aangegaan. (Van Ryn, J. en Heenen, J.,
Principes de droit commercial, D IV, 1965, ill. 2780). De curator dient na
zijn aanstelling binnen een redelijke termijn stelling in te nemen over het al
dan niet verderzetten van de overeenkomsten.
Wanneer de curator beslist om een met de gefailleerde aangegane overeenkomst, in het belang van de boedel verder uit te voeren, dan zijn de schulden
die uit dit contract voortvloeien, boedelschulden. Indien de curator daarentegen de aangegane overeenkomsten beeindigt dan zijn de schulden voortvloeiend uit het contract, alsmede deze ontstaan na de samenloop schulden in
de boedel.
Voor het nemen van die noodzakelijke beslissingen zal de curator rekening
moeten houden met diverse factoren eigen aan elk:e zaak; de beoordeling van
het al dan niet verderzetten van de overeenkomsten zal mede gebeuren in
functie van de omvang van de vereffening en de aard van het contract. Om
deze beslissing weloverwogen te kunnen nemen dient hem een bedenktijd te
worden toegekend.
In het algemeen kan gesteld worden dat wat niet gewild is door de curator
of datgene waaraan hij niet kan ontsnappen in de uitoefening van zijn
vereffeningsopdracht, geen boedelkarakter kan verkrijgen. Daarom dat
schulden, die tot stand komen in de periode tussen het faillissementsvonnis en het ogenblik waarop de curator beslist om een lopend contract
niet voort te zetten - de zogenaamde bedenktijdperiode - geen boedelschulden zijn (Contra: Kh. Charleroi, 27 maart 1991, J.L.M.B., 1993,
174). Het is onvermijdelijk dat een zekere tijd voorbijgaat alvorens de
curator zich over de verderzetting van bestaande contracten uitspreekt
(Geinger, H. en Biitzler, R., o.c., 842-843; Colle, Ph., Het juridisch kader
van de faillissementsvoorkoming, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1989, ill.
114). Hij moet de situatie bestuderen om met kennis van zaken te kunnen
beslissen.
De schulden die tot stand komen in die bedenktijdperiode, kunnen geen
boedelschulden uitmaken. Indien de curator nadien weloverwogen beslist,
om in het kader van de uitoefening van zijn opdracht een bepaalde schuld aan
te gaan, dan zal die schuld retroactief een boedelschuld zijn.
Zo werd geoordeeld dat de vergoeding verschuldigd wegens de niet-voortzetting (verbreking) van een lopend contract (i.e. een exclusieve bevoorradingsovereenkomst) door de curator, geen boedelkarakter heeft, omdat deze
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schuld niet het gevolg is van verbintenissen ,positivement contractees par le
curateur suite aux initiatives qu'il a prises pour les besoins de sa mission"
(Liege, 29 april 1994, J.L.M.B., 1994, 1045).
Het feit dat een relatief lange tijd was verstreken tussen het faillissement
en de overdracht van de handelszaak, en dus de bedenktijdperiode vrij
lang was, kon geen bezwaar zijn. Bijzonder interessant in deze uitspraak is
de verduidelijking dat de schuld, die resulteert uit een initiatief van de
curator, positief door hem gewild moet zijn om als boedelschuld in aanmerking te komen. Hieruit kan wellicht meteen worden afgeleid dat een schuld
die het gevolg is van een nalaten van de curator, zoals de onroerende
voorheffing op onproduktieve goederen, geen boedelschuld kan zijn. Dat
de curator niet had geantwoord op de vraag nopens zijn intenties betreffende
het verderzetten van de overeenkomst wordt door het hof niet op de korrel
genomen.
Deze uitspraak kan evenwel niet goedgekeurd worden omdat uit het feitenrelaas blijkt dat de curator de uitbating had verdergezet, drank had afgenomen bij de medecontractant en zelfs de bevoorradingsovereenkomst had
overgedragen, wat toch wijst op een positief optreden van de curator en een
verderzetten van de overeenkomst. Zich verschuilen achter het optierecht
kan in deze omstandigheden niet aanvaard worden.
Terecht oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Charleroi dat ook de na
faillissementsdatum g~maakte kosten door een of andere overheid met het
oog op afvalverwijdering geen boedelschuld uitmaken, wanneer de verwi.jderde afval het gevolg is van activiteiten van v66r de faillietverklaring (Kh.
Charleroi, 26 januari 1993, J.L.M.B., 1993, 1497).

6. Boedelscbulden voortvloeiende uit de bandbaving van de met de
gefailleerde aangegane overeenkomsten
1. Arbeidsovereenkomsten
222. Een eerste vraag betreft het boedelkarakter van opzeggingsvergoedin-

gen m.b.t. arbeidsovereenkomsten, die eerst door de curator voortgezet
worden maar later, in de loop van de faillissementsprocedure, dan toch
beeindigd worden.
Volgens sommigen wordt ten onrechte gesteld dat moet geventileerd worden
in die zin dat slechts bet deel van de ontslagvergoeding, dat betrekking heeft
op de tewerkstellingsperiode tussen de dag van bet faillissementsvonnis en
het ontslag, een boedelschuld is (Arbrb. Brussel, 26 maart 1982, T.B.H.,
1983, 328).
Volgens vastaande rechtspraak van het Hof van Cassatie dient de volledige
opzeggingsvergoeding als boedelschuld aangemerkt te worden. Het Hof van
Cassatie stelt dat het recht op de opzeggingsvergoeding ontstaat op het
tijdstip dat de opzegging effectief gegeven wordt. Vermits deze pas op dat
bewust ogenblik ontstaat, kan er geen ventilatie plaatsvinden (Geinger, H. en
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Biitzler, R., o.c., 844). De ventilatie van de opzegvergoeding naar verhouding tot de dienstperiode v66r en mi het faillissement kan niet worden
aanvaard omdat de wettelijke berekeningswijze van de opzegvergoeding in
functie van de ancienniteit, de kwalificatie van het al dan niet bestaan van
een boedelschuld niet kan be!nvloeden.
De stelling, houdende een ventilatie van de opzegvergoeding naar verhouding van de dienstperiode v66r en mi het faillissement is uit den boze nu de
wettelijke berekeningswijze van de opzegvergoeding in functie van de
ancienniteit de kwalificatie van die schuld niet kan be!nvloeden. In de
praktijk wordt daarom door de curatoren, die nog beroep wensen te doen
op de diensten van de werknemers, geopteerd voor een verbreking van de
arbeidsovereenkomst onrniddellijk na het faillissementsvonnis en wordt aan
hen een contract van bepaalde duur aangeboden.
223. Wat de opzeggingsvergoeding van bijzonder beschermde werknemers
aangaat, rijst de vraag of het altijd een boedelschuld betreft?
Voor het ontslag van bijzonder beschermde werknemers is immers de
voorafgaande raadpleging van het paritair cornite vereist overeenkomstig
art. lbis, 2 van de wet van 10 juni 1952 (zie Geinger, H., Colle, Ph. en Van
Buggenhout, C., o.c., T.P.R., 1991, 693-695 en de verwijzingen aldaar).
Zelfs indien ingevolge een rechterlijke beslissing de volledige stopzetting
van de activiteiten bevolen wordt, kan de arbeidsovereenkomst van bijzonder
beschermde werknemers bijgevolg nooit terstond door de curator beeindigd
worden (Cass., 15 juni 1992, J.T.T., 1992, 431, T.B.H., 1992, 1061, noot
Geerts, S. en Parijs, R.).
Wij zijn van oordeel dat de ontslagvergoeding, die hen verschuldigd is, geen
boedelkarakter heeft, omdat de voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet
het gevolg is van een initiatief van de curator en kennelijk niet door hem
gewild is (zie ook Geinger, H. en Biitzler, R., o.c., 842). Ret inleiden van de
procedure voor het paritair cornite is daar het beste bewijs van. De voorlopige handhaving van de arbeidsovereenkomst tot aan de beslissing van het
paritair cornite dringt zich op, uit kracht van de wet. Opdat hierover duidelijkheid zou bestaan, dient de curator op ondubbelzinnige wijze zijn intenties
tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst, kenbaar te maken aan de
paritaire comrnisie (zie: Geerts, S. en Parijs, R., noot onder Cass., 15 juni
1992, T.B.H., 1992, 1069-1070).
De opzeggingsvergoeding van een beschermde werknemer die tijdelijk in
dienst wordt gehouden en pas in een later stadium wordt ontslagen, zal een
boedelschuld zijn, omdat het instandhouden van de overeenkomst de boedel
ten goede is gekomen.
2. Huurovereenkomsten

224. Aangaande de huurgelden met betrekking tot een voortgezet lopend
huurcontract, wordt doorgaans aanvaard dat alleen na de faillietverklaring
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vervallen huurgelden boedelschulden zijn (zie nochtans Geinger, H. en
Biitzler, R., o.c., 844, die zich steunen op een Cassatiearrest van 19 maart
1936 (Pas., 1936 I, 197)).
W anneer een derde een handelszaak mag uitbaten in het kader van een
mogelijke voortzetting van de activiteit, voert de curator de huurovereenkomst gesloten door de gefailleerde verder uit. De schuld met betrekking tot
de na het faillissementsvonnis vervallen huurgelden is een boedelschuld en
moet bij voorrang worden betaald aan de verhuurder (Kh. Charleroi, 6 mei
1992, R.R.D., 1992, 436).
Een meldenswaardig arrest van het Hof van Beroep te Liege herinnert aan
het principe dat enkel de huurgelden vervallen m1 faillissement als boedelschuld kunnen aangemerkt worden, indien de curator het omoerend goed
heeft benut in het kader van zijn opdracht tot vereffening van het buitenbezitgestelde vermogen. De feiten kunnen als volgt worden samengevat: Op
de gronden van de inmiddels gefailleerde vennootschap werd een opstalrecht
toegekend aan ge1ntimeerde voor een periode van 10 jaar, met afstand van
recht van natrekking. Tussen de ge1ntimeerde en de gefailleerde vennootschap werd een leasingovereenkomst gesloten betreffende een prefabgebouw. Ge1ntimeerde hield voor dat de huurgelden die vervallen zijn tussen
het ogenblik van het faillissement en de wegname van het prefabgebouw,
schulden van de boedel zijn omdat de curator zou geopteerd hebben voor de
verderzetting van de leasingovereenkomst. Het Hof te Liege stelt terecht,
verwijzend naar de arresten van 16 juni 1988, dat de curator enkel gewacht
heeft op de verwijdering van het prefabpaviljoen, doch er geen gebruik heeft
van gemaakt en het evenmin door derden heeft laten gebruiken, wat impliceert dat hij geen enkele verbintenis qualitate qua heeft aangegaan die nuttig
of noodzakelijk was in het kader van het faillissementsbeheer. Het was enkel
omdat een discussie was gerezen omtrent de eigendom van het gebouw dat
de teruggave niet onmiddellijk is geschied. De vervallen huurgelden werden
niet als boedelschulden aanvaard, maar opgenomen in het bevoorrecht
passief (Liege, 13 november 1990, R.R.D., 1991, 147; J.L.M.B., 1991,
622, noot Kileste, P.).
225. Onduidelijkheid bestaat evenwel over de vergoeding van de huurschade, schadevergoeding wegens wanprestatie en het recht van de verhuurder om het herstel van het goed in zijn oorspronkelijke toestand te eisen bij
de beeindiging van de huurovereenkomst. Verrnits deze rechten besloten
liggen in het oorspronkelijke huurcontract, wordt wel eens geoordeeld dat zij
niets te maken hebben met de voortzetting van de overeenkomst en dus geen
boedelschulden kunnen zijn.

V olgens anderen worden deze rechten pas eisbaar op het ogenblik van de
effectieve beeindiging van de huurovereenkomst. Verrnits de huurovereenkomst door de curator voortgezet wordt met het oog op het beheer van
het faillissement, dienen de eraan verbonden lasten, met inbegrip van deze
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die eisbaar worden bij de beeindiging, als boedelschulden aanzien te worden.
Om discussies te vermijden, is het aangewezen dat de curator een tegensprekelijke huurstaat opmaakt op het ogenblik dat hij tot de voortzetting van
de huurovereenkomst beslist. Dit moet een ventilatie van de huur-, schadeen herstelkosten op het ogenblik van de beeindiging van de huurovereenkomst mogelijk maken (Geinger, H. en Btitzler, R., o.c., 846).

7. Schulden en schuldvorderingen voortvloeiende uit de voorlopige
voortzetting van de handelswerkzaamheden.
226. Indien de curator gemachtigd wordt de handelswerkzaamheden van de
gefailleerde verder te zetten zijn de verbintenissen die hij ten gevolge van die
activiteit aangaat, schulden van de boedel. In 1983 had het Hof van Cassatie
zich reeds in die zin uitgesproken (Cass., 28 april 1983, A.C., 1982-1983,
1065; Pas., 1983, I, 972, 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).

Bij arrest van 2 mei 1994 heeft ons hoogste rechtscollege deze regel
nogmaals bevestigd: de Rechtbank van Koophandel had de curator gemachtigd de handelswerkzaamheden verder te zetten teneinde de aan de gang
zijnde bouwwerven af te werken. De curator ging over tot de nakoming
van de wettelijke verplichtingen: doorstorten van bedrijfsvoorheffing en
sociale zekerheidsbijdragen. De opdrachtgever voor wie de werken werden uitgevoerd ging eveneens over tot nakoming van haar wettelijke verplichtingen inzake inhouding en doorstorting. Nude curator reeds de noodzakelijke betalingen had gedaan vorderde deze de teruggave van de door
de klant gestorte inhoudingen. Zowel in eerste aanleg a1s in hoger beroep werd het verzoek van de curator verworpen. Het Hof van Cassatie stelt
dat de schulden en schuldvorderingen voortvloeiend uit die activiteit, verbintenissen van de boedel zelf zijn, die onder het bestuur van de curator
blijven zolang de staat van het faillissement aanhoudt. De schulden voortvloeiend uit het in dienst nemen van nieuw personeel zijn boedelschulden.
Het Ministerie van Financien en de R.S.Z. werden dienvolgens veroordeeld
tot teruggave aan de curator van de door de opdrachtgever van de werken na
het faillissement uitgevoerde betalingen (Cass., 2 mei 1994, J.L.M.B., 1994,
1022).
Nopens de realisatie van onroerende goederen door de curator, dient opgemerkt te worden dat deze niet steunt op een vrije beslissing van de curator,
maar wei zijn verplichte opdracht uitmaakt. Er kan slechts sprake zijn van
keuze van de curator omtrent de toepassing van het B.T.W.-stelsel in het
kader van art. 8 B.T.W. Wb., op voorwaarde dat de verkoop plaatsvindt
binnen de door art. 8 B.T.W. Wb. gestelde termijn. Is deze termijn verstreken, dan heeft de curator geen keuze meer maar zal enkel de wet de fiscale
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gevolgen van de verkoop regelen die hij in bet kader van zijn wettelijke
opdracht benaarstigt.

8. Gerechtskosten in verhand met door de curator gevoerde of verdergezette rechtsgedingen.
227. Uit artikel 561 Faill. W. kan worden afgeleid dat de gerechtskosten,
verschuldigd in procedures ingeleid door de curator na bet faillissement,
boedelschulden zijn.
Er bestaat daarentegen geen eensgezindheid betreffende bet boedelkarakter
van de gerechtskosten van de procedures ingesteld v66r en voortgezet door
de curator na bet faillissement. De gerechtskosten kunnen zeer hoog oplopen,
bijvoorbeeld ingevolge deskundige onderzoeken.
V ooreerst dient geventileerd te worden tussen de kosten gemaakt v66r bet
faillissement en de kosten gemaakt na bet faillissementsvonnis; alleen laatstbedoelde kosten zijn boedelschulden (Kh. Liege, 13 oktober 1987, J.L.M.B.,
1988, 54, noot Caeymaex, J.; Kh. Charleroi, 1 december 1987, R.R.D., 1988,
49 noot Lemal, M.; Kh. Charleroi, 23 november 1993, J.L.M.B., 1996, 243,
Geinger, H., Colle, Ph. en Van Buggenhout, C., o.c., T.P.R., 1991, 609-610).
Sommige rechtspraak aanvaardt evenwel nog dat bet geheel van kosten en
uitgaven zowel deze v66r als deze na faillissement boedelschulden zijn (Kh.
Liege, 31 oktober 1989, J.L.M.B., 1990, 1108). Deze rechtspraak dient te
worden verworpen omdat hetprincipe van de-gelijkheid der-schuldt:lisers zich
ertegen verzet dat de kosten van voor bet faillissement als boedelschuld
worden gekwalificeerd.
228. Bovendien dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen de
kosten die bet gevolg zijn van initiatieven door de curator genomen met
bet oog op bet optimaal beheren van bet buitenbezitgestelde vermogen en de
kosten die bet noodzakelijk gevolg zijn van de toepassing der wetsbepalingen waarover de curator geen initiatiefrecht heeft.
Ret behoort tot de opdracht van de curator de vorderingen te verifieren met
bet oog op de vastlegging van bet passief op de faillissementsdatum. De
vastlegging van bet passief zal worden be'invloed door de mogelijkheid die
hem wordt geboden om verbintenissen uit overeenkomst al dan niet verder
uit te voeren.
De gerechtskosten die voortvloeien uit de vastlegging van bet passief kunnen
o.i. nooit boedelschulden uitmaken. Zo wordt door bet Hof te Mons voorgehouden dat wanneer de curator als verweerder optreedt, de gerechtskosten
en rechtsplegingsvergoeding niet uit zijn initiatief voortspruiten en niet echt
door hem gewild zijn, zodat deze kosten geen boedelschuld uitmaken. De
gedingkosten zijn enkel schulden van de boedel indien ze werden aangegaan
door de vereffenaar qq. met bet oog op bet beheer van de boedel en in bet
belang van die massa. Dit is niet bet geval voor schulden die bet gevolg zijn
van de weigering van de vereffenaars om, vanaf bet ogenblik dat zij hun
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functie waarnemen, een arbeidsovereenkomst verder te zetten en deze kosten
uitsluitend in het belang van de opgezegde werknemer zijn gemaakt (Mons, 6
november 1989, T.B.H., 1990, 977).
Deze stelling wordt door sommigen als te abso1uut ervaren. (Colle, Ph. o.c.,
Postuniversitaire cyclus 1994-1995, p. 22, nr. 34), omdat de curator die zich
niet neerlegt bij een rechtmatige eis, aan de oorzaak zou liggen van het
geding. In die zin oordeelde de rechtbank van Koophandel te Charleroi dat
het verweer gevoerd door een curator tegen een eis in betaling van een
verbrekingsvergoeding, de massa aanbelangt omdat deze een vermindering
van het bevoorrecht passief tot voorwerp heeft. De gerechtskosten die daaruit
voortvloeien zijn boedelschulden (Kh. Charleroi, 17 januari 1995, J.L.M.B.,
1996, 243: , ... Des lors que le curateur n 'a pas seulement subi l 'aboutissement d'un proces intente avant la faillite, mais a tente d'inflechir le deroulement au profit de la masse"; in dezelfde zin: Kh. Liege, 31 oktober
1989, J.L.M.B., 1990, 1108, noot Parmentier, Cl.).
Anderzijds, indien hij na gedagvaard te zijn zelf een tegenvordering inleidt, wordt rechtsplegingsvergoeding bij afwijzing van zijn eis, terecht als
een boedelschuld beschouwd (Kh. Liege, 21 november 1990, T.B.H., 1991,
613).
Krijgt de curator in het debat over de verificatie van schuldvorderingen of in
het geding dat reeds voor het faillissement tegen de gefailleerde was ingeleid, ongelijk van de rechter, dan zullen de gerechtskosten die het voorwerp
van de veroordeling uitmaken, bij het bedrag van de vordering in hoofdsom
worden gevoegd, om in het passief van het faillissement te worden aangenomen. Dit was de oplossing door de Rechtbank van Koophandel te Brussel
gegeven aan een geschil waarin de curator had geweigerd na faillissement
een drukmachine vrij te geven, niet om ze te gebruiken maar om een
expertisemaatregel te Iaten verlopen die v66r het faillissement door de
gefailleerde was gevraagd. Het expertiseverslag weerhield geen gebreken
en derhalve vroeg de schuldeiser-verhuurder van de machine, de veroordeling van de boedel tot o.m. betaling van alle vervallen huurgelden en verbrekingsvergoeding. De eis werd afgewezen door te verwijzen naar de uitvoering door de curator van zijn wettelijke opdracht:
,Overwegende dat in casu de beslissing van verweerder qq tot vrijgave van
de machine na de bei!indiging van de vaststellingen door de expert, enkel
kaderde in de verplichte uitvoering van zijn wettelijke opdracht: de opdracht van een curator bestaat er immers in om overeenkomstig art. 500
e.v. Fail!. W. de schuldvorderingen die in het faillissement, na oproeping
van de schuldeisers, werden ingediend, na te kijken , en in het passief te
aanvaarden: de curator moet definitief het passief van de gefailleerde
vennootschap vaststellen. "(Kh. Brussel, 23 januari 1996, A.R.1628/91, onuitgeg.).
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VII

DE BEVOEGDE RECHTBANK
INZAKE BETWISTINGEN VAN SCHULDVORDERINGEN EN
ANDERE GESCHILLEN
AFDELING

1

ALGEMEEN BEGINSEL

229. In de besproken periode werden de rechtbanken en hoven meermaals
uitgenodigd om zich uit te spreken over het toepassingsveld van artikel 574,
2° Gerechtelijk Wetboek.
Voornoemde bepaling kent aan de rechtbank van koophandel volstrekte
bevoegdheid toe om kennis te nemen van vorderingen en geschillen, rechtstreeks ontstaan uit het faillissement, het akkoord en de opschorting van
betaling, en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het
bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement, het akkoord en de
opschorting van betaling beheerst.
V oor de nadere omschrijving van deze voorwaarden, zoals zij door het Hof
van Cassatie werden vastgesteld, weze er verwezen naar het vorig overzicht
(p. 615, nr. 294 e.v.).
AFDELING

2

TOEPASSINGSGEVALLEN

230. Werden aangezien als vorderingen, waarvan de rechtbank van koophandel kennis neemt op grond van voornoemde uitzonderingsbepaling: ·
- de vordering, aanhangig gemaakt ten verzoeke van het Openbaar Ministerie tegen een voormalig curator, die na de afsluiting van het faillissement nog daden van vereffening stelde en dit zonder recht noch titel: de
door het Openbaar Ministerie gevraagde maatregel was gestoeld op
artikel 138 Gerechtelijk Wetboek, dat naar de Rechtbank van Koophandel te Nivelles, ingevolge de algemene bewoordingen in dewelke
deze bepaling is gesteld, aan het O.M. een initiatiefrecht toekent telkens
als de openbare orde in het gedrang komt (12 juni 1992, B.R.H., 1993,
822);
- het geschil met betrekking tot de aansprakelijkheid van de curator op
grond van een beheersfout in de uitoefening van diens opdracht (Cass.,
10 februari 1995, B.R.H., 1995, 205; R.W. ,1995-96, 164);
- een betwisting met betrekking tot de opname van een schuldvordering in
het passief van het faillissement en het bepalen of de met die schuldvordering verbonden schuld een schuld van of in de boedel is (Cass., 8
december 1995, C.94.432.F.: in dit arrest besliste het Hof van Cassatie
dat, zo de krachtens het gemeen recht materieel bevoegde rechtbank
kennis blijft nemen van het bestaan en van het bedrag van de tegen een
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gefailleerde schuldenaar aangevoerde schuldvordering, de rechtbank van
koophandel echter alleen kan kennis nemen van een verzoek tot veroordeling van de curator qualitate qua in betaling van geldsommen: het
betrof te de zen een geschil tussen de verhuurder, de curator van het
faillissement van de huurder en de overnemer van de huurovereenkomst
en van de handelszaak, die door de curator waren overgedragen na een
tijdelijke voortzetting der handelswerkzaamheden, geschil, in hetwelk de
verhuurder om de veroordeling van de curator qq. verzocht in betaling
van de op de dag van het vonnis van faillietverklaring vervallen huur
evenals van de huur, vervallen tijdens de voortzetting der handelswerkzaamheden);
een aansprakelijkheidsvordering, gestoeld op artikel123, 2°, lid 7° Venn.
W., ingesteld tegen de oprichters van een B.V.B.A.: aldus sluit het
Hof van Beroep te Liege zich aan bij de in het vorig overzicht (nr. 300)
aangehaalde cassatierechtspraak. Het hof gaat vervolgens besluiten tot
de nietigheid van het vonnis a quo, waarbij de vordering werd ingewilligd, op grond dat deze werd ingeleid door een schuldeiser na de
afsluiting van het faillissement. Volgens het Hof van Beroep te Liege
behoort de inleiding van een dergelijke vordering immers tot de uitsluitende bevoegdheid van de curator (22 maart 1993, J.L.M.B., 1993,
1484);
een door de curator op grond van artikel448 Faill. W. ingestelde vordering tot nietigverklaring van een hypotheek (Mons, 23 april 1990, Rev.
Not., 1990, 654);
een op artikel445 Faill. W. gestoelde vordering, strekkende tot het nietig
verklaren van de betaling van de borgsom, voorzien bij de wet op de
voorlopige hechtenis: nu dit geschil behoort tot de volstrekte bevoegdheid van de rechtbank van koophandel, besliste het Hof van Beroep te
Antwerpen tot de onbevoegdheid van de onderzoeksrechter om de betaling van een borgsom door een potentieel gefailleerde te weigeren omdat
zij door een absolute nietigheid zou zijn aangetast (27 april 1990, Pas.
1990, II, 217).

231. Beantwoorden daarentegen niet aan de in artikel 574, 2° Ger. Wb.

vermelde voorwaarden:
- een geschil inzake de invordering van een v66r het faillissement opeisbare en zekere vordering (Arr. Rb. Brussel, 6 december 1993,
R.G.D.C., 1994, 427);
- de door de curator ingeleide vordering, strekkende tot de betaling van het
niet-volgestorte saldo van een kapitaalverhoging (Arr. Rb. Brussel, 1
februari 1993, J.L.M.B., 1993, 1110);
- de betwisting betreffende de vraag of een bedrag dat een partij tijdens
een geding stort op een gemeenschappelijke rekening van haar advocaat en van de advocaat van de tegenpartij, nog tot haar vermogen
behoort dan wel enkel als een vrijwillige consignatie op een gemeen-
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schappelijke rekening behoeft te worden aangezien (Cass., 30 mei 1996,
C.93.373.N.);
een door de curator van een nadien gefailleerde vennootschap ingestelde
vordering, gestoeld op artikel 29 quater, §2 Venn. W., ingevolge de
kennelijke overwaardering van een quasi-inbreng in natura (Kh. Hasselt,
5 februari 1993, R.W., 1992-93, 1245);
inzake de lastens de bestuurders en zaakvoerders van de gefailleerde
vennootschappen ingeleide aansprakelijkheidsvorderingen blijft er verdeeldheid bestaan nopens de toepasselijke bevoegdheidsregel, indien de
vordering wordt ingeleid op grond van gemeenrechtelijke regels inzake
aansprakelijkheid (zie vorig overzicht nr. 300 en 301).
De Arrondissementsrechtbank te Gent was van oordeel dat de rechtballk
van koophandel geen kennis kon nemen van een aansprakelijkheidseis,
ingesteld tegen de zaakvoerders van een gefailleerde vennootschap, voor
zover deze was gegrond op artikel 1382 B.W. (15 maart 1993, T.G.R.,
1993, 110; in dezelfde zin Kh. Gent, 23 maart 1990, T.B.H., 1991, 59),
terwijl volgens de Arrondissementsrechtbank te Brussel de vordering,
ingesteld door een curator nam{ms de gezamenlijke schuldeisers tegen
de bestuurders van een N.V. op grond van voornoemde wetsbepaling,
behoort tot de bevoegdheid van de rechtballk van koophandel (27 april
1987, B.R.H., 1990, 448, met o.i. terechte kritische noot van Parmentier,
Cl.);
een betwisting methetrekking tot de vraagof de door aankopers aan
een notaris gestorte voorschotten op verkopingen, die aan de w{£Breyne
zijn onderworpen, voor zover zij de wettelijke beperking van 5% overschrijden, al dan niet in het vermogen van de gefailleerde v66r diens
faillissement zijn getreden, nu dit geschil zal behoeven te worden opgelost op grond van de regels inzake het contractenrecht, die de verhoudingen tussen de notaris en zijn clienten beheersen, alsook van het
bouwrecht (Kh. Brussel, 23 januari 1991, B.R.H., 1991, 614; Rev. Not.,
1992, 41);
de veroordeling van de in het ongelijk gestelde curator in de kosten van
hoger beroep overeenkomstig artikel 1017 Ger. W.: deze bevoegdheid
behoort tot het Arbeidshof, dat als appelrechter kennis neemt van het
geschil tussen een werknemer en de in het ongelijk gestelde curator van
de failliete werkgever (Cass., 18 juni 1990, Pas., 1990, I,; R. W., 1990-91,
77 4 met eensluidende conclusie van toenmalig Advocaat-Generaal
Lenaerts die dit besluit stoelt op de overweging dat volgens de vaste
rechtspraak van het Hof de veroordeling in de kosten een rechtsgevolg is
van de beslissing over de grond van het geschil en dat om de bevoegde rechtbank aan te wijzen, niet de veroordeling in de kosten in aanmerking dient te worden genomen, maar wel het aanhangig gemaakte
geschil).

232. De lezer weze tevens verwezen naar de bespreking van deze problematiek in het raam van het toepassingsveld van artikel465 Faill. W., dat het
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hoger beroep tegen vonnissen ter zake van faillissement gewezen tot 15
dagen herleidt (nr. 80 e.v.).
AFDELING

3

BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
OP GROND VAN ARTIKEL 577 GER. W.

233. Een geschil met betrekking tot een overdracht van handelshuur tussen
de curator van een faillissement en kooplieden behoort niet tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel, zittinghoudende in boger beroep,
zodat de rechtbank, die zich bevoegd verklaart om van een dergelijke vordering kennis te nemen, artikel 577 van het Ger. Wb. schendt. Voomoemde
bepaling kent immers uitsluitend aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid toe om kennis te nemen van vonnissen door de vrederechter
gewezen, voor zover zij betrekking hebben op geschillen tussen kooplieden
betreffende de handelingen, die de wet als daden van koophandel aanmerkt
of inzake geschillen betreffende de wisselbrieven. Welnu, de curator bezit
geenszins de hoedanigheid van koopman (Cass., 5 april1993, R. W., 1993-94,
434, Pas., 1993, I, 355; J.T., 1994, 501).

HOOFDSTUK

Vill

PROCEDUREAANGELEGENHEDEN IN DE LOOP
VAN HET FAILLISSEMENT

1. Betekening van een vonnis op de gekozen woonplaats, zijnde op de
zetel van de gefailleerde vennootschap.
234. De betekening en de kennisgeving van een vonnis kunnen niet meer
rechtsgeldig gebeuren aan de woonplaats van de lasthebber, zodra deze
failliet werd verklaard: aldus het Hof van Beroep te Brussel, dat zijn beslissing stoelt op art. 39 § 3 Ger. Wb., luidens hetwelk de betekening niet meer
mag geschieden aan de gekozen woonplaats, indien de lasthebber overleden
is, indien hij er zijn woonplaats niet meer heeft, of indien hij er zijn bedrijf
niet meer uitoefent.
Dit laatste geval doet zich voor bij faillietverklaring van een handelaar, nu
ingevolge het faillissement de handelaar uit het beheer over zijn vermogen
wordt ontzet en de tijdelijke voorlopige voortzetting van diens handelsaciviteiten door de curator slechts in een beperkt aantal gevallen door de
rechtbank kan worden toegelaten. W el stelt het Hof van Beroep vast dat
de partij, ten verzoeke van wie de betekening plaatsvond, in kennis werd
gesteld v66r de betekening van het vonnis van de stopzetting der handelsactiviteiten van de lasthebber: deze vaststelling leidt het Hof af uit de
berichtgeving die deze partij mocht ontvangen nopens de datum, waarop
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het faillissement van de lasthebber werd uitgesproken (4 november 1991,
T.B.H. 1992, 306).

2. Kennisgeving van de vaststelling van een zaak aan de gefailleerde
235. Om tegemoet te komen aan de eerbiediging van het recht van verdediging behoort het de afgevaardigde bestuurder van de gefailleerde vennootschap een gerechtsbrief te verzenden, wanneer blijkt dat de gerechtsbrief,
houdende de kennisgeving van vaststelling van een zaak met toepassing van
art. 751 Ger. Wb. en bestemd voor de gefailleerde vennootschap, niet aan
haar, maar aan de curator werd overhandigd. Tot dit besluit kwam het Rof
van Beroep te Brussel met verwijzing naar art. 440, 3de lid Faill. W., naar
luid waarvan wanneer een naamloze vennootschap failliet verklaard is, de
rechtspleging wordt voortgezet tegen de zaakvoerders, die verplicht zijn aan
de rechter-commissaris en aan de curators alle inlichtingen te verschaffen en
zich voor hen aan te bieden, wanneer zij daartoe opgeroepen worden: het
betrof te dezen de vaststelling van een zaak voor het Rof van Beroep ten
verzoeke van de curator, waarbij deze om bevestiging van het faillissementsvonnis verzocht (30 september 1993, B.R.H., 1994, 897).
3. Gevolgen van een burgerlijke partijstelling tegen een gefailleerde
236. Ret faillissement ontneemt d~ bij een inbreuk op de strafwet benadeelde partij niet het recht om zich tegen een gefailleerde burgerlijke partij te
stellen voor een strafrechter, doch bij afwezigheid van de curator is het
vonnis, dat zich over dit verzoek zal uitspreken, aan de massa niet tegenwerpelijk (Cass., 25 januari 1995).
Dit arrest maakt een juiste toepassing van de in art. 444 en 452 Faill. W.
neergelegde regels, die aan de gefailleerde het beheer over zijn vermogen
ontnemen en toevertrouwen aan de curator, tegen wie iedere vordering, die
dat vermogen aanbelangt, dient te worden ingesteld.
4. Termijn voor bet indienen van een verzoek, strekkende tot de vaststelling van bet tijdstip van opbouden te betalen
237. Ret tijdstip, waarop de rechtbank het ophouden te betalen heeft vastgesteld, kan worden aangevochten hetzij door het rechtsmiddel van verzet,
voorzien bij art. 473 Faill. W., hetzij door het indienen bij de rechtbank van
koophandel van een verzoek, strekkende tot het bepalen van het ophouden te
betalen op een ander tijdstip dan datgene, dat blijkt uit het vonnis van
faillietverklaring of uit een later vonnis.
Overeenkomstig art. 442, 5° lid, Faill. W. is dit verzoek niet meer ontvankelijk na de dag, vastgesteld voor het afsluiten van het proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen. De omstandigheid dat dit verzoek
wordt ingesteld bij een verzoekschrift tot agressieve vrijwillige tussenkomst
doet hieraan geen afbreuk.
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Tot deze terechte conclusie kwam het Hof van Cassatie in zijn arrest van
8 juni 1995, waarbij het Hof besloot tot de wettigheid van het arrest van
het Hof van Beroep te Brussel, dat de vordering van eiseres in cassatie
als onontvankelijk afwees na de vaststelling dat eiseres in het geding, waarbij gefailleerde het door de rechtbank van koophandel in het faillissementsvonnis vastgestelde tijdstip van ophouden te betalen, overeenkomstig art. 473 Faill. W. had aangevochten, vrijwillig tussenkwam en bij
deze vrijwillige tussenkomst de rechtbank verzocht dit tijdstip vast te stellen op een andere datum dan deze vastgesteld door de rechtbank en dan
deze voorgesteld door de gefailleerde, zodat zij hierbij de verkrijging van
een eigen recht nastreefde, en dat de vrijwillige tussenkomst dagtekende
van na het verstrijken van het bij art. 442, lid 5, Faill. W. vastgestelde tijdstip.
Het Hof van Beroep was immers van oordeel dat de vrijwillige tussenkomende partij langs deze omweg geen eigen recht meer kon uitoefenen
op een ogenblik, waarop haar rechtstreekse vordering uit dat recht was
vervallen (Cass., 8 juni 1995, J.L.M.B., 1995, 1600; R. W., 1995-96, 754).

5. Voortzetting door de curator van de v66r bet faillissement ingestelde
recbtsvordering
238. Zoals in het voorgaand overzicht uiteengezet (nr. 310), behoeft de

curator geen gedinghervatting te doen in de zin van artikelen 815 e.v. Ger.
Wb., indien hij beslist een v66r het faillissement ingeste1de vordering voort
te zetten. Het behoort derhalve de curator akte te verlenen dat hij de tegen de
gefailleerde ingestelde vordering voortzet. Eenmaal het faillissement uitgesproken kan immers iedere roerende of onroerende rechtsvordering uitsluitend tegen de curator worden vervolgd, overeenkomstig artikel452 Faill. W.
(Mons, 18 maart 1994, J.L.M.B., 1994, 1044).

6. Verzoek van de curator tot samenvoeging van faillissementsboedels Termijnen waarbinnen bet derdenverzet tegen de beslissing tot
samenvoeging dient te worden ingesteld
239. Het verzoek tot samenvoeging van boedels van twee of meerdere

faillissementen dient door de curator voor de rechtbank van koophandel te
worden aanhangig gemaakt bij rniddel van een dagvaarding. Ben bij eenzijdig verzoekschrift door een curator ingestelde rechtsvordering werd als
onontvankelijk verworpen (Cass., 9 september 194, R. W., 1994-95, 1070;
Arr. Cass., 1994, 723, Recente arresten van het Hof van Cassatie 1995, p. 25,
met noot Van Buggenhout, Chr., ,Samenvoeging van faillissementen"; in
gelijkaardige zin: Van Drooghenbroeck, J.F., ,Jonction des masses et jonction des causes. Confusion des patrimoines ... et des esprits", R.P.S., 1995,
254 m.b. 258 e.v.).
240. De termijnen, binnen dewelke derdenverzet tegen een beslissing tot
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samenvoeging van de boedels van twee of meerdere faillissementen op
ontvankelijke wijze kan worden ingesteld, zijn deze voorgeschreven
door de artikelen 1128 en 1129 Ger. Wb. en niet de bij artikel 473 Faill.
W. voorziene verkorte termijnen, nu deze door de wetgever werden ingesteld
ter bespoediging van de faillissementsverrichtingen en, nu zij afwijken van
de in de artikelen 1128 en 1129 Ger. Wb. neergelegde gemeenrechtelijke
regels inzake de termijnen voor het instellen van derdenverzet, niet kunnen
worden toegepast op beslissingen, die geen deel uitmaken van deze geviseerd in art. 473 Faill. W. (Cass., 17 oktober 1991, Pas., 1992, I, 130, opm.,
Arr. Cass., 1991-92, 159, R.W., 1991-92, 826, dit arrest vemietigt het arrest
van het Hof van Beroep te Liege van 12 oktober 1989 (J.L.M.B., 1990, p.
1084)).
7. Persoonlijk betrekken van de curator in bet raam van een bangend
gescbil
241. Met toepassing van de in artikel 807 Ger. Wb. neergelegde regel, naar
luid waarvan een vordering krachtens deze bepaling niet kan worden gericht
tegen een gedaagde in een andere hoedanigheid dan deze waarin hij werd
gedagvaard (zie o.m. Cass., 24 oktober 1983, Pas., 1984, I, 197; Cass., 26
oktober 1995, C.93.42l.N.), besliste het Hof van beroep te Brussel in zijn
arrest van 22 februari 1993 tot de onontvankelijkheid van een tegenvordering, die tegen de-curator- in persoonlijke naam __wegens_door hem in zijn
ambtsuitoefening begane fouten werd ingesteld in het raam van een door
hem qualitate qua tegen de bestuurders van gefailleerde vennootschappen
ingeleide aansprakelijkheidseis (R.P.S., 1993, 168, met noot 't Kint, F.; zie
eveneens noot onder Brussel13 september 1989, R. W. 1990-91, p. 500 e.v.,
met noot van Tielman, V., ,De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator
voor het voeren van misleidende handelspubliciteit n.a.v. de tegeldemaking
van de activa van het faillissement"). Het Hof van beroep bevestigt in dit
arrest de persoonlijke gehoudenheid van de curator indien hij tijdens de
uitoefening van zijn opdracht fouten begaat, waardoor hij schade aan derden
of aan het buitenbezit gestelde vermogen toebrengt (zie tevens vorig overzicht nr. 124 e.v.).

HOOFDSTUK

IX

FAILLISSEMENT EN INTERNATIONAAL PRIVAAT RECHT
1. Reikwijdte van bet faillissement over de grenzen been
242. In Belgie wordt het principe van de eenheid en van de universaliteit der
faillissementen gehuldigd. Volgens deze Stelling kan voor een handelaar
slechts een faillissement, in binnen- en buitenland, worden uitgesproken en
heeft het faillissement een universele werking (Kh. Brussel, 26 november
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1991, B.R.H., 1992, 1077). In deze stelling beschikt de curator over grensoverschrijdende bevoegdheden (Kh. Brusse1, 8 november 1989, T.B.H.,
1989, 854, die aan een in Luxemburg benoemde curator van een aldaar
failliet verklaarde vennootschap bevoegdheid toekent om in Be1gie te
ageren, na te hebben vastgesteld dat ook Luxemburg het principe van
universaliteit van het faillissement huldigt; Colle, Ph., ,Problemen van
internationaal faillissementsrecht in een Belgisch en rechtsvergelijkend perspectief", T.P.R., 1993, 473 e.v.; Geinger, H., ,Het faillissement en het
concordaat in de internationale context", T.P.R., 1982, 115 e.v., en de in
deze bijdragen geciteerde verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer; Ganshof, L., Le droit de la faillite dans les Etats de la Communaute economique
europeenne, Brussel 1969; Erauw, J. e.a., ,Overzicht van rechtspraak, Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht", T.P.R., 1993, 667 e.v.,
nr. 274 e.v.).
Het principe van universaliteit zal weliswaar vaak dode letter blijven, nu
bij gebreke aan bet bestaan van een verdrag de extra-territoriale uitwerking van bet faillissement uiteindelijk bepaald wordt door de rechtsorde van
het vreemde land, waar het faillissementsvonnis behoeft te worden uitgevoerd.
Belgie heeft met sommige buurlanden bilaterale verdragen gesloten m.b.t.
de bevoegdheidsregeling inzake faillissementen, Frankrijk ( het BelgischFrans verdrag van 8 juli 1899), Nederland ( het Belgisch-Nederlands verdrag
van 28 maart 1925) en Oostenrijk ( het Belgisch-Oostenrijks verdrag van 16
juli 1969; zie o.m. inzake het Belgisch-Nederlands verdrag, Watte, N., ,La
faillite internationale: quelques observations sur 1' application du traite neerlando-belge du 28 mars 1925 et !'interpretation de la ,lex concursus"
etrangere", noot onder Cass., 12 januari 1990, R.C.J.B., 1993, 454).
In deze drie verdragen wordt het beginsel van de eenheid en van de universaliteit van het faillissement gehuldigd, beginsel, waarvan de uitwerking
evenwel beperkt blijft tot de Staten die de verdragen hebben ondertekend.
Niets staat de verdragsstaten in de weg om ten aanzien van derde landen de
territoriale opvatting van het faillissement te huldigen.
243. Daartegenover staat het principe van de territorialiteit van het faillis-

sement: in deze opvatting kunnen meerdere faillissementen van een handelaar worden uitgesproken, indien deze in verschillende landen bedrijvig is of
aldaar over activa beschikt. Volgens deze leer zal elk faillissement worden
afgebandeld volgens bet recht van bet land, waar het werd uitgesproken, en
zijn de gevolgen ervan beperkt tot dit gebied.
Een juiste toepassing van dit principe werd gemaakt door het Hof van
Cassatie in zijn arrest van 26 september 1991 (R.W., 1991-92,917, T.B.H.,
1992, 360, Pas., 1992, I, 77), waarin het Hof stelde dat de Belgische recbter niet zonder rniskenning van de soevereiniteit van de vreemde staat aan een
buitenlands vonnis van faillietverklaring extra-territoriale gevolgen kan
toekennen, die het volgens de vreemde wetgeving niet heeft en besloot tot
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de wettigheid van het arrest van het hof van beroep, dat had geoordeeld dat,
nu een Deens faillissement geen extra-territoriale uitwerking heeft en de
gevolgen ervan beperkt blijven tot Denemarken, dit faillissement voor de
individuele schuldeisers geen beletsel kon vormen om na het vonnis van
faillietverklaring in Belgie beslagleggingen en uitvoeringsmaatregelen te
verrichten op goederen, die de Deense vennootschap in Belgie bezit.

2. Territoriaal bevoegde rechtbank
244. Het door Belgie gehuldigde beginsel van universaliteit van het faillissement heeft tot gevolg dat de in onze nationale wetgeving neergelegde
bevoegdheidsregels worden geprojecteerd op internationaal vlak om de
internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken te bepalen.
Met toepassing van voornoemde regels is de Belgische rechter derhalve
ratione loci bevoegd om een ,internationaal" faillissement uit te spreken,
voor zover de betrokken handelaar zijn woonplaats heeft in Belgie ten tijde
van het ophouden te betalen.
245. De drie hierbovenvermelde bilaterale verdragen kennen eveneens aan
de rechter van de woonplaats de uitsluitende bevoegdheid toe om het
faillissement uit te spreken. Zij Iaten echter na een omschrijving te geven
van het begrip ,woonplaats", zodat de rechter, bij wie een faillissementsprocedure aanhangig Wotdt gemaakt, aan ·de hand- van zijn eigen wetgeving zal moeten pnderzoeken of de handelaar al dan niet in bet land woonachtig is, wat onvermijdelijk tot bevoegdheidsconflicten zal aanleiding geven indien in de betrokken Ianden een verschillende omschrijving van het
begrip ,woonplaats" wordt gegeven (zie o.m. de verschillen in interpretatie
van het begrip ,woonplaats" van een handelaar-natuurlijk persoon in Frankrijk (handelswoonplaats) en in Belgie (inschrijving in het bevolkingsregister).
Omdat het faillissement niet was uitgesproken door de rechter, die overeenkomstig artikel 8 van het Belgisch-Frans verdrag bevoegd was om dit te
doen, met name de rechter van de plaats, waar de Franse vennootschap haar
maatschappelijke zetel had, in onderhavig geval de Rechtbank van Koophandel te Marseille weigerde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
extra-territoriale uitwerking te verlenen aan het door de Rechtbank van
Koophandel te Parijs uitgesproken vonnis ondanks het in het verdrag gehuldigde beginsel van universaliteit, en aldus opheffing te verlenen van in
Belgie tijdens de verdachte periode gelegde bewarende beslagen onder
derden (24 januari 1994, R. W., 1994-95, 130).
246. Het criterium van de maatschappelijke zetel, dat in het Belgisch-Frans
verdrag wordt gehanteerd voor de bevoegdheidsregeling inzake faillissement
van handelaars-rechtspersonen, kan weliswaar slechts worden gehanteerd
voor zover de als maatschappelijke zetel aangewezen zetel de werkelijke
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zetel is. Deze regel geldt zowel naar Frans als naar Belgisch internationaal
privaatrecht. De werkelijke zetel is volgens bet Hof van Beroep te Gent
de plaats, waar de centrale leiding van de vennootschap in werkelijkheid,
wordt uitgeoefend (Gent, 9 december 1993, R. W., 1993-94, 1430, Pas., 1993,
II, 30).
3. De op de faillissementsprocedure toepasselijke wetgeving
247. Het is de wet van het land waar het faillissement is uitgesproken,
met name de lex fori concursus, die de rechtsgevolgen bepaalt die zich
krachtens een verdragsbepaling over het gebied van de verdragsstaten uitstrekken. De wet van de andere verdragsstaten oefent derhalve geen enkele
invloed uit op de omvang van die rechtsgevolgen, behoudens waar het om
eisen van openbare orde gaat (Beroep Gent, 15 februari 1991, T.B.H., 1991,
418).
In navolging van deze regel besloot bet Hof van Beroep te Gent in voornoemd arrest tot de toepasselijkheid van de lex fori concursus op de vordering die door een curator van een in Belgie uitgesproken faillissement werd
ingesteld en die voortsproot uit het faillissement, met name een op art. 445
e.v. Faill. W. gestoelde eis in nietigverklaring van rechtshandelingen, gesteld
tijdens de verdachte periode, en dit ongeacht of bij deze handelingen buitenlanders betrokken zijn of dat zij deels in het buitenland werden aangegaan of
uitgevoerd, alsook tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbank tot
kennisneming van een dergelijke vordering, zelfs zo verweerder zijn woonplaats in het buitenland heeft.
Er weze weliswaar aangemerkt dat ook met andere wetten dan de lex fori
concursus zal behoeven te worden rekening gehouden bij de afhandeling van
bet faillissement (o.m. de lex contractus, de lex loci delicti commissi, de lex
rei sitae). Voor een nadere bespreking van deze problematiek weze er o.m.
verwezen naar Colle, Ph., o.c., T.P.R., 1993, nr. 29 e.v.; Geinger, H., o.c.,
T.P.R., 1982, nr. 30 e.v. en de aldaar geciteerde verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer).

HooFDSTUKX

DE OPLOSSING VAN HET FAILLISSEMENT
AFDELING 1
DE (VOORLOPIGE) VOORTZETTING DER HANDELSWERKZAAMHEDEN

248. De rechtbank van koophandel kan enkel bevelen dat de handelsverrichtingen van de gefailleerde voorlopig zouden worden voortgezet wanneer
bet belang van de schuldeisers het vereist (artikel 475 Faill. W.).
Uit de formulering van de wet volgt dat de finaliteit van elke vereffeningsboedel de optimale tegeldemaking is van de activa, desgevallend door
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middel van een voortzetting der handelsverrichtingen, maar dus noodzakelijkerwijze met de stopzetting der bedrijfsactitiviteiten tot gevolg, tenminste
zoals ze worden gevoerd in het kader van de juridische structuur van de
failliete onderneming.
De curator zal immers in het kader van deze optimalisatie kiezen voor een
,going concern" overdracht van de bedrijfsactiva indien anders de kans zou
dreigen verloren te gaan de meerwaarde te innen die de prijszetting in
continui"teit kan betekenen tegenover de optelsom van de ontmantelingsprijzen.
Daarbij zal de curator zich steeds boeden uitsluitend te handelen onder druk
van belangen die niet rechtstreeks te maken hebben met het optimale beheer
van het buitenbezitgestelde vermogen en van de schuldeisers.
Ook bij de verderzetting van de handelsverrichtingen zijn ,ruimere" economische en sociale belangen bij het instandhouden van de onderneming en
bij weeromstuit van de werkgelegenheid strikt genomen niet aan de orde.
In onze vorige bijdrage hebben wij reeds verwezen naar het feit dat op het in
overweging nemen van deze belangen, o.m. door de verdere uitbating van de
onderneming, niets is aan te merken zolang de belangen van de schuldeisers
er maar niet door geschaad worden. In die zin kan er voor de curator een
belangrijke maatschappelijke rol zijn weggelegd door te pogen zijn wettelijke opdracht te verzoenen met het behoud van de onderneming en van
zoveel mogelijk-werkgelegenheid.
Deze ideale werkwijze is echter niet van risico's ontbloot.
W anneer de curator door de rechtbank is gemachtigd de verdere uitbating te
verzekeren dan is het essentieel te onderstrepen dat:
de verbintenissen die ontstaan uit deze voortzettingsverrichtingen onvermijdelijk boedelschulden zijn (Cass., 2 mei 1994, J.L.M.B., 1994, 1023);
er aan de activa zoals deze wettelijk bevroren zijn op datum van het
faillissement niet mag worden geraakt, tenzij er een opbrengst tegenover
staat, ten bate van de schuldeisers;
de rechten van de hypothecaire en pandhoudende schuldeisers, die hun
initiatiefrecht om tot de realisatie van gemeenrecht te doen overgaan
zonder mensen te gebruiken, niet door de voortzetting kunnen worden
beknot;
- zelfs indien deze schuldeisers hun akkoord hebben betuigd met de
verderzetting, zij nooit kunnen gehouden zijn de boedelschulden uit de
verdere uitbating te dragen, tenzij deze nuttig waren voor het behoud of
de tegeldemaking van het onderpand van hun schuldvordering (Brussel,
15 september 1994, J.T., 1995, 7).
Deze beginselen in acht genomen veronderstelt een overdracht ,in going
concern" na verdere uitbating dus noodzakelijkerwijze dat er tijdens de
verderzetting een weliswaar vereenvoudigde maar toch volledige boekhouding zou worden gevoerd (financieel dagboek, inkoopboek, verkoopboek,
inventarisboek, waamaar de verrichtingen nadien zullen geresumeerd wor-
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den in het financieel dagboek van de faillissementsrekeningen). Het is
daarbij van essentieel belang dat de opbrengst van de voorraden, zoals
gei'nventarieerd op de dag van het faillissement en na verwerking ervan
tijdens de verderzetting, financieel zou wedersamengesteld worden na de
fysieke opname van de voorraden bij de beeindiging der verderzetting en de
overdracht van de activa, teneinde geen nadeel toe te brengen aan de
schuldeisers die op deze voorraden een hypotheek, voorrecht of pand kunnen
doen gelden. Zonder dat een volledige boekhouding wordt gevoerd, is het
voor de curator daarenboven niet mogelijk de nettowinst van de verderzettingswerkzaamhden te berekenen die uitsluitend over de schuldeisers in de
boedel, d.i. de algemeen bevoorrechte en gewone schuldeisers, zal te verdelen zijn.
Het voeren van deze boekhouding moet ook de curator in staat stellen
periodieke staten op te stellen die zullen uitwijzen of de uitbating winstgevend is, dan wei op deficitaire wijze wordt gevoerd.
Is dit laatste het geval, dan zal de verderzetting van korte duur zijn nu het
deficit zal gecompenseerd dienen te worden met de meerwaarde op de
,going concern" overdracht, vergeleken met een ontmantelingsscenario.
Komt de verwachte overdracht er niet snel, dan is door de curator onverwijld bet initiatief te nemen om de machtiging te doen intrekken, op straffe van zijn aansprakelijkheid, wanneer later blijkt dat de schulden aangegaan tijdens een onredelijk lang volgehouden verderzetting aile activa van
de boedel hebben opgeslorpt (Kh. Niveiles, 21 juni 1993, A.R. 64/80 en
611/80).
De verderzetting der uitbating kan door de curator zelf gebeuren of door een
derde onder zijn toezicht. Dit zal het geval zijn wanneer het handelsfonds
tijdelijk door een derde wordt uitgebaat in afwachting van een overnemer:
zoals gezegd zijn de handelshuurschulden in dergelijk geval boedelschulden
die eerst van de opbrengsten van de uitbating zijn vooraf te nemen (Kh.
Charleroi, 6 mei 1992, R.R.D., 1992, 436).
Terecht is beslist dat een huurovereenkomst over het volledig handelsfonds
met een optie tot aankoop neerkomt op een verderzetting der handelswerkzaamheden door een derde, waarvoor derhalve toelating is te vragen aan de
rechtbank van koophandel: nu deze toelating niet was gevraagd, was de
boedel niet verbonden en konden de schuldeisers de curator aanspreken voor
aile schade die de boedel zou lijden door de uitvoering van deze overeenkomst zonder rechtsgrond (Antwerpen, 18 juni 1992, A.R. 1942/92).

AFDELING 2
HET AKKOORD NA FAILLISSEMENT

249. Overeenkomstig de artikelen 509 en volgende van de faillissementswet, kan de debiteur een akkoord aangaan met zijn schuldeisers nadat een
faillissementsvonnis is uitgesproken. Pas wanneer geen akkoord tot stand
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komt, kan de curator de vereffening van het actief aanvangen. De goederen
van de gefailleerde, met uitzondering van deze die onderhevig zijn aan
bederf of dreigende waardeverrnindering, kunnen voor de verwerping van
het akkoord enkel worden verkocht rnits machtiging van de rechtbank (art.
477 Faill. W).
De akkoordvergadering kan slechts doorgang vinden nadat de verificatie van
de schuldvorderingen heeft plaatsgevonden. De rechter-comrnissaris beveelt
de oproeping van de schuldeisers (art 506lid 2 Faill. W) en de bijeenroeping
ervan geschiedt door de curator (art. 510 Faill. W.). Een vergadering die
plaatsvindt na de verificatie, maar waarvan de oproeping ervoor is gebeurd,
is vroegtijdig en derhalve nietig (Kh. Dendermonde, 21 november 1991,
T.B.H.,l992 , 1107). De akkoordvergadering is eveneens vatbaar voor nietigverklaring wanneer het bedrag van verscheidene schuldvorderingen, aanvaard voor 1 BEF provisioneel, nog niet vaststond en de curator nog
verschillende processen diende te voeren, ter verwerping van de schuldvorderingen, die voor 1 BEF provisioneel waren aangenomen (Kh. Namur, 13
oktober 1994, R.R.D., 1995, 52).

W at de inhoud van de akkoordvoorstellen betreft, kan verwezen worden naar
de rechtspraak betreffende het gerechtelijk akkoord. Aileen de definitief of
bij voorraad aangenomen schuldeisers of hun gemachtigden worden op de
vergadering toegelaten (art. 511lid 1 Faill. W). De hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers zijn niet stemgerecbtigd,tenzij_zij afstandck>e11_y~n hu:tJ:
voorrechtlhypotheek (art. 513 Faill. W.). Om tot de stemming te worden
toegelaten, dient de gemandateerde van de schuldeisers voorzien te zijn van
een bijzondere volmacht, het mandaat mag niet opgenomen worden door de
curator, de rechter-comrnissaris, de griffier of de vertegenwoordiger van de
gefailleerde (Kh. Namur, 14 mei 1992, J.T., 1992, 779).
De curator brengt verslag uit over het faillissement en de gefailleerde wordt
gehoord (art 511 Faill. W.). Het akkoord wordt aangenomen met de medewerking van de meerderheid van de schuldeisers die bovendien drie vierden
vertegenwoordigen van het geheel van de aanvaarde schuldvorderingen (art.
512 Faill. W.).
De homologatie van het akkoord maakt het bindend voor alle schuldeisers
(art. 518 Faill. W.). Overeenkomstig bepaalde rechtspraak, wordt de homologatieprocedure - in tegenstelling tot het akkoord voor faillissement niet ambtshalve aanhangig gemaakt maar ingeleid bij dagvaarding (Kh.
Namur, 14 mei 1992, J.T., 1992, 779). Andere rechtbanken voeren de
homologatieprocedure ambtshalve door (Kh. Brussel, 8 oktober 1996, A.R.
1996/0740). De rechtbank kan bij de homologatie van een akkoord, haar
appreciatie niet in de plaats stellen van die van de schuldeisers behoudens zwaarwichtige redenen: die redenen zijn niet vervuld wanneer op de
akkoordvergadering slechts een schuldeiser aanwezig is, in zijn hoedanigheid van mandataris van de andere (Liege, 11 maart 1993, J.L.M.B., 1995,
139).
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Al de schuldeisers die het recht hadden aan het akkoord deel te nemen
kunnen daartegen verzet doen (art. 516 Faill. W.). Niet naar recht verantwoord is het arrest dat het derdenverzet tegen een vonnis waarbij een
akkoord na faillissement ontbonden wordt verklaard afwijst, omdat het
vonnis van ambtsbalve faillietverklaring in kracht van gewijsde was getreden
en het verzet zonder belang was, nu het ambtshalve faillissement precies bet
gevolg was van de beslissing die de ontbinding van bet akkoord na faillissement had uitgesproken: het derdenverzet was derhalve ontvankelijk (Cass.,
11 oktober 1990, R. W., 1990-91, 992).
Ingeval de gefailleerde de voorwaarden van zijn akkoord niet nakomt, kan de
ontbinding ervan geeist worden. Zowel de ontbinding, als de vemietiging
van het akkoord na faillissement, brengen de faillietverklaring van de
schuldenaar met zich mee. Het hof van beroep van Brussel merkte terecbt
op dat artikel 523 Faill. W. nergens voorziet dat de rechtbank zich ook
ambtshalve over de ontbinding van het akkoord zou kunnen uitspreken
(Brussel, 24 juni 1993, T.B.H., 1994, 963).
AffiELING

3

DE VEREFFENING

250. De curator heeft als algemene opdracht de activa van de gefailleerde te
vereffenen en de opbrengst ervan onder de schuldeisers te verdelen (Cass., 2
maart 1995, T.B.H., 1995, 577).
De scharnierdatum waarop de vereffeningswerkzaarnheden normaliter kunnen van start gaan, is deze van de verwerping van de akkoordvoorstellen van
het faillissement of de datum waarop de akkoordvergadering is opgeroepen
maar vaststelt dat de gefailleerde geen voorstellen formuleert.
Indien men zou toelaten dat de curator tot vereffening van bet actief zou
overgaan voor de akkoordvergadering, krenkt men de belangen en de rechten
van de schuldeisers en van de gefailleerde: de rechter kan dus de imperatieve
bepalingen van de artikelen 509-527 Faill. W. niet negeren; slechts in
uitzonderlijke omstandigheden en voor welbepaalde goederen zal er kunnen
toepassing gemaakt worden van artikel 477 Faill. W. (Kh. Gent, 18 maart
1986, T.B.H., 1988, 944). Alhoewel artikel 477 Faill. W. niet toelaat onroerende goederen te verkopen voor de akkoordvergadering (Parijs, R. en
Van Buggenhout, C., ,Over de verkoop van de onroerende goederen van de
gefailleerde", B.R.H., 1981, 390; Kh. Gent, 3 april 1986, A.R. 657/86), blijft
een minderheid van de rechtspraak de wet negeren uit praktiscbe overwe, gingen (Kh. Kortrijk, 5 juli 1993, A.R. 2323/93 en 2324/93; Kh. Kortrijk, 29
juli 1994, A.R. 1851/94).
Daarentegen is het vaste rechtspraak geworden dat de gefailleerde afstand
kan doen van het formuleren van akkoordvoorstellen, zodat de curator dan
onverwijld de vereffeningsfase kan aanvatten- artikel 528 Faill. W. (Liege, 14 oktober 1994, J.L.M.B., 1995, 1366; Kh. Brussel, 13 februari
1990, T.B.H., 1990, 453; Kh. Arion, 24 januari 1994, A.R. 1619; Kh. leper, 5
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januari 1993, T.B.H., 1993, 884); ook artikel 477 Faill. W. is niet van
toepassing wanneer de gefailleerde afstand heeft gedaan van het recht
akkoordvoorstellen te formuleren: de verkoop geschiedt dan onder de verantwoordelijkheid van de curator (Kh. Brussel, 21 september 1995, A.R. 1445/
95). Terecht worden daarbij de omstandigheden van deze afstand kritisch
onderzocht: er mag geen zweem van dubbelzinnigheid heersen, laat staan dat
er van een afstand sprake zou kunnen zijn onder druk (Kh. Namur, 29 januari
1992, R.R.D., 1992, 82).
Is er sprake van een regelmatige afstand van het recht akkoordvoorstellen te
formuleren, dan moet voor elk bepaald goed de geeigende procedure nageleefd worden, hetgeen, in de gevallen van industriele ondernemingen een
combinatie van de artikelen 477 Faill. W. en 1193 ter Ger. W. tot gevolg zal
hebben.
De procedure strekkende tot machtiging van de verkoop van de roerende
goederen impliceert niet noodzakelijk een dagvaarding, maar situeert zich
binnen de eigenlijke faillissementsprocedure (Kh. Kortrijk, 29 juli 1994,
A.R. 1851194).
De gefailleerde moet wel gehoord worden na ,behoorlijk te zijn opgeroepen", maar dit betekent niet dat hij het recht zou hebben een rechtsmiddel uit
te oefenen tegen de beslissing gewezen op grond van artikel477 Faill. W.; de
algemene buitenbezitstelling verzet zich daartegen (Brussel, 19 december
1989, T.B.H., 1990, 859).
Zowel in de procedure op grond van artikel477 Faill. W. als in deze ingeleid
op grond van artikel 1193 ter Ger. W. kunnen een aantal partijen tussenkomen; het betreft in de eerste plaats de gefailleerde die er belang bij heeft
dat zijn goederen in de beste voorwaarden zouden gerealiseerd worden
(Mons, 15 oktober 1990, J.L.M.B., 1990, 1512), maar ook de kandidaten
hebben het recht de voordelen van hun bod uiteen te zetten (Gent, 8 maart
1989, T.B.H., 444). Of ook de ex-werknemers kunnen tussenkomen, zal
afhangen van de invulling van de vraag of zij een persoonlijk belang kunnen
laten gelden, onderscheiden van hun belang als schuldeiser in de boedel
(Cass., 16 mei 1991, R.W., 1991-92, 267; Kh. Namur, 2 mei 1994, R.R.D.,
1994, 346; Kh. Arion, 24 januari 1994, A.R. 1.619).
Weliswaar zijn, ingevolge artikel 465, tweede lid Faill. W., de vonnissen
waarbij de verkoop wordt toegestaan van tot het faillissement behorende
goederen niet voor verzet, hoger beroep of cassatieberoep vatbaar, maar die
beperking moet volgens het Hof van Cassatie eng worden uitgelegd, zodat zij
niet kan worden uitgebreid tot het derdenverzet, van welk rechtsmiddel
daarin geen sprake is (16 mei 1991, AC. 1990-91, 923; contra: Liege, 15
oktober 1993, J.T., 1995, 110).
Terecht worden curatoren er regelmatig aan herinnerd dat de openbare
verkoping de regel is en de verkoping uit de hand de grote uitzondering:
daarbij zal de rechter zich uitsluitend laten leiden door het belang van de
schuldeisers en de boedel, d.w.z. de hoogte van het te verdelen dividend
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(Liege, 30 juni 1994, J.L.M.B., 1995, 1211; Kh. leper, 5 januari 1993, T.B.H.,
1993, 885).
Legio zijn de gevallen waarin de curator de verkoop uit de hand (weze het
van roerende of onroerende goederen) voorstelt om reden dat uit een deskundig verslag - dat een dubbele schatting voorziet - zou blijken dat de
voorgestelde waarde hoger zou zijn dan uit een openbare verkoping zou
kunnen gehaald worden (Gent, 8 maart 1989, T.B.H. ,1990, 444): argumenten die verwijzen naar het risico van een openbare verkoping of naar de kans
op een hogere prijs gaan echter in tegen de regel van openbare orde dat
onroerende goederen - behoudens uitzonderlijke omstandigheden - openbaar moeten verkocht worden (Liege, 30 juni 1994, J.L.M.B., 1995, 1211).
De strikte navolging van deze regel dringt zich des te meer op wanneer er
meerdere kandidaten zijn en a fortiori wanneer een onder hen er zich ter
zitting toe verbindt een bod te handhaven in de openbare verkoping (Antwerpen, 18 juni 1992, A.R. 1942/92 en 2009/92).
In een aantal gevallen wordt door curatoren vergeten dat het de rechtbank
behoort een machtiging en geen bekrachtiging uit te spreken. Ret is dus de
rechter en niet de curator die zal beslissen over de prijsvoorwaarde en de
modaliteiten van de verkoop, indien hij deze toestaat: overeenkomsten tussen
een kandidaat en de curator v66r de beslissing van de rechter, zelfs onder
opschortende voorwaarde gesloten, kunnen deze laatste niet binden vermits
de rechtbank de belangen van de schuldeisers zal beoordelen op het ogenblik
dat hij zich over de vraag tot machtiging beraadt (Liege, 30 juni 1994,
J.L.M.B., 1995, 1211; Kh. Namur, 2 mei 1994, A.R. 254/94 en 256/94;
Kh. Charleroi, 7 maart 1995, J.L.M.B., 1995, 1633).
Zoals gezegd zal de rechter, bij de beoordeling van het verzoek tot machtiging, uitsluitend de belangen van de boedel, d.w.z. de hoogte van het te
verdelen dividend voor ogen houden.
Dat curatoren en rechters bij de realisatiepogingen van industriele gehelen
om begrijpelijke redenen onder zware druk staan, valt niet te ontkennen.
Alhoewel er in de motieven geregeld wordt verwezen naar het feit dat de
uitgeoefende druk van derden geen voorwendsel mag zijn om de belangen
van de schuldeisers ter zijde te schuiven, is de neerslag hiervan niet steeds in
de beslissing terug te vinden omdat uiteindelijk de ,socio-economische"
omstandigheden de doorslag zullen geven onder het voorwendsel dat het
verschil in prijs voor de schuldeisers niet essentieel is (Kh. leper, 5 januari
1993, T.B.H., 1993, 884; Kh. Nivelles, 20 december 1993, A.R. 984/93).
Regelmatig wordt dan ook onderlijnd dat de redding van een failliete
onderneming op zich geenszins een verkoping aan minder gunstige voorwaarden kan rechtvaardigen (Brussel, 27 januari 1994, A.R. 88/93).
De rechter kan zowel een drempelprijs (Kh. Brussel, 31 augustus 1992, A.R.
116/92 Fen 117/92 F; Kh. Dinant, 12 september 1988, T.B.H., 1990, 451) als
bijzondere voorwaarden opleggen.
Als voorwaarde kan b.v. bepaald worden dat de koper van een nog niet
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vergund perceel een toeslag zal betalen indien hij binnen een bepaalde
tijdspanne doorverkoopt (Kh. Brussel, 24 februari 1995, R.G. 27/95 F), of
dat er machtiging tot verkopen wordt verleend aan een minimumprijs en
mits inachtname van een wachttermijn (Kp. Brussel, 13 februari 1990,
T.B.H., 1990, 453).
De hypothecaire schuldeisers die gehoord worden in de procedure kunnen de
rechtbanken verzoeken de toelating afhankelijk te maken van bepaalde
voorwaarden - artikel 1193ter - tweede lid (Kh. Namur, 29 januari
1992, T.B.H., 1992, 1094), maar voorwaarden die niets te maken hebben
met de realisatie van het onroerend goed worden terecht niet aangenomen
(Kh. Brugge, 10 juni 1993, R. W., 1993-84, 1239, die ten onrechte beroep
doet op de leer van het rechtsmisbruik).
De machtiging om uit de hand te verkopen is niet ondergeschikt aan het
uitbrengen van een bod (Henrion, L.M. en Van Buggenhout, C., ,La
vente des immeubles de gre a gre: article 1193ter C.J.", T.B.H., 1990,
374; Kh. Brussel, 31 augustus 1992, A.R. 116/92 Fen 117/92 F). De rechtbank hoeft ook niet de identiteit van de kandidaat in de machtiging aan te
geven.
De machtiging die door de curator aan de rechtbank van koophandel is te
vragen, betreft een essentiele voorwaarde om het buitenbezitgestelde vermogen wettelijk te kunnen verbinden en dient de overeenkomst dan ook
vooraf te gaan. De rechtbank kan, om een minimumprijs te bepalen, rekening
h~iiden-met een-ter i1it1ng geformuieerdbodeii- is niet geoondeti door
een bod voorgelegd door de curator (Kh. Brussel, 31 augustus 1992, A.R
116/92 Fen 117/95 F). Eenmaal de verkoop gesloten is op grond van de
bekomen machtiging, kan de geldigheid van de verkoop niet meer worden
aangetast door een boger bod (Kh. Charleroi, 7 maart 1995, J.L.M.B., 1995,
1663).

nag

Eens de machtiging bekomen, is de curator aansprakelijk om de verkoop te
sluiten aan de beste voorwaarden voor de schuldeisers. Tevens zal hij echter
oog hebben voor zijn quasi-delictuele aansprakelijkheid (precontractuele
fout) tegenover derden ingeval er meerdere kandidaten meedingen en de
rechtbank enkel een minimumprijs heeft opgelegd.
Zoals gezegd is de normale procedure van realisatie van de activa van het
faillissement de openbare verkoping.
Voor de onroerende goederen wordt de curator door de rechter-commissaris
gemachtigd en tegen deze machtiging is verzet mogelijk (Cass., 28 maart
1985, A. C., 1984-85, nr. 447). De rechter-commissaris wijst vervolgens de
notaris aan die de verkoopsvoorwaarden vastlegt en de plaats en datum van
de verkoop bepaalt in samenspraak met de vrederechter van het kanton waar
het goed gelegen is. De vrederechter kan de curator horen en desgevallend
een verkoping uitstellen of zelfs zijn goedkeuring weigeren: hij is er in het
bijzonder mee belast de belangen van de schuldeisers en van de gefailleerde
te beschermen door er o.m. over te waken dat de verkoopsvoorwaarden hen
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geen nadeel toebrengen. De verkoping wordt ten overstaan van hem gehouden.
Derde belanghebbenden die wensen op te komen tegen de verkoopsvoorwaarden, zullen hun tegenspraak brengen voor de notaris. De vrederechter is
onbevoegd om deze te beslechten nu in geval van faillissement de verkoop
van de onroerende goederen geschiedt op de wijze die gebruikelijk is inzake
gewone openbare verkoping van onroerende goederen, behoudens het bepaalde in artikel 1193 ter Ger. W. (Cass., 13 mei 1994, R. W., 1994-95, 326;
contra: Rb. Mons, 11 september 1992, R.R.D., 1993, 41, die aanneemt dat
een tegenspraak tegen de verkoopsvoorwaarden aan de vrederechter kan
gericht worden omdat artikel 1582 Ger. W. niet van toepassing zou zijn op
verkopingen in het kader van een faiilissement).
De curator die pas door de rechter-commissaris gemachtigd werd tot de
verkoop van het onroerend goed nadat een ingeschreven hypothecaire
schuldeiser het door hem op dit goed gelegde beslag reeds heeft laten
overschrijven, kan niet meer tot de verkoop van het betrokken goed overgaan; de curator moet derhalve het uitvoerend beslag op onroerend goed
eerbiedigen en hij kan zelfs aan de beslagrechter geen schorsing vragen
overeenkomstig artikel 1621 Ger. W., indien de machtiging, die overeenkomstig artikel 564 Faill. W. van de rechtbank van koophandel zou bekomen
worden, vo1gt op de overschrijving van het beslag (Kh. Dendermonde, 24
juni 1996, A.R. 777/96).
Voor wat de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser betreft, verleent
artikel 564 in fine Faiil. W. hem het recht om het onroerend goed te doen
verkopen in elke stand van het geding (Cass., 21 september 1984, Pas., 1985,
I, 105): de curator zal zich derhalve onthouden van zodra deze schuldeiser
vervolgingen is begonnen (Kh. Brussel, 18 januari 1996, A.R. 1903/95,
2012/95 en 3/96).

HooFDSTUK

XI

DE SLUITING EN DE HEROPENING VAN
HET FAILLISSEMENT
AFDELING

1

DE SLUITING VAN HET FAILLISSEMENT MET ACTIEF

251. Wanneer de curator aile activa heeft vereffend, vangt zijn laatste
opdracht aan: de verdeling van de gelden onder de algemeen bevoorrechte
en gewone schuldeisers na hen te hebben opgeroepen en de rekeningen van
het faillissement te hebben voorgelegd en toegelicht, onder toezicht van de
rechter-commissaris. Hij zal daarbij zorg dragen dat aile schuldeisers wier
schuldvordering in het passief is aangenomen, wei degelijk werden opgeroepen. Terecht onderstreepte de rechtspraak immers dat de eventuele kwij-
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ting die uit een stemming zou volgen enkel geldt tegenover de opgeroepenen
(Antwerpen, 6 september 1984, R. W., 1984-85, 2140), zodat de curator nog
door de niet opgeroepene in aansprakelijkheid zou kunnen gedagvaard
worden (Brussel, 23 september 1993, T.B.H., 1994, 894).
Indien er geen betwistingen over de afrekening aan de rechtbank van koophandel worden voorgelegd, is het faillissement dan gesloten zodat de schuldeisers hun individuele vorderingsrechten tegen de debiteur herwinnen: de
curator kan immers voor rekening van het vermogen geen vorderingen meer
instellen, noch als bewindvoerder over dit vermogen worden gedagvaard; a
fortiori kan er niet meer worden gedagvaard in opname van een schuldvordering vermits de opbrengstprijs van de activa is verdeeld geworden: de
afsluiting van het faillissement is immers een feit, ongeacht het feit of een
schuldeiser niet is opgeroepen geworden (Brussel, 23 september 1993,
T.B.H., 1994, 894).
In toepassing van de algemene beginselen vervalt de goedkeuring die
gegeven is aan diegene die verantwoording is verschuldigd, als ze niet met
kennis van zaken is gegeven- i.e. in geval van bedrog, dwaling e. d.- (zie
o.m. Suyers, J.L. en Van Soest, E., ,Reropening van het faillissement:
mogelijkheden en gevolgen", R. W., 1992-93, 73).
Wel is het zo dat ook al werden alle schuldeisers opgeroepen, die kwijting
hebben gegeven, elk geschil over de aansprakelijkheid van de curator tot de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel blijft behoren
(Cass., 10 februari 1995, R.W., 1995-96, 164).
N a de goedkeuring der rekeningen zal de rechtbank de vereffeningsverrichtingen voor gesloten verklaren met het oog op de schrapping ervan in het
handelsregister. Dit neemt niet weg dat het faillissement is gesloten op het
ogenblik dat de rekeningen zijn goedgekeurd door de schuldeisers (Kh.
Nivelles, 12 juni 1992, T.B.H., 1993, 823).

AFDELING

2

DE SLUITING VAN HET FAILLISSEMENT ZONDER ACTIEF

252. Ret is bekend dat in een zeer groot aantal faillissementen (om niet te
zeggen de overgrote meerderheid) het buitenbezitgestelde vermogen geen of
nagenoeg geen activa bevat, zodat hetzij de gewone kosten van behoud en
vereffening niet kunnen gedekt worden, hetzij er zelfs niet voldoende zal
kunnen worden tegelde gemaakt om de kosten van de faillissementsprocedure te betalen.
De curator zal zich aan de hand van de verrichtingen van inventarisatie
vrij snel een oordeel kunnen vormen, maar met betrekking tot de vorderingsrechten die hij in het buitenbezitgestelde vermogen zal aantreffen (vooral voor de quasi-contractuele) is het niet steeds eenvoudig een
goed beeld te krijgen, gelet op de administratieve en boekhoudkundige wanorde die vaak deze faillissementen typeert. Ret is derhalve raad-
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zaam de verificatieprocedure af te wachten nu er veel informatie kan gehaald worden uit de aangegeven vorderingen en de contacten met de schuldeisers.
Desnoods zal van de pro-cleo-procedure worden gebruikt gemaakt om
de vorderingen in te stellen die zich opdringen (inning debiteuren, kapitaalvolstorting, aansprakelijkheidsvorderingen tegen bestuurders en/of derden).
Is de curator in het bezit van aile informatie die hem er zal van overtuigen dat
de minimumboedelschulden niet gedekt zullen zijn door de tegeldemaking
van de schaarse activa, dan zal hij zo snel mogelijk overgaan tot de sluitingsverrichtingen voorgeschreven door artikel 536 Faill. W. opdat de
schuldeisers zo snel mogelijk opnieuw in hun individuele vorderingsrechten
zouden kunnen treden.
In geen geval kan de stelling worden onderschreven dat deze procedure
tevens zou zijn aan te vatten wanneer er wei activa kunnen gerealiseerd
worden maar waarvan de opbrengst onvoldoende zou zijn om een dividend
uit te betalen aan de algemeen bevoorrechte en gewone schuldeisers (Kh.
Luik, 18 februari 1991, T.B.H., 1991, 605). De curator heeft immers de
wettelijke opdracht aile activa tegelde te maken, enerzijds en het is anderzijds zo dat slechts sommige bijzonder bevoorrechte schuldeisers beschikken
over een initiatiefrecht om hangende het faillissement de goederen die het
zadel van hun vordering uitmaken, volgens de procedure van gemeenrecht, te
doen verkopen. Deze rechtspraak voegt derhalve een criterium toe aan de wet
die er niet in is voorzien.
Indien het zo is dat de sluiting wegens ontoereikend actief slechts voorlopig
is (Cass., 17 januari 1939, Pas. 1939, I, 26) betekent dit geenszins dat er
inmiddels een sluimerende toestand van faillissement of een soort virtuele
faillissementstoestand zou ontstaan (Cloquet, A., Les concordats et la faillite, Les Novelles, Droit commercial, IV, 1985, nr. 2210). Zolang het faillissement niet is heropend, bestaat er geen faillissementstoestand en is er geen
buitenbezitstelling van het (nieuwe) vermogen.
253. Over de vraag of de s1uiting van het faillissement de ontbinding van de
vennootschap met zich meebrengt door het teloorgaan van alle actief, zijn de
meningen eveneens verdeeld.

Essentieel is in elk geval vast te stellen dat de onmogelijkheid om het
vennootschapsdoel te bereiken niet kan worden gelijk gesteld met het verlies
van het vennootschapsvermogen (Cass., 21 september 1989, R.C.J.B., 1993,
5); daartoe is vereist dat ook het maatschappelijk voorwerp is verdwenen
(d.i. de onmogelijkheid het vennootschapscontract verder te zetten - Foriers, P.A., ,Observations sur la caducite des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause", R.C.J.B., 1987, p. 112), wat niet
noodzakelijk het geval is wanneer het eigen vermogen verloren is gegaan
nu de vennoten vreemd vermogen kunnen aantrekken of nieuwe inbrengen
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doen (zie Coipel, M., ,Reflexions sur la dissolution d'une societe pour
extinction de la chose et sur le pouvoir de decider le depot d'une requete
en concordat par abandon d'actif", R.C.J.B., 1993, p. 26).
Zeer terecht is de ontbindingsgrond van artikell865, 2° B.W. dan ook door
de recente rechtsleer gerelativeerd geworden. Waarschijnlijk onder de macht
van de oude praktijk inzake faillissementen met ontoereikend actief, laat hier
en daar nog een rechter zich verleiden tot het uitspreken van de verdwijning
van de vennootschap door de enkele vaststelling dat het vermogen verdwenen is (Brussel, 16 december 1992, T.R. V., 1993, 15).

AFDELING

3

DE HEROPENING VAN HET FAILLISSEMENT

254. De praktijk wijst uit dat de rechters geneigd zijn het faillissement te
heropenen uit opportuniteitsoverwegingen, om de belangen van de schuldeisers te dienen, die eigenlijk veel ruimer zijn dan de strikt wettelijke
mogelijkheden (d.i. hetzij een toepassing van artikel 536, lid 4 Faill. W.
- die echter de ex-curator uitsluit - , hetzij het bedrieglijk achterhouden
van activa door de gefailleerde, in welk geval de afsluiting geen rechtsgevolgen sorteert).
De meeste gevallen waarin een ,ruime" heropeningsreden is ingeroepen,
hebben betrekking op-de ontdekking- van activa na · afsluiting van faillissement maar zonder dat er enig bedrog van de gefailleerde mee gemoeid is
(bvb. het verkrijgen van een erfenis) en zelfs indien activa door een vergetelheid van de curator niet werden vereffend en verdeeld (Brussel, 4 april
1964, Pas., 1965, II, 136).
Terecht uit de rechtsleer heel wat kritiek op die werkwijze, vermits de
buitenbezitstelling een uitzonderingstoestand is (Suyers, J.L. en Van Soest,
E., ,Heropening van het faillissement: mogelijkheden en gevolgen", R. W.,
1992~93, 74).
In het hoger belang van de schuldeisers blijven sommige rechtbanken echter
blijk geven van uiterste creativiteit: na vastgesteld te hebben dat in een aantal
faillissementen nog gelden te verdelen waren en dat de ex-curator nog een
aantal vereffeningshandelingen stelde zonder bevoegdheid, ging de rechtbank van koophandel te Nivelles over tot de aanstelling van een rechter in
handelszaken om orde op zaken te stellen en de betalingsverrichtingen op te
volgen (12 juni 1992, T.B.H., 1993, 822).
Deze uitspraak volgde op verzoek van het openbaar ministerie en was
gegrond op artikel 138, lid 2 Ger. W.; de rechtsleer heeft de beslissing
bekritiseerd omdat aan de wettelijke voorwaarden voor de tussenkomst
van het openbaar ministerie niet zou zijn voldaan (Byttebier, K., ,De
heropening van een faillissement op verzoek van het openbaar ministerie",
D.A. O.R., nr. 32, 81, die er echter ten onrechte is vanuit gegaan dat de
rechtbank de heropening van het faillissement had bevolen).
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DEEL

II

HET GERECHTELIJK AKKOORD
AFDELING I

DE GRONDVOORWAARDEN

255. Overeenkomstig artikel 1 van het Regentsbesluit van 25 september
1946, kan een handelaar zijn faillietverklaring vermijden indien hij van zijn
schuldeisers een gerechtelijk akkoord bekomt.
Om tot het gerechtelijk akkoord te worden toegelaten moet de schuldenaar
aan de volgende voorwaarden voldoen: handelaar zijn, verkeren in een
toestand van staking van betaling en wankelend krediet en ongelukkig en
te goeder trouw zijn. Voor de invulling van de begrippen ,staking van
betaling" en ,wankelend krediet" wordt verwezen naar hoofdstuk 1, afdeling 2. Aangezien de schuldenaar die om het voordeel van het gerechtelijk
akkoord verzoekt, de facto bekent in staat van faillissement te verkeren, kan
de rechtbank in geval van verwerping van de akkoordaanvraag, de aanvrager
onmiddellijk failliet verklaren.
Het gerechtelijk akkoord is een gunst die slechts kan worden toegestaan aan
de schuldenaar die ongelukkig en te goeder trouw is. Deze vereisten zijn van
openbare orde (Kh. Brussel, 23 april1990, T.R.V., 1990, 449). Een schuldenaar is ongelukkig wanneer de gebeurtenissen niet te wijten zijn aan zijn
nalatigheid of zware onvoorzichtigheid; hij is te goeder trouw wanneer hij
geen bedrog heeft gepleegd noch zware onregelmatigheden heeft begaan
(Kh. Brussel, 23 april1990, T.R. V., 1990, 449). De goede trouw wordt niet
vermoed en de bewijslast rust op de schuldenaar. Het behoort tot de autonome appreciatie van de feitenrechter na te gaan of beide voorwaarden
cumulatief vervuld zijn. Overeenkomstig vaste rechtspraak en rechtsleer,
is een vennootschap die werd opgericht met een onvoldoende kapitaal niet te
goeder trouw (Kh. Brussel, 23 april1990, T.R. V., 1990, 449; VanRyn, J. en
Heenen, J., Principes de droit commercial, IV, n° 2910; Cloquet, A., Les
concordats et les faillites, n° 616 et 628).
AFDELING

2

INLEIDING VAN DE PROCEDURE

256. De bevoegdheid om een akkoordaanvraag in te dienen en de akkoordvoorstellen te formuleren, is voorbehouden aan de in moeilijkheden verkerende schuldenaar (art. 3 R.B. Ger. Akk.). In een N.V.-structuur is de raad
van bestuur- behoudens andersluidende statutaire bepaling - bevoegd bet
verzoek tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord in te dienen (Cass.,
21 september 1989, R.W., 1989-90, 1059; Kh. Liege, 2 november 1994,
T.B.H., 1996, 432; Liege, 28 februari 1995, J.L.M.B., 1995, 1383). De
akkoordaanvraag moet worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van
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koophandel van de actuele woonplaats van de schuldenaar (art. 3 R.B. Ger.
Akk., art. 574, 2° en 631lid 3 Ger. W.).
Binnen de 24 uren nadat het akkoordverzoek ter griffie is neergelegd, bericht
de griffier de Procureur des Konings (art. 4 lid 2 R.B. Ger. Akk.). Overeenkomstig artikel 764, 8° van het Gerechtelijk Wetboek (zoals gewijzigd door
artikel 29 van de wet van 3 augustus 1992, B.S., 31 augustus 1992), dienen
nog enkel de vorderingen tot bekrachtiging en tot herroeping van het akkoord
aan het openbaar ministerie te worden meegedeeld. De rechtbank wijst een
rechter-commissaris aan die zal verslag uitbrengen over de ontvankelijkheid
van de akkoordaanvraag en nadien over de toestand van de schuldenaar (art.
6 R.B. Ger. Akk.).

AFDELING

3

DE RECHTSPLEGING

257. Uiterlijk binnen de 8 dagen na de neerlegging van het verzoekschrift
en na de rechter-commissaris te hebben gehoord, doet de rechtbank uitspraak over haar bevoegdheid en over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift (art. 7 R.B. Ger. Akk.). Binnen de 15 dagen na de eerste beslissing
spreekt de rechtbank, die de rechter-commissaris opnieuw heeft gehoord,
zich uit over de voortzetting van de akkoordprocedure (art. 8 R.B. Ger.
Akk.).
Indien de rechtbank vaststelt dat de schuldenaar niet ongelukkig en te goeder
trouw is, kan zij het faillissement uitspreken. In dit geval heeft zij de plicht de
schuldenaar opnieuw te horen of op zijn minst uit te nodigen, zodat deze
laatste opmerkingen kan formuleren m.b.t. het nakende faillissement (Cass.,
26 januari 1996, onuitgegeven, A.R 95.0049 F/7). Een faillissement in de zin
van art: 24 R.B. Ger. Akk. moet eerder vergeleken worden met een faillissement op aangifte dan met een ambtshalve faillissement nu de schuldenaar
door de akkoordaanvraag erkent aan de faillissementsvoorwaarden te voldoen (Brussel, 6 juni 1994, T.B.H., 1994, 969).
Het neerleggen van een strafklacht heeft geen schorsend effect ten aanzien van de akkoordprocedure (Liege, 28 februari 1995, J.L.M.B., 1995,
1383).

AFDELING

4

GEVOLGEN VERBONDEN AAN DE NEERLEGGING VAN
HETAKKOORDVERZOEK

258. De indiening van het verzoekschrift heeft van rechtswege de voorlopige schorsing van de daden van uitvoering tot gevolg; de schuldenaar wordt
van zijn kant onderworpen aan een betrekkelijke onbekwaamheid (art. Slid 1
en 11 R.B. Ger. Akk.). Het is de wil van de wetgever om aan de daden van
beschikking van de schuldenaar en aan de door de gewone schuldeisers
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verrichte daden van uitvoering elke uitwerking te onttrekken zodat bet
onderpand van de andere schuldeisers niet verminderd wordt (Antwerpen,
30 juni 1993, R.W., 1995-96, 1027).
V anaf de indiening van bet verzoekschrift tot het bekomen van het gerechtelijk akkoord ontstaat een situatie van samenloop tussen de chirografaire schuldeisers. Hypothecaire, bevoorrechte en pandhoudende schuldeisers, mogen uitvoeringsmaatregelen blijven treffen. Uit artikel 29 van
bet Regentsbesluit, dat geen onderscheid maakt tussen de algemeen en
bijzonder bijvoorrechte schuldeisers, kan impliciet worden afgeleid dat
ook de algemeen bevoorrechte schuldeisers uitvoeringsmaatregelen mogen blijven treffen. De rechten van de chirografaire schuldeisers worden
gekristalliseerd op datum van het verzoekschrift en de loop der intresten
wordt gestuit. Boedelschuldeisers blijven vreemd aan bet gerechtelijk akkoord.
- De clausule van eigendomsvoorbehoud kan rechtsgeldig worden uitgeoefend indien de verkoper er zich op ondubbelzinnige wijze voor elke
samenloop op beroept door bij voorbeeld de verzending van een aangetekend
schrijven (Liege, 28 juni 1991, T.B.H., 1992, 301). Zo kan bet beding van
eigendomsvoorbehoud dat in werking is gesteld na de neerlegging van bet
verzoekschrift geen enkel gevolg hebben vermits er samenloop is ontstaan
vanaf de neerlegging van bet verzoekschrift (Brussel, 6 december 1990,
T.B.H., 1991, 639).
- Schuldvergelijking na homologatie van het gerechtelijk akkoord is niet
meer toelaatbaar behoudens wanneer het wederkerige en verknochte
schulden betreft. Het gelijktijdig bestaan van lopende rekeningen tussen
schuldenaar en schuldeiser, de bloedverwantschap tussen hun titularissen (ouders-kind) en de aanwezigheid van dezelfde affectio societas leveren geen objectieve verknochtheid op (Liege, 10 mei 1994, T.B.H., 1994,
996).

- Bedragen overgeschreven naar een rekening-courant na de neerlegging van bet verzoekschrift kunnen niet meer gecompenseerd worden
met bet saldo van de rekening. Vast te stellen is dat de rekening-courant gesloten wordt op de dag van de neerlegging van bet verzoekschrift
en dat nadien geen schuldvergelijking meer mogelijk is nu de daartoe
vereiste band tussen de schuld en de vordering van de vennootschap die
bet akkoord heeft aangevraagd, afwezig is (Liege, 23 december 1988, T.B.H.,
1990, 59).
- In tegenstelling tot bet faillissement, blijft het revindicatierecht verbonden aan het voorrecht van de onbetaalde verkoper zoals voorzien door
artikel 20 5° Hyp. W. gelden in geval van neerleging van een akkoordaanvraag. Dit belet evenwel niet dat de toepassingsvoorwaarden van art
20, 5° Hyp. W. moeten verenigd zijn om te kunnen ontsnappen aan de
samenloop (Kh. Namur, 17 september 1994, T.B.H., 1995, 623). Dit vonnis van de rechtbank van koophandel van Namen gaat terecht in tegen
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bepaalde rechtspraak die voorhoudt dat het revindicatierecht zou vervallen samen met de indiening van het verzoekschrift tot het bekomen
van een gerechtelijk akkoord en dit op grond van een - ten onrechte
toegepaste - analogie met artikel 546 Faill. W. (Zie Gent., 23 april 1982,
R. W., 1982-83, 243).
- In beginsel blijven lopende overeenkomsten, andere dan contracten intuitu personae, ongewijzigd voortbestaan ondanks de inleiding van de akkoordprocedure. Een intuitu personae overeenkomst ligt aan de basis van de
totstandkorning van een tijdelijke vereniging, zodat de vereniging van rechtswege wordt ontbonden door de neerlegging van een verzoekschrift tot het
bekomen van een gerechtelijk akkoord door een van de vennoten. De
clausule overeenkomstig dewelke de resterende vennoot de activa van de
tijdelijke vereniging mag gebruiken teneinde het vereniginsdoel alsnog te
realiseren, is tegenstelbaar aan de massa der schuldeisers (Liege, 22 oktober
1991, J.L.M.B., 1992, 1419).
Het Hof van Beroep te Mons preciseert dat een intuitu personae contract
enkel een einde neemt wanneer de schuldeiser de belanghebbende is van
het intuitu personae karakter. Dit zou bij voorbeeld niet het geval zijn
wanneer een mandaat werd gegeven in het gemeenschappelijk belang
van beide partijen. Nietternin kan een uitdrukkelijk en onherroepelijk
mandaat om 18 betalingen uit te voeren door het debiteren van een rekening-courant in het kader van een kredietopening, niet in stand gehouden worden na het neerleggen van een verzoekschrift tot het bekomen van
een gerechtelijk akkoord, aangezien de uitvoering in strijd zou zijn met de
regels van openbare orde die de samenloop beheersen en zou leiden tot het
creeren van een voorrecht zonder tekst ten voordele van de begunstigde van
het mandaat (Mons, 26 december 1990, T.B.H., 1992, 348; R.R.D., 1991,
288).
AFDELING 5
DE AKKOORDVOORSTELLEN

259. Daar waar de schuldenaar principieel vrij is in het formuleren van zijn
voorstellen, kan uit artikel 23 R.B. Ger. Akk. afgeleid worden dat deze niet
mogen indruisen tegen het algemeen belang en zeker niet tegen het belang
van de schuldeisers. Bij rniskenning van deze belangen, wordt de homologatie geweigerd. In het cassatiearrest van 2 mei 1985 (A. C., 1984-85, 1187;
T.B.H. 1985, 533), werd het essentieel beginsel van de gelijkheid onder de
schuldeisers bevestigd. Een onrniddellijke betaling van de kleinste schuldvorderingen daar waar de andere slechts in terrnijnen zullen worden uitbetaald is aldus uit den boze.
De concordataire voorstellen kunnen gewijzigd worden tot op het ogenblik van de stemming door de schuldeisers op de concordataire vergadering.
Het verzet tegen de verwerping van de akkoordvoorstellen, dient uit te
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gaan van het daartoe bevoegde orgaan. Wanneer het een N.V. betreft, zal dit
de raad van bestuur zijn (Kh. Liege, 2 november 1994, T.B.H., 1996,
432).

AFDELING 6
AANGIFTE, VERIFICATIE EN UITSPRAAK OVER BETWISTE
SCHULDVORDERINGEN

260. In beginsel vindt de aangifte van schuldvordering plaats op de akkoord-

vergadering (art. 14 R.B. Ger. Akk.). Schuldeisers kunnen hun schuldvorderingen met bewijsstukken nog gedurende 8 dagen na de akkoordvergadering neerleggen (art. 19 R.B. Ger. Akk.). Over de eventuele betwistingen
i.v.m. de schuldvorderingen wordt slechts uitspraak gedaan op de homologatiedag na afloop van de concordataire vergadering (art. 17, 5° R.B. Ger.
Akk.). De rechtbank beoordeelt de betwiste schuldvorderingen niet ten
grande (art. 22 R.B. Ger. Akk.).
W anneer de Commissie van de Europese Gemeenschap aan de Belgische
staat heeft bevolen de staatssteun in de vorm van een kapitaalparticipatie in
een N.V. in te trekken op grond van de strijdigheid met het verdrag, moet
worden aangenomen dat de inschrijving en de volstorting van de kapitaalinbreng een ongeoorloofde oorzaak hebben: om die reden is de nietige
inbreng terugvorderbaar bij wege van inschrijving in het niet bevoorrecht
passief van het gerechtelijk akkoord van die vennootschap (Cass., 18 juni
1992, A. C., 1991-92, 958).
De trekker van een wissel die wisselrechtelijk gehouden is tot betaling van de
wisselschuld beschikt hiervoor over een eigen vordering in het passief van
het gerechtelijk akkoord van de betrokkene van de wisselbrief maar is niet
gesubrogeerd in de rechten van de leverancier kredietverlener (Brussel, 12
maart 1991, T.B.H., 1992, 353).
De Belgische staat begaat een fout wanneer er wegens het indienen van een
akkoordaanvraag, geen wettige redenen waren om over te gaan tot de
inkohiering van de belasting met inschrijving van de wettelijke hypotheek,
voor het verstrijken van de terrnijn van een maand na de kennisgevingen van
de aanslagen van ambtswege tijdens welke termijn de belastingplichtigen
hadden moeten kunnen antwoorden met aanvoering van achteraf gegrond
gebleken argumentatie. De Belgische staat begaat eveneens een fout wanneer
het bestuur van de directe belastingen, na door de raadsman van de belastingplichtige uitvoerig te zijn ingelicht over de elementen die de belastbare grondslag be'invloeden, deze elementen volledig negeert bij de overijlde
berekening van de belastingaanslag (Antwerpen, 30 juni 1993, R. W., 19951996, 1027).
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AFDELJNG

7

DE HOMOLOGATIE EN DE ERAAN VERBONDEN GEVOLGEN

261. De homologatie maakt het akkoord bindend voor al de schuldeisers,
ongeacht of de door hen uitgebrachte stem negatief dan wel positiefwas. Het
is evenwel slechts van toepassing op de verbintenissen aangegaan voor het
akkoord werd bekomen. Enkel de schuldeisers die deelgenomen hebben aan
de stemming, nemen deel aan de verdeling met uitsluiting van de andere
chirografaire schuldeisers (Liege, 15 juni 1995, J.L.M.B., 1996, 241). De
hypothecaire, algemeen en bijzonder bevoorrechte en pandhoudende schuldeisers blijven vreemd aan het gerechtelijk akkoord (art. 29lid 2, 2° A.R. Ger.
Akk., Cass., 4 november 1982, A. C., 1982-83, 327-328), evenals de boedelschuldeisers.
Het gerechtelijk akkoord heeft geen uitwerking met betrekking tot:
- de belastingen en andere openbare lasten;
- de dijk- en polderlasten;
- de schuldvorderingen gewaarborgd door voorrecht, hypotheek of inpandgeving;
- de schuldvorderingen wegens uitkering tot onderhoud (art. 29 R.B. Ger.
Akk.).
Voormeld art. 29 heeft geen andere draagwijdte dan het gehele bedrag van de
schuldvordering uit hoofde van de belasting onverkort te behouden, in
fegenstelling tot de private schuldvordedngen die voor vermindering vatbaar
zijn, zodat de schuldeiser die over een schuldvordering uit hoofde van
belastingen beschikt, de inning kan vervolgen van het gedeelte van zijn
schuldvordering dat niet werd betaald wegens het gerechtelijk akkoord
(Antwerpen, 30 juni 1993, R. W., 1995-96, 1027). De solidariteitsbijdrage
in het leven geroepen door het K.B. van 26 februari 1982 is een publieke last
in de zin van artikel 29 al 2 R.B. Ger. Akk. Het akkoord is aldus niet
tegenstelbaar aan het R.S.V.Z. (Arbeidshof Liege, 8 februari 1994, R.R.D.,
1994, 70).
Overeenkomstig de Rechtbank van Koophandel te Gent, vallen de kosten
en het ereloon van de commissaris-verdeler, die wordt aangesteld in
het homologatievonnis, ten laste van de schuldeisers aangezien de wet
voorziet dat de kosten en het ereloon van de commissaris worden afgenomen van de onder de schuldeisers te verdelen sommen (art. 33 R.B. Ger.
Akk.).
Het homologatievonnis is vatbaar voor verzet en hoger beroep. Beide rechtsmiddelen, die voorbehouden zijn aan een limitatief aantal personen, dienen
ingesteld te worden binnen de 8 dagen en hebben geen schorsende werking
(art. 26 en 27 R.B. Ger. Akk.). Ten aanzien van de schuldeisers begint de
termijn te lopen vanaf de publicatie van het homologatievonnis in de
dagbladen en ten aanzien van de schuldenaar vanaf de uitspraak van het
vonnis.
De weigering van de homologatie van het akkoord en de daaropvolgen-
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de faillietverklaring van de schuldenaar, vormen twee afzonderlijke en
geenszins onsplitsbare beslissingen, die elk vatbaar zijn voor de uitoefening van de rechtsmiddelen die hen eigen zijn (Liege, 23 mei 1991, Pas.,
1991, II, 161).
AFDELING

8

TENIETGAAN VAN HET AKKOORD

262. Nietigverklaring en ontbinding stellen een einde aan het akkoord.
Ingeval van niet-naleving van het akkoord, kan de ontbinding ervan worden
vervolgd door de schuldeiser of ambtshalve door de rechtbank worden
uitgesproken (art. 36 lid 1 R.B. Ger. Akk., art. 37 lid 2 R.B. Ger. Akk.).
Het derdenverzet tegen de ontbinding van het akkoord na faillissement dat
wordt ingewilligd, vernietigt de bestreden beslissing ten aanzien van die
derde. Die vernietiging geldt ten aanzien van al hetgeen gedaan werd in
uitvoering van de vernietigde beslissing of van hetgeen daarvan het gevolg
is, met inbegrip van latere al dan niet bestreden vonnissen, waaronder het
faillissementsvonnis, dat het gevolg is van de beslissing die het akkoord heeft
ontbonden (Cass., 11 oktober 1990, T.B.H., 1991, 219).
AFDELING

9

DE TERUGKEER IN BETEREN DOEN

263. Artikel 34 R.B. Ger. Akk. bepaalt dat de schuldenaar die opnieuw in
beteren doen verkeert verplicht is zijn schuldeisers ten volle te betalen.
De terugkeer tot ,beteren doen" veronderstelt een zodanige verbetering van
de situatie van de debiteur dat deze over voldoende middelen beschikt voor
het huishouden en de normale uitoefening van zijn beroep. Dit begrip houdt
niet in dat de schuldenaar in staat zou zijn het passief dat ten tijde van het
gerechtelijk akkoord aan het licht is gekomen volledig te vereffenen, maar
wel dat hij over een voldoende bedrag beschikt dathem toelaat een dividend
uit te keren aan de schuldeisers die zich manifesteren (Rb. Nivelles, 24
oktober 1989, T.B.H., 1990, 998).
AFDELING

10

HET AKKOORD MET BOEDELAFSTAND

264. Enkel de bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers kunnen na het
homologatievonnis waarbij een akkoord met boedelafstand wordt gehomologeerd tot daden van tenuitvoerlegging overgaan (Luik, 1 maart 1994,
J.L.M.B., 1994, 692). Het akkoord door boedelafstand heeft ook gevolgen
ten aanzien van de algemeen bevoorrechte schuldeisers die tot de schuldeisersmassa worden gerekend. Hun rechten worden gekristalliseerd met de
samenloop en waargenomen door de vereffenaar, die zorgt voor de inachtname van de voorrechten (Cass., 19 september 1980, A. C., 1980-81, 73). De
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loop der intresten wordt gestuit (Mons, 22 september1993, J.L.M.B., 1995,
140).
Overeenkomstig het hof van beroep van Luik, onstaat de samenloop bij een
gerechtelijk akkoord door boedelafstand op het ogenblik van de homologatie
van het akkoord en dus niet op het ogenblik van de neerlegging van het
verzoekschrift (Liege, 8 december 1995, 8 december 1995, onuitgegeven
S.C. Services Home Batiment I G. Rigo, J.L. Dewez qq. S.A. Le joint interne
construction).
De vereffenaars worden gelast het roerend en onroerend goed te verkopen dat
het voorwerp uitmaakt van de boedelafstand, de rechter-commissaris bepaalt
de wijze en de voorwaarden van de verkoop (art. 32lid 1 R.B. Ger. Aide). De
vereffenaars handelen in naam en voor rekening van de gezamelijke schuldeisers en zijn bevoegd om de aansprakelijkheidsvorderigen in te stellen die
de schuldeisers en/of schuldenaar toekomen (art. 32 lid 4 R.B. Ger. Akk.).
Gedurende de periode van de voortzetting van de activiteit heeft de akkoordvergadering en niet de vereffenaar de hoedanigheid van werknemer in de zin
van de artikelen 23 en 35 van de Wet van 27 juni 1969. De niet-uitbetaling
van de sociale bijdragen die verschuldigd zijn ten titel van boedelschulden is
op zichzelf geen fout, de fout vereist een onberedeneerd en onverantwoord
gedrag van de gerechtelijke mandatarissen (Mons, 30 maart 1993, T.B.H.,
1994, 952; Liege, 16 februari 1993, J.L.M.B., 1994, 366).
De vordering van oude personeelsleden tot morele schadevergoeding in
aanwezigheid van een belangrijke liquidatiebonus is niet gegrond omdat
het gerevindiceerde recht voor het akkoord is ontstaan en tijdens de procedure niet werd ingeroepen en er evenmin sprake kan zijn van rechtsmisbruik
nu de weg van het akkoord met boedelafstand werd gekozen op suggestie van
de rechter (Liege, 24 december 1993, J.L.M.B., 1994, 654).
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