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De recente hervorming van het recht van de onderneming in moeilijkheden wordt
gekenmerkt door een duale aanpak. Er bestaat nu enerzijds een preventieve procedure, waarvan de bepalingen zijn opgenomen in de wet op het gerechtelijk
akkoord, en anderzijds een procedure gericht op de vereffening van ondernemingen
in een de.finitieve situatie van discontinuiteit. In dit nieuwe kader wordt het lot van de
lopende overeenkomsten aanzienlijk gewijzigd. In de procedure van het gerechtelijk
akkoord staat de verderzetting van de lopende overeenkomsten voorop. De wetgever
heeft dan oak een aantal bepalingen opgenomen die de voortzetting kunnen garanderen. In het onderstaand artikel zal nagegaan worden in welke zin deze nieuwe
bepalingen de contractuele rechten van partijen en de uitoefening ervan wijzigen.
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,Peu de causes sont susceptibles d'etre
decidees d'apres une loi, d'apres un texte
precis"
PORTALIS

I. INLEIDING
De hervorming van het recht van de ondememing in moeilijkheden in
de Wet betreffende het Gerechtelijk Akkoord van 17 juli 1997 enerzijds en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 anderzijds is het
product van bijna vijftien jaar discussie en parlementaire voorbereiding(l ). De wetgever heeft aan de twee wetten een verschillende
finaliteit gegeven. De wet betreffende het gerechtelijk akkoord is
bestemd om de leefbaarheid van de ondememing te verzekeren, daar
waar de Faillissementswet de procedure van de gedwongen vereffening bevat(2).
or,- die-marrier heeft de wetgever gepoogd een antwoord te bieden op
de twee uitdagingen die zich voor het recht van de ondememingen in
moeilijkheden stelden nl. enerzijds het opzetten van een preventieve
procedure om te verhinderen dat ondememingen in situaties van
discontinu'iteit verzeild geraken en anderzijds de oude faillissementswet aanpassen aan de noden van de huidige sociaal-economische
werkelijkheid waarbij het saneringseffect van het faillissement diende
behouden te blijven(3).
In het licht van deze nieuwe, duale aanpak, is het lot van de lopende
overeenkomsten in het recht van de ondememing in moeilijkheden
aanzienlijk gewijzigd. De voortzetting van de lopende overeenkomsten is in de procedure van het gerechtelijk akkoord een essentiele
voorwaarde voor de continu'iteit van de ondememing. In het faillisse(1) Over het wordingsproces van de nieuwe wet, zie KRINGS, E., ,De geschiedenis van de
faillissementswet", Outline Studiedag Nieuwe Faillissementswet, V.U.B.; TISON, M., ,Depistage en gerechte1ijk aklcoord na de wet van 17 juli 1997", R. W., 1997-1998, 377-378;
VEROUGSTRAETE, I., Manuel de la faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, 7, nr. 3;
VEROUGSTRAETE, 1., ,Algemeen concept", in BRAECKMANS, H., DIRIX, E., WYMEERSCH, E.,
Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 3-5.
(2) VEROUGSTRAETE, 1., ,De nieuwe wetten op het faillissement en het akkoord", Cah. Jur.,
1997, 1; VEROUGSTRAETE, I., ,Evoluties in het recht van de ondernemingen in moei1ijkheden:
overzicht van de instrumenten in de op komst zijnde wetgeving", in Financieel recht: tussen
oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1994, 892-893.
(3) VAN BuGGENHOUT, C., ,Kanttekeningen bij de wetten betreffende het gerechtelijk akkoord
en het faillissement", R. W., 1997-1998, 449.
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ment daarentegen ligt de klemtoon meer dan vroeger op de vereffening van het vermogen, en dus op de afhandeling van de lopende
overeenkomsten. Het lot van de lopende overeenkomsten zal dus
volledig in het teken staan van de finaliteit die aan de twee procedures
1s gegeven.
Het begrip lopende overeenkomsten is geen eenduidig begrip. Gelet
op de afwezigheid van een bevredigende definitie in de wet, de
rechtspraak of de rechtsleer kan de volgende begripsomschrijving
worden vooropgesteld: lopende overeenkomsten zijn in het recht
van de ondememing in moeilijkheden deze overeenkomsten waarbij
ten minste een van de partijen nog kenmerkende contractuele prestaties verschuldigd is op het ogenblik van de toekenning van de voorlopige opschorting van betaling of de faillietverklaring van de koopman. Lopende overeenkomsten zullen daarom vaak samenvallen met
overeenkomsten met opeenvolgende prestaties(4). Contracten met
onmiddellijke uitwerking worden evenwel niet a priori uitgesloten
uit het toepassingsgebied van de lopende overeenkomsten(5). De
overeenkomsten die voor de procedure van gerechtelijk akkoord of
faillissement zijn opgezegd ofbeeindigd kunnen daarentegen wel met
zekerheid worden uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van de
lopende overeenkomsten.

II. LOPENDE OVEREENKOMSTEN EN HET
GERECHTELIJK AKKOORD
1.

HET GERECHTELIJK AKKOORD: CONTINUITEIT VAN DE ONDERNEMING

Het nieuwe gerechtelijk akkoord moet een kader worden waarbinnen
ondememingen in moeilijkheden de mogelijkheid krijgen om door
geeigende maatregelen tot een duurzaam herstel te komen(6). Door
het opstarten van een procedure van gerechtelijk akkoord wenst men
tijdens de observatieperiode voor de ondememing een moratorium

(4) Zie hierover: DE PAGE, H., Traite, II, 430, nr. 459; GLANSDORFF, F., ,La definition et les
caracteristiques du contrat a prestations successives", in La vie du contrat prestations
successives, Ed. Jeune Barreau, Brussel, 1991, 15-21. Zoals DE PAGE terecht stelt, zijn lopende
overeenkomsten geen opeenvolgende overeenkomsten, maar wei overeenkomsten met opeenvolgende uitvoeringsdaden.
(5) Zie ter vergelijking Cass., fr., 16 februari 1988, J.C.P., 1988, IV, 155 waarbij de verkoopbelofte m.b.t. een handelszaak beschouwd werd als een lopende overeenkomst.
(6) Pari. St., Kamer, 1996-1997,329/17-95-96, p. 3.
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van schulden in te richten(7). Op die marrier lean de ondememing aan
een grondige herstructurering werken om de continu'iteit van de
ondememing te verzekeren. Het Nederlands recht kwalificeert deze
observatieperiode zeer treffend als een ,afkoelingsperiode", waarbij
men tegemoet komt aan de behoefte van de boedel om zich in betrekkelijke rust een oordeel te vormen over de voortzetting en de wijze
van voortzetting van de ondememing(8).
Het continu'iteitsperspectief staat centraal in de procedure van gerechtelijk akkoord. Dit blijkt uit de voorwaarden die cumulatief vervuld
moeten zijn voor het verkrijgen van een voorlopige opschorting van
betaling(9). Het gerechtelijk akk:oord lean enkel worden toegestaan
aan de schuldenaar die tijdelijle zijn schulden niet kan voldoen of
indien de continu'iteit van de ondememing bedreigd wordt door
moeilijkheden die op min of meer leorte termijn kunnen leiden tot
het ophouden van betalen. (Art. 9, § 1, W.G.A.) De voorlopige opschorting van betaling lean bovendien enleel worden toegeleend indien
de financiele toestand van de ondememing lean worden gesaneerd en
het economisch herstel ervan mogelijle lijlet(lO). (Art. 9, § 2, W.G.A.)
2.

PRINCIPIEEL VOORTBESTAAN VAN DE LOPENDE OVEREENKOMSTEN

Gelet op het belang van de continu'iteit van de ondememing is het
voortbestaan van de lopende overeenleomsten tijdens de procedure
van gerechtelijle aldcoord essentieel. Indien de continu'iteit van de
ondememing behouden moet worden, moet oole de voortzetting van
de lopende overeenkomsten verzeleerd worden(ll). De principiele
ontbinding van de lopende overeenkomsten ten gevolge van het aanvragen of het beleomen van een gerechtelijk akkoord zou bovendien
niet leaderen in de procedure van gerechtelijk akleoord waarbij er geen
(7) VEROUGSTRAETE, 1., ,De nieuwe wetten op het faillissement en het akkoord", Cah. Jur.,
1997, 1.
(8) LEUFTINK, A.L., Surseance van betaling, Deventer, K1uwer, 1995, 115.
(9) Zie hierover: COLLE, P., ,De nieuwe wet op het gerechtelijk akkoord", T.B.H, 1998, 7172, nrs. 3-5; TISON, M., ,Depistage en gerechtelijk akkoord na de wet van 17 ju1i 1997", R. W.,
1997-1998, 387; VEROUGSTRAETE, 1., Manuel de lafaillite et du concordat, Diegem, Kluwer,
1998, 45-47, nr. 39-41.
(10) Over de voorwaarden van het faillissement, zie: TISON, M., ,Depistage en gerechte1ijk
akkoord", R. W., 1997-1998, 387-390, nr. 42-51.
( 11) ,Le mecanisme de continuation des contrats est un des fondements essentie1s du maintien
de l'activite durant 1a periode d'observation puisqu'i1 assure l'entreprise en redressement
judiciaire 1a continu"ite des relations contractuelles en cours lors de l'ouverture de Ia procedure", in MONSERIE, M.H., La reforme du droit des entreprises en difficulte, Parijs, Montchretien, 1995, p. 57. VEROUGSTRAETE spreekt ter zake over ,!'importance psychologique du
maintien" (Manuel de lafaillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, 96, nr. 143).
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boedel wordt samengesteld en er ook geen vereffening beoogd
wordt(12).
Artikel 28, lid 1 W.G.A. bevestigt deze gedachte en bepaalt dat het
vonnis tot toekenning van een voorlopige opschorting van betaling
geen einde stelt aan de overeenkomsten gesloten voor die datum. Alle
lopende overeenkomsten, met inbegrip van de overeenkomsten intuitu
personae, blijven gelden, ondanks de procedure van gerechtelijk
akkoord(13).
Onder de vorige versie van het gerechtelijk akkoord nam men, ondanks het stilzwijgen van de wettekst, reeds aan dat de lopende
overeenkomsten in hun bestaan niet werden geraakt door de procedure
van gerechtelijk akkoord(14). De verplichtingen van de debiteur
bleven gelden, al kon de debiteur niet meer gedwongen worden tot
uitvoering, anders dan overeenkomstig de concordataire voorstellen,
voor zover het ging om chirografaire schuldeisers(l5).
Ret principe van voortbestaan van de lop ende overeenkomsten bestaat
eveneens in het Franse recht, zij het onder een andere vorm. Ret
Franse recht kent slechts een procedure voor ondememingen in moeilijkheden, met een voorbereidende fase, ,peri ode d' observation", en
nadien, afhankelijk van het geval, een akkoord met de schuldeisers,
dan wel de vereffening van de ondememing(16). De ,periode d'observation" maakt in Frankrijk geen einde aan de lopende overeenkomsten. De persoon die tijdens de observatieperiode belast wordt
met het beheer van de boedel beschikt over een optierecht met betrek-

(12) VEROUGSTRAETE, I., Manuel de Ia faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, 96,
nr. 143.
(13) CoLLE, P ., ,De nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord", T.B.H, 1998,
78, m. 42; DIRIX, E., ,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", BRAECKMANS, H.,
DIRIX, E., WYMEERSCH, E., Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, !998, 377, m. 15; GREGOIRE, M., ,Que! est le sort reserve aux contrats en
cours?", Outline Colloquium Skyroom, 25 september 1997; HERVE, L., ,Aperc;:u general du sort
des contrats en cours avant et apres !'entree en vigueur des nouvelles lois sur les faillites et sur
le concordat judiciaire (Reforme de 1997)", Act.Dr., 1997, 450-451, m. 49-50; TrsoN, M.,
,Depistage en gerechtelijk akkoord na de wet van 17 juli 1997", R. W., !997-1998, 422; VAN
BUGGENHOUT, C., ,Kanttekeningen bij de wetten betreffende het gerechtelijk akkoord en het
faillissement", R.W., 1997-1998, 455; VEROUGSTRAETE, 1., Manuel de lafaillite et du concordat", Diegem, Kluwer, 1998, 96, nr. 143.
(14) Luik, 22 oktober 1991, JL.M.B., 1992, 1419; CLOQUET, A., Novelles, 210, nr. 670;
GEINGER, H., VAN BUGGENHOUT, C., VAN HEUVERSWYN, C., ,Overzicht van rechtspraak: het
faillissement en het gerechtelijk akkoord (1990-1995)", T.P.R., 1996, nr. 259; FREDERICQ, L.,
Traite de droit commercial beige, VIII, 651.
(15) FREDERICQ, L., Traite de droit commercial beige VIII, 740.
(16) Zie hierover: GUYON, Y., Droit des a.ffaires, Economica, Paris, 1997; LE CANNU, P.,
LUCHEUX, J.-M., P!TRON, M., SENECHAL, J.-P., Entreprises en dijficulte, Parijs, GLN Joly, 1994.
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king tot de voortzetting van de lopende overeenkomsten(17). Opvallend is dat tijdens de parlementaire voorbereiding van de Belgische
wet een gelijkaardig voorstel werd gedaan, waarbij de commissaris
inzake opschorting een feitelijk keuzerecht zou krijgen met betrekking tot de voortzetting van de lopende overeenkomsten(18). Dit
amendement werd terecht verworpen. De Minister was van oordeel
dat men door de inlassing van een optierecht voor de commissaris
inzake opschorting de bedrijfsvoering in handen gaf van twee personen, terwijl als uitgangspunt voor het gerechtelijk akkoord geldt dat
de koopman aan het hoofd van zijn vermogen blijft en hierbij enkel
wordt bijgestaan door de commissaris inzake opschorting en door hem
niet wordt vervangen(19).
Het voortbestaan van de lopende overeenkomsten tijdens de procedure van gerechtelijk akkoord vindt ook nog bevestiging in twee
elementen, met name de buitenwerkingstelling van de ontbindende
voorwaarde en de niet-toepasbaarheid van het schadebeding in geval
van gerechtelijk akkoord. Deze wettelijke bepalingen impliceren een
aanpassing van de contractuele context. Deze inbreuk op de contractuele rechten van de partijen wordt verantwoord door het belang van
de voortzetting van de otH:lememing(20).
Buitenwerkingstelling van de ontbindende voorwaarde

,Elk beding van een overeenkomst, en inzonderheid een ontbindende
voorwaarde, volgens hetwelk de ontbinding van de overeenkomst
alleen al geschiedt doordat een akkoord is aangevraagd of verkregen,
blijft zonder gevolg."(21). (Art. 28, lid 2 W.G.A.)
De ontbindende voorwaarde is deze modaliteit van een of van alle
verbintenissen uit een contract die stipuleert dat het contract van

(17) Zie hierover: LE CANNU, P., LUCHEUX, J.-M., PITRON, M., SENECHAL, J.-P., Entreprises en
difficulte, Parijs, GLN Joly, 1994, 307, nr. 557.
(18) Amendement MILQUET, Pari. St., Senaat, 1-498/3, 1996-1997, p. 5. Overigens moet
hierbij worden verme1d dat men oorspronkelijk tijdens de parlementaire voorbereiding in de
Kamer aannam dat de commissaris inzake opschorting wei degelijk een keuzerecht had. Zie de
discussie hieromtrent: Parl. St., Kamer, 329/17, 1995-1996, 76-77.
(19) Parl. St., Senaat, 1-498/11-1996-1997, p. 67.
(20) GREGOIRE, M., ,Que! est le sort reserve aux contrats en cours?", Outline Skyroom events,
2, nr. 4: ,Ces exceptions tendent ajuguler toute manoeuvre ou pression excessive qui serait
exercee par le cocontractant d'un debiteur en difficulte"; Zie ook PAULIN, C., La clause
resolutoire, Parijs, LGDJ, 1996, nr. 195.
(21) De Franse versie van de tekst spreekt twee maal over ,clause": ,Toute clause d'un
contrat et notamment une clause resolutoire, suivant laquelle Ia resolution du contrat a eu lieu
du seul fait de Ia demande ou de I' octroi d 'un concordat est sans effet."
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rechtswege ontbonden wordt bij de verwezenlijking van de voorwaarde(22). Iedere referentie naar een tekortkoming van een van de
contractanten ontbreekt. Toegespitst op artikel 28 W.G.A. dient de
ontbindende voorwaarde opgevat te worden als het beding dat stipuleert dat de overeenkomst wordt ontbonden door het aanvragen of het
bekomen van een gerechtelijk akkoord, los van iedere contractuele
wanprestatie(23). Het gerechtelijk akkoord is dan de onzekere en
toekomstige gebeurtenis, waaraan partijen het lot van hun overeenkomst verbonden hebben. De ontbinding vindt van rechtswege plaats,
behalve indien de partijen hier contractueel van afgezien hebben(24).
Bijgevolg zal de ontbinding op grond van de ontbindende voorwaarde
geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.
Ben dergelijke ontbindende voorwaarde dient voor niet geschreven
gehouden te worden overeenkomstig artikel 28 W.G.A.. Op die
marrier wenst men de schuldenaar die een gerechtelijk akkoord heeft
aangevraagd of bekomen te beschermen tegen een arbitrair initiatief
van zijn schuldeisers, los van iedere contractuele wanprestatie.
De vraag stelt zich of de ontbindende voorwaarde opgeworpen zou
kunnen worden door de schuldenaar zelftegen een van zijn schuldeisers. De wet bepaalt niet of de buitenwerkingstelling enkel ten gunste
van de schuldenaar plaatsvindt. Derhalve kan, ons inziens, de schuldenaar zich ook niet op de ontbindende voorwaarde beroepen om de
overeenkomst waartoe hij verbonden is te laten ontbinden.
Ben clausule die zou bepalen dat de lopende overeenkomst niet
beeindigd, maar wel geschorst wordt door het aanvragen of het
bekomen van een gerechtelijk akkoord dient evenzeer voor niet geschreven gehouden te worden(25). De schorsingstechniek bij kredietovereenkomst bestaat erin dat het krediet wordt bevroren indien zich
een bepaalde gebeurtenis voordoet. Het resultaat van een dergelijke
(22) STUNS, S., De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten,
Antwerpen, Mak1u, 1994, p. 46, nr. 15; STIJNS, S., ,De beeindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht van de (kort geding)- rechter", T.B.H., 1996, 128-130, nr. 29-30.
(23) VAN BUGGENHOUT, C., ,Kanttekeningen bij de wetten betreffende het gerechte1ijk
akkoord en het faillissement", R.W., 1997-1998,455.
(24) Bepaa1de contractue1e c1ausu1es voorzien in een ontbindende voorwaarde die uitwerking
za1 hebben tenzij de be1anghebbende partij ervan afziet. Deze mogelijkheid vestigt dus in
hoofde van die partij een keuzemogelijkheid tussen de retro-actieve ontbinding en het behoud
van het contract. STUNS, S., ,De beeindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht
van de (kort geding)-rechter", T.B.H, 1996, 128-130, nr. 29-30.
(25) In die zin: DIRIX, E., ,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 378, nr. 15; Contra:
CoLLE, P ., ,Nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord", T.B.H., 1998, 78, nr. 43;
BAN BUGGENHOUT, C., ,Kanttekeningen bij de wetten betreffende het gerechtelijk akkoord en
het faillissement", R. W., 1997-1998,455, nr. 11. Genuanceerder bij: GREGOIRE, M. ,Que! est le
sort reserve aux contrats en cours?'', Outline Skyroom events, p. 7 nt. 9.
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schorsing van het krediet tijdens de observatieperiode of in geval van
aanvraag tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord leidt immers
tot hetzelfde resultaat als een ontbindende voorwaarde. De schorsing
moet dan ook beschouwd worden als een beding volgens hetwelk de
ontbinding van de overeenkomst alleen al geschiedt doordat een
akkoord is aangevraagd of verkregen, en zal dus zonder gevolg
blijven.
Bepaalde auteurs verdedigen de stelling dat schorsingsbedingen niet
zouden vallen onder de toepassing van artikel 28 W.G.A.(26). Derhalve zou een schuldeiser een kredietovereenkomst kunnen schorsen
enkel omwille van het aanvragen ofhet bekomen van een gerechtelijk
aldmord. Deze stelling wordt verantwoord door de verschillen die
bestaan tussen de ontbinding en de schorsing van een overeenkomst(27). De schorsing zou niet leiden tot de opeisbaarheid van de
schulden en zou in de tijd beperkt blijven. Derhalve wordt aan het
principe van het voortbestaan van de overeenkomsten niet geraakt.
Dat er in wezen een verschil bestaat tussen de schorsing en de ontbinding van een overeenkomst kan niet worden ontkend. Toch is de ratio
legis van -artikel 18-W.Q.A.--de- schuldenaar te-beschennen_tegen
arbitraire beslissingen van zijn schuldeisers. Derhalve dient men
aan te nemen dat zelfs indien schorsingsbedingen niet onder de
toepassing van artikel 28 W.G.A. zouden vallen, de schorsing van
een lopende overeenkomst in geval van gerechtelijk aldmord getoetst
moet worden aan de theorie van uitvoering te goeder trouw van
overeenkomsten en de theorie van het verbod op rechtsmisbruik(28).
Wordt het uitdruldcelijk ontbindend beding eveneens bedoeld in artike128 W.G.A.? Het uitdruldcelijk ontbindend beding is een variant op
artikel 1184 B. W. en heeft, in tegenstelling tot de ontbindende voorwaarde, wel te maken met de niet-nakoming van verbintenissen(29).
(26) COLLE, P., ,Nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord", T.B.H., 1998, 78,
nr. 43; VAN BuGGENHOUT, C., ,Kanttekeningen bij de wetten betreffende het gerechtelijk
akkoord en het faillissement", R.W., 1997-1998,455, nr. 11.
(27) GREGOIRE, M. ,Que! est le sort reserve aux contrats en cours?", Outline Skyroom events,
p. 8, nr. 9.
(28) GREGOIRE, M. ,Que! est le sort reserve aux contrats en cours?", Outline Skyroom events,
p. 7 nt. 9; COLLE geeft dit overigens zelf impliciet toe: ,De kans is niet denkbeeldig dat
uitdrukkelijke ontbindende bedingen in de toekomst vervangen worden door schorsingsbedingen.", in ,De nieuwe wetgeving op het gerechtelijk akkoord", TB.H., 1998,78, nr. 43.; Zie
over het rechtsmisbruik en de goede trouw bij de beeinding van overeenkomsten: STUNS, S.,
,Abus, mais de quel(s) droit(s)?",J.T., 1990, 33-44; STIJNS, S., ,De beeindiging van de
kredietovereenkomst: macht en onmacht van de (k01t geding)-rechter", TB.H., 1996,
140143, nr. 41-44.
(29) Zie VERBEKE, A., ,Rechtsmiddelen van schuldeisers", in Schuldeisers en ondernemingen
in moeilijkheden, Kalmthout, Biblo, 1994, 66, nr. 96.
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Partijen komen overeen dat in geval van een contractuele wanprestatie
van de wederpartij, een van de partijen kan overgaan tot ontbinding
van de overeenkomst, zonder rechterlijke machtiging.
In artikel 28 W.G.A. wordt niet uitdrukkelijk gesproken over contractuele wanprestaties. Men verwijst enkel naar een toekomstige en
onzekere gebeurtenis, het gerechtelijk akkoord, waaraan het lot van de
lopende overeenkomsten is verbonden. De tekst van artikel 28
W.G.A. verwijst enkel naar de ontbindende voorwaarde. Als men
hierbij nog in overweging neemt dat in de parlementaire voorbereiding gekozen werd voor het behoud van het gemeen recht, en impliciet dus een restrictieve interpretatie van artikel28 W.G.A., moet men
besluiten dat het uitdrukkelijk ontbindend beding niet geviseerd wordt
door artikel 28 W.G.A.(30). Partijen kunnen zich dus rechtsgeldig
beroepen op een uitdrukkelijk ontbindend beding indien hun wederpartij zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie. Een en
ander roept een aantal vragen op. In het faillisementsrecht bestaat
discussie over de kwalificatie van bepaalde clausules als ontbindende
voorwaarde dan wel als uitdrukkelijk ontbindend beding(31 ). In beide
gevallen is het de wil van de partijen om zich in te dekken tegen de
insolventie van de wederpartij. Ook door inlassing van een ontbindende voorwaarde pogen partijen zich in te dekken tegen een mogelijke niet-nakoming van de verbintenissen door een van de partijen.
De grens tussen het uitdrukkelijk ontbindend beding en de ontbindende voorwaarde is in geval van insolventie van een van de partijen
bijgevolg moeilijk te trekken(32). De bedoeling van artikel28 W.G.A.
is te verhinderen dat schuldeisers van lopende overeenkomsten in een
paniekreactie een eind zouden stellen aan hun overeenkomst zonder
dater noodzakelijk een wanprestatie is. Derhalve moet ook artikel28
WGA ook zo worden gei:nterpreteerd, los van de concrete formulering
van de clausule, en met een soevereine appreciatie van de feiten.
Het Franse recht biedt ter zake meer duidelijkheid. Bij het ingaan van
de observatieperiode worden ,les clauses contraires" buiten werking
gesteld. Met ,clauses contraires" bedoelt men deze die voorzien in
opzegging of ontbinding van de lopende overeenkomsten omwille van
(30) DIRIX, E., ,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in Faillissement en
gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 378, nr. 15; GREGOIRE, M.
,Que! est le sort reserve aux contrats en cours?", Outline Skyroom events, p. 8 nr. 9.
(31) Zie VERBEKE, A., ,Rechtsmiddelen van schuldeisers", in Schuldeisers en ondernemingen
in moeilijkheden, Kalmthout, Biblo, 1994, 65, nr. 96.
(32) ERNOTTE, M.-C., ,Nature de Ia clause resolutoire expresse en cas de faillite: condition
resolutoire ou pacte commissoire expres?", noot onder Luik, 24 september 1986, Ann. Dr.
Liege, 1988, 170-182.
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het enkele feit van de inleiding van een procedure(33). De redenering
die hier achter schuilt is dat men de ondememing alle kansen tot
voortbestaan moet geven en dat men niet mag toegeven aan bepaalde
contractuele spitstechnologie(34).
Uit de analyse van artikel28 W.G.A. denken we te mogen besluiten
dat de rechter die moet oordelen over de toepassing van artikel 28
W.G.A. zal moeten onderzoeken of de partij die de overeenkomst
heeft ontbonden, dit niet louter gedaan heeft omwille van het aanvragen ofhet bekomen van een gerechtelijk akkoord. Slechts in geval
van reele contractuele wanprestatie vanwege de schuldenaar zal deze
een beroep kunnen doen op de bestaande sanctiemechanismes.

Strafbedingen blijven zonder gevolg
Een ander element dat het voortbestaan van de lopende overeenkomsten poogt te waarborgen is dat strafbedingen die ertoe strekken op
forfaitaire wijze de schade te dekken, geleden door niet nakomen van
de hoofdverbintenis, tijdens de observatieperiode zonder gevolg blijven. (Art. 28, lid 2 W.G.A.)
Schadebedingen zijn clausules waarbij partijen voorafbepalen wat het
bedrag van de schadevergoeding zal zijn in geval van contractuele of
buitencontractuele wanprestatie(35). Op die manier proberen partijen
voorafgaandelijk een begroting op te maken van de schade van een
eventuele contractuele wanprestatie. De wetgever biedt ons in de
formulering van artikel28 W.G.A. volgend concept: ,strafbedingen,
die ertoe strekken op forfaitaire wijze de schade te deldcen". Wellicht
worden de schadebedingen, en a fortiori de strafbedingen hier bedoeld. Tijdens de parlementaire voorbereiding was immers een amen-

(33) Art. 37: ,Nonobstant toute disposition legale au toute clause contractuelle, aucune
indivisibilite, resolution au resiliation du contrat ne peut resulter du seul fait de l 'ouverture
d 'une procedure de redressement judiciaire."; GUYON, Y ., Droit des affaires, t. II (Entreprises
en difficultes, redressement judiciaire, faillite), Parijs, Economica, 1997, 228, nr. 1208; LE
CANNU, P., LUCHEUX, J.-M., PITRON, M., SENECHAL, J.-P., Entreprises en difficulte, Parijs, GLN
Joly, 1994, 690.
(34) ,Le caractere imperatif de Ia poursuite des contrats pour Ia sauvegarde des unites
economiques a conduit le legislateur a instaurer dans Ia loi du 25 janvier 1985 des regles
derogatoires au droit commun des contrats aboutissant une veritable patrimonialisation des
contrats "?in MoNSERIE, M.-H. (e.a.), La reforme du droit des entreprises en difficulte, Parijs,
Montchretien, 1995, 57.
(35) Cass., 8 decembre 1988, Arr. Cass., 1988-1989, 427; Pas., 1989, I, 389; DE PAGE, H.,
Traite, III, no 117 e.v.; VAN OEVELEN, A., ,Actuele jurisprudentiele en legislatieve ontwikkelingen inzake de sancties bij de niet-nakoming van contractuele verbintenissen", R. W.,
1994-1995, 804; VAN OMMESLAGHE, P., ,La sanction de !'inexecution du contrat", in Les
obligations contractuelles, 1984, Editions du Jeune Barreau, 245, nr. 50.
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dement ingediend om de de:finitie van het strafbeding te schrappen,
omdat - zo stelde de indiener van het amendement - het begrip
reeds voldoende was bepaald in artikel1226 B.W.(36). Het antwoord
van de Minister was dat de bepaling precies de bedoeling heeft de
geoorloofde strafbedingen, zijnde de schadebedingen, buiten werking
te stellen tijdens de observatieperiode. De verwarring in de terminologie komt wellicht voort uit het feit dat men in het Frans geen
terminologisch onderscheid maakt tussen straf- en schadebedingen,
die beide door het leven gaan als ,clauses penales"(37).
Schuldeisers kunnen zich dus krachtens artikel 28 W.G.A. in geval
van een procedure van gerechtelijk akkoord van hun schuldenaar niet
beroepen op het schadebeding dat zij nochtans geldig zouden bedongen hebben. Deze bepaling is op twee vlakken merkwaardig.
Deze bepaling is vooreerst een inbreuk op het algemeen verbintenissenrecht in die zin dat in het belang van de ondememing in moeilijkheden de schuldeiser geen beroep kan doen op een clausule waar hij in
andere situaties rechtsgeldig een beroep zou kunnen doen, onder
voorbehoud van een rechterlijke toetsing(38). Deze inbreuk wordt
verantwoord door de nood aan bescherming van de schuldenaar.
V ervolgens is het ook zo dat het strafbeding het enige accessorium is
van de schuldvordering dat niet moeten worden betaald. Interesten en
lasten van de schuldvorderingen moeten doorbetaald worden, wil de
schuldenaar een voorlopige opschorting van betaling bekomen
(Art. 21, § 2 W.G.A.)(39).
Dat de strafbedingen zonder gevolg blijven betekent niet dat zij uit de
contractuele context verwijderd worden. In tegendeel, de schuldvordering die ontstaat uit het strafbeding blijft bestaan, maar wordt
tijdens de voorlopige opschorting van betaling enkel geneutraliseerd(40). Bijgevolg zullen deze schuldvorderingen ook in het herstelen betalingsplan worden opgenomen, voor zover de voorwaarden van

(36) Amendement VANDER WILDT; Par!. St., Senaat, 1-498111, 1996-1997, 66-67.
(37) Zoa1s dit reeds terecht was opgemerkt tijdens de parlementaire voorbereiding in de
Kamer: Par!. St., Kamer, 329/17, 1995-1996, 77 e.v.
(38) VAN OEVELEN, A., ,Actuele jurisprudentie!e en legislatieve ontwikkelingen inzake de
sancties bij de niet-nakoming van contractuele verbintenissen", R.W., 1994-1995, 804 en de
daar opgenomen verwijzingen.
(39) GREGOIRE, M., ,Que! est le sort reserve aux contrats en cours?", Outline Skyroom events,
3, nr. 6.
(40) TisoN, M., ,Depistage en gerechtelijk akkoord ne de Wet van 17 juli 1997", R. W., 19971998, 422, nr. 93 in fine.
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het schadebeding vervuld waren v66r de toekenning van de voorlopige opschorting van betaling(41).
3.

WELKE LOPENDE OVEREENKOMSTEN WORDEN VERDERGEZET?

Alle lopende overeenkomsten in hun geheel
Artikel28 W.G.A. verzekert de voortzetting van de lopende overeenkomsten, ,overeenkomsten gesloten voor die datum", zijnde de datum van het vonnis tot toe kenning van een voorlopige opschorting van
betaling. De wet maakt dus geen onderscheid naar het voorwerp of de
oorzaak van de overeenkomst.
De lopende overeenkomsten blijven in hun geheel bestaan. De overeenkomsten blijven in al hun onderdelen bindend. Partijen kunnen
zich blijven beroepen op al hun contractuele clausules en op het
algemeen verbintenissenrecht. Deze terechte keuze werd in de parlementaire voorbereiding bevestigd. Een amendement werd ingediend
om de commissaris inzake opschorting de mogelijkheid te bieden
bepaalde contractuele clausules -buiten werking te stellen wanneer
de ondememing onder druk van de omstandigheden te grote toegevingen had gedaan en voor de ondememing ronduit nadelige overeenkomsten waren gesloten(42). Terecht werd dit amendement verworpen. Op die manier zou men op een onaanvaardbare wijze raken aan
de wilsautonomie van de partijen.

De overeenkomsten intuitu personae
De overeenkomsten intuitu personae zijn deze overeenkomsten waarbij de determinerende beweegreden voor de sluiting van het contract
te vinden is in de persoonlijke kenmerken van de contractspartij(43).
Onder het oude recht werden deze contracten beeindigd ingevolge het
aanvragen of het bekomen van een gerechtelijk akkoord. De reden

(41) V66r 1997 werden schadebedingen slechts opgenomen in het akkoord indien de toepassingsvoorwaarden voor het beding vervuld waren voor het intreden van de procedure: zie
COPPENS, P., 'T KINr, F. ,Examen de jurisprudence: les faillites et les concordats", R.C.JB.,
1984, 595, nr. 147.
(42) Amendement HArRY: Pari. St., Senaat, 1-498/11, 1996-1997, 67.
(43) DE PAGE, H., Traite, II, nr. 460bis.
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hiervoor was dat er door het instellen van een procedure van gerechtelijk akkoord een vertrouwensbreuk was ontstaan tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers van overeenkomsten intuitu personae(44).
De solvabiliteit van de schuldenaar, die als determinerende beweegreden had gespeeld bij de sluiting van een kredietovereenkomst, werd
door de aanvraag of door het bekomen van een gerechtelijk akkoord
volledig in vraag gesteld(45).
De vertrouwensbreuk tussen schuldeisers en schuldenaar is onder de
nieuwe wet op het gerechtelijk akkoord deels verdwenen door de
wijziging van de voorwaarden voor het bekomen van het gerechtelijk
akkoord. Het is niet langer vereist dat de koopman in een situatie van
staking van betaling en geschokt krediet verkeert, wil hij een akkoord
aanvragen( 46). Tijdelijke continulteitsproblemen volstaan. Derhalve
valt de verantwoordingsgrond voor de stopzetting van de lopende
overeenkomsten intuitu personae in geval van een procedure van
gerechtelijk akkoord weg. Lopende overeenkomsten intuitu personae
moeten worden verdergezet(47).
Het spreekt van zelf dat indien andere omstandigheden aanwezig zijn,
zoals een reeel verlies van kredietwaardigheid of bepaalde bedrieglijke praktijken in hoofde van de schuldenaar, de kredietverlener nog
steeds kan opzeggen(48). Vast staat in ieder geval dat het aanvragen
of het bekomen van een voorlopige opschorting van betaling, niet
volstaat om als geschokt vertrouwen gekwalificeerd te worden.
Hierop bestaat een uitzondering, met name dat de vertrouwensband
tussen de schuldenaar en de schuldeisers van lopende overeenkomsten

(44) CLOQUET, A., ,Les concordats et Ia faillite", inLes Novelles, Droit Commercial, IV, 670.
(45) Zie hierover: VAN GERVEN, D., ,De aansprakelijkheid van de kredietinstelling als
kredietverlener ten aanzien van de schuldeisers van de ondememing in moeilijkheden", in
Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Kalmthout, Biblo, 1994, 96, nr. 31.
(46) Zie hierover: TISON, M., ,Depistage en gerechtelijk akkoord na de wet van 17 ju1i 1997",
R. W:, 1997-1998, 387-390, nr. 42-51.
(47) Antwoord van de Minister, Pari. St., Kamer, 1995-1996, nr. 329/17, 77; DIRIX, E.,
,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in BRAECKMANS, H., DIRIX, E., WYMEERSCH, E., Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer,
1998, 377, nr. 15.; TisoN, M., ,Depistage en gerechtelijk akkoord na de wet van 17 juli 1997",
R.W:, 1997-1998,423.
(48) Zie hierover: VAN GERVEN, D., ,De aansprakelijkheid van de kredietinstelling als
kredietverlener ten aanzien van de schuldeisers van de ondememing in moeilijkheden", in
Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Kalmthout, Biblo, 1994, 96, nr. 31, en de
aldaar opgenomen rechtsleer.
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intuitu personae niet verstoord mag zijn(49). De verstoring van de
relatie dient hier te worden gemeten aan de kwade trouw die er in
hoofde van een van de contractspartijen bestaat.
Ret Franse recht heeft een gelijkaardige oplossing. Voor kredietovereenkomsten geldt dat de bank die een krediet had toegestaan aan een
ondememing, verplicht werd het beloofde geld te storten, zelfs tijdens
de observatieperiode. De kredietovereenkomst, ook al was die intuitu
personae aangegaan, werd niet ontbonden door de opening van de
procedure van gerechtelijk akkoord. Indien evenwel zou bijken dat de
situatie hopeloos is en ieder continulteitsperspectiefverdwenen is, dan
kan de bank niet gedwongen worden haar verplichtingen uit te voeren
en dan moet de schuldenaar failliet worden verklaard(50).
Naast de kredietovereenkomst, dienen ook de concessieovereenkomst( 51), de lastgevingsovereenkomst, de leasingovereenkomst, bepaalde contracten met handelstussenpersonen worden verdergezet in
geval van gerechtelijk akkoord.
Arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomsten -blijven overeenkoillstig aitikeDKW.GJ\.
doorlopen. Boven werd reeds aangegeven dat de wet geen onderscheid maakt naar het voorwerp of de oorzaak van de lopende overeenkomsten. Niets wijst er dus op dat arbeidsovereenkomsten stopgezet dienen te worden. Indien de wet op de arbeidsovereenkomsten
voorschrijft dat de het faillissement geen einde maakt aan de lopende
arbeidsovereenkomsten, dan geldt dit a fortiori in het kader van een
procedure van gerechtelijk akk:oord.

(49) DIRIX, E., ,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in BRAECKMANS, H.,
DIRIX, E., WYMEERSCH, E., Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, p. 377, nr. 15; TISON, M., ,Depistage en gerechte1ijk akkoord na de wet van
17 juli 1997", R. W, 1997-1998,423. De uitzondering dientvolgens VEROUGSTRAETE ze1fs zeer
beperkend te worden gelnterpreteerd. Het gerechte1ijk akkoord brengt geen enkele wijziging
aan aan de persoon van de handelaar. Bijgevo1g is er ook geen enkele reden tot ontbinding van
de lopende overeenkomst intuitu personae wegens het aanvragen of het bekomen van een
gerechtelijk akkoord. VEROUGSTRAETE, I., Manuel de la faillite et du concordat, Die gem,
Kluwer, 1998, 97, nr. 143.
(50) Cass.fr. (com.), 10 oktober 1991, J.C.P., II, 21854, noot JEANTIN; Rev.Trim.Dr.Com.,
1992, 239, noot CHAPUT.
(51) Cass. fr. (com.), 29 mei 1990, Bull. Civ., IV, m. 158, p. 107; Cass. fr. (com.), 2 maart
1993, J.C.P. 1993, IV, 1163.
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Deze stellingname werd bevestigd in de parlementaire voorbereiding(52). Hierin werd opgemerkt dat het intreden van een observatieperiode niet geldt als beeindigingsgrond voor een arbeidsovereenkomst. Indien de koopman-werkgever de arbeidsovereenkomst wenst
op te zeggen zullen de klassieke regelen voor de opzegging van de
arbeidsovereenkomsten gerespecteerd moeten worden. De Wet op de
arbeidsovereenkomsten van 1978 blijft van toepassing voor werknemers, die van 1991 op beschermde werknemers.
Lex specialis

Het derde lid van artikel 28 W.G.A. bepaalt dat de bepalingen met
betrekking tot de voortzetting van de lopende overeenkomsten geen
afbreuk doen aan ,andersluidende bepalingen voorgeschreven door
bijzondere wetten die van toepassing zijn ongeacht of er samenloop is
of niet." De bijzondere wetten waarover hier sprake is, zijn bepalingen uit het financieel- en verzekeringsrecht(53).
4.

MODALITEITEN VAN UITVOERING VAN LOPENDE OVEREENKOMSTEN
TIJDENS DE VOORLOPIGE EN DE DEFINITIEVE OPSCHORTING VAN
BETALING

4.1. De modaliteiten van uitvoering tijdens de voorlopige
opschorting van betaling

Boven werd reeds aangegeven dat de lopende overeenkomsten voortgezet worden na de toekenning van een voorlopige opschorting van
betaling. Op die marrier wordt de schuldenaar beschermd tegen zijn
schuldeisers en kan hij in alle rust zijn herstel- en betalingsplan
opstellen. Door de toekenning van de voorlopige opschorting van
betaling wordt elk verhaal door een schuldeiser op het vermogen
van zijn debiteur geschorst(54).

(52) Memorie van Toelichting bij Ontwerp 1406/1; HERVE, L., ,Apen;u general du sort des
contrats en cours avant et apres 1' entree en vigueur des nouvelles lois sur les faillites et sur le
concordat judiciaire", Act. Dr., 1997, nr. 51
(53) Gelet op het specifieke karakter van deze bepalingen, kan worden verwezen naar: TISON,
M, ,Depistage en gerechtelijk akkoord na de Wet van 17 juli 1997", R. W., 1997-1998, 419420, nr. 85 en 423, nr. 95; VEROUGSTRAETE, I., Manuel de lafaillite et du concordat, Diegem,
K.luwer, 1998, 98, nr. 146.
(54) DIRIX, E., ,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in BRAECKMANS, H.,
DIRIX, E., WYMEERSCH, E., Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 373, nr. 7
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Doorbetaling van interesten en lasten
De voorlopige opschorting van betaling wordt onderworpen aan de
voorwaarde van de doorbetaling van de interesten en de lasten.
(Art. 21, § 2, W.G.A.) Indien de interesten en de lasten van de
schuldvorderingen niet meer worden betaald, herwinnen de schuldeisers van rechtswege hun rechten. Dit betekent dus dat de lopende
interesten in het gerechtelijk aldmord, in tegenstelling tot het faillissement, niet worden gestuit(55). Onder interesten en de lasten moeten
worden begrepen: alle bijkomende betalingen buiten de hoofdsom(56)
maar niet de strafbedingen(57). De interesten en de lasten die hier
bedoeld worden zijn enkel deze die lopen vanaf de toekenning van de
voorlopige opschorting van betaling. De achterstallige interesten die
vervallen zijn v66r de toekenning van de voorlopige opschorting van
betaling, worden beschouwd als gewone schulden(58).
Behoud van het gemeenrechtelijk sanctieregime
Tijdens de observatieperiode blijft het gemeenrechtelijk sanctieregime be_hoQd~n(5_9). l!et mincipe van de yo<:>_rtzetting van de lor>~nde_
overeenkomsten impliceert dat de partijen zich blijvend kunnen beroepen op de klassieke sanctiemechanismes. In geval van contractuele
wanprestatie kan de schuldeiser van een lopende overeenkomst zijn
verplichtingen opschorten op grond van de exceptio non adimpleti
contractus(60). De schuldeiser kan evenzeer zijn retentierecht uitoefenen. Tot slot kan de schuldeiser de lopende overeenkomst opzeggen,
voor zover de geldende principes nageleefd worden.
Beperking van de handelsbekwaamheid
De voorlopige opschorting van betaling brengt, in tegenstelling tot het
faillissement, geen buitenbezitstelling mee. De koopman behoudt in

(55) COLLE, P., ,De nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord", T.B.H., 1998,
77, nr. 35.
(56) TISON, M, ,Depistage en gerechtelijk aldcoord na de Wet van 17 juli 1997", R. W., 19971998, 420, nr. 87.
(57) Cfr. Supra.
(58) COLLE, P., ,De nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord", T.B.H., 1998,
77, nr. 35.
(59) Par!. St., Kamer, 1995-1996, nr. 329/17, 78.
(60) DIRIX, E., ,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in BRAECKMANS, H.,
DIRIX, E., WYMEERSCH, E., Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, K1uwer, 1998, 377, nr. 14; TISON, M, ,Depistage en gerechte1ijk akkoord na de Wet van
17 juli 1997", R. W., 1997-1998, 423, nr. 96.
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principe zijn volledige handelingsbekwaamheid. De rechtbank van
koophandel kan de handelingsbekwaamheid van de schuldenaar evenwei beperken. In het vonnis tot toekenning van een voorlopige opschorting van betaling kunnen bepaalde handelingen van de schuldenaar, daden van bestuur of daden van beschikking, onderworpen
worden aan de machtiging of de toestemming van de commissaris
inzake opschorting. (Art. 15, § 1, lid 3 W.G.A.) Deze machtigingsbevoegdheid kan slaan op een gedeelte dan wel op het geheel van de
daden van de koopman(61). De uitvoering van de lopende overeenkomsten kan door deze machtigingsplicht worden be'invloed. De
sanctie voor de niet-naleving van de machtigingsplicht is de niettegenwerpelijkheid van de in strijd met het voorschrift gestelde handeling aan de overige schuldeisers. (Art. 15, § 1, lid 4 W.G.A.) Iedere
schuldeiser zal hiervoor een procedure kunnen aanspannen. Aangezien er geen boedel wordt samengesteld zal de niet-tegenwerpelijkheid niet tegenover het geheel van de schuldeisers gelden(62).
Aangifte van schuldvordering
Tijdens de observatieperiode moeten de schuldeisers aangifte doen
van hun schuldvordering door de indiening van hun titel op de griffie
van de rechtbank van koophandel.(Art. 25 W.G.A.) De uiterste datum
voor het vervullen van deze verplichting wordt vastgesteld door de
rechtbank van koophandel in haar vonnis tot toekenning van een
voorlopige opschorting van betaling. Deze datum moet vastgesteld
worden ten laatste acht dagen voor de beeindiging van de observatieperiode.
De verplichting tot aangifte van een schuldvordering geldt evenzeer
voor schuldeisers van lopende overeenkomsten. Het specifieke
, voortdurende" karakter van de lopende overeenk:omsten bemoeilijkt
de begroting van de schuld. Het is daarom aangeraden om een voorlopige begroting te maken bij de indiening van de titel op de griffie
van de rechtbank van koophandel en hierbij een voorbehoud te maken
met betreldcing tot de schulden die na de aangifte van de schuldvordering nog zouden ontstaan en die in het herstel- en betalingsplan
opgenomen dienen te worden. De schuldenaar zal hier, met behulp
van de commissaris inzake opschorting rekening moeten mee houden.

(61) TISON, M., ,Depistage en gerechtelijk akkoord na de Wet van 17 juli 1997", R. W., 19971998, 423, nr. 76.
(62) VEROUGSTRAETE, 1., Manuel de Ia faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, 90,
ill'. 130.
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Ook bij de stemming van het plan dient hier rekening mee te worden
gehouden(63).
De aangifte van de schuldvordering is een noodzakelijke voorwaarde
voor de opname van de schuldvordering in het herstel- en betalingsplan. Indien de schuldeiser nalaat zijn schuldvordering in te dienen,
wordt zijn schuld niet opgenomen in het plan. In het belang van het
welslagen van het gerechtelijk akkoord heeft de schuldenaar er alle
belang bij om zoveel mogelijk schuldeisers te betrekken in de besprekingen. Indien een schuldeiser desondanks geen aangifte gedaan
zou hebben van zijn schuldvordering, dan kan hij, bij goedkeuring van
het plan, geen betaling vorderen van zijn schuld.
Op de commissaris inzake opschorting rust de verplichting om de
ingediende titels te onderzoeken. Betwistingen met betrekking tot de
schuldvorderingen worden doorverwezen naar de bevoegde rechtbank. Ook in geval van betwisting, wordt de schuldvordering provisioneel opgenomen in het herstel- en betalingsplan van de schuldenaar(64).

4.2c De modaliteiten-van uitvoer-ing-van-lopende_owf'eenkamsten__
vanaf de dejinitieve opschorting van betaling
Wanneer na de observatieperiode de schuldenaar een definitieve
opschorting van betaling wordt toegekend, wordt - zo stelt artikel
35 W.G.A. -de schuldenaar volledig en definitief bevrijd door de
volledige uitvoering van het herstel-en betalingsplan. Hetzelfde geldt
vanzelfsprekend voor de lopende overeenkomsten. In het herstel- en
betalingsplan wordt het lot van deze overeenkomsten definitief geregeld. De uitoefening van de contractuele rechten van de partijen bij
lopende overeenkomsten wordt hier danig door be'invloed.
Met betrekking tot de inhoud van het herstel- en betalingsplan heeft de
wetgever de grootst mogelijke vrijheid gelaten, ook inzake lopende
overeenkomsten. Het bepalend gedeelte van het plan kan voorzien in
schuldverminderingen, betalingstermijnen, omzetting van schulden in
aandelen of zelfs in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde
categorieen van schulden, inzonderheid op grond van hun omvang
of hun aard.

(63) GREGOIRE, M., ,Que! est le sort reserve aux contrats en cours?", Outline Skyroom
events, 10, nr. 12.
(64) VEROUGSTRAETE, I., Manuel de lafaillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998,102,
nr. 150.
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Specifiek voor de arbeidsovereenkomsten, kan het herstel-en betalingsplan voorzien in een sociaal herstructureringsplan, waarbij een
aantal afvloei'ngen worden voorgesteld. Zoals vroeger reeds werd
aangegeven, moet voor de opzegging van deze overeenkomsten het
gemeenrechtelijk arbeidsrecht gerespecteerd worden.
Het gemeenrechtelijk sanctierecht voor de lopende overeenkomsten die
zijn opgenomen in het plan blijft gelden voor zover er niet wordt
geraakt aan de bepalingen van het plan. Schuldeisers kunnen dus
rechtsgeldig beroep doen op de sanctiemiddelen van het gemeen recht,
zolang zij deze sanctiemiddelen hanteren conform het herstel- en betalingsplan. De schuldenaar die een definitieve opschorting van betaling
heeft bekomen kan maar gedwongen worden tot uitvoering van de
overeenkomst zoals deze in het herstel- en betalingsplan is aangepast.
54. Naast de klassieke sanctiemechanismes die slechts overeenkomstig het plan aangewend kunnen worden beschikken de schuldeisers
van lopende overeenkomsten over andere sanctiemechanismes die
eigen zijn aan de procedure van gerechtelijk akkoord. De schuldeisers
hebben zo het recht om de intrekking van het plan te vragen indien zij
vaststellen dat de schuldenaar de bepalingen van het plan niet naleeft.
Daartoe zullen zij zich richten tot de rechtbank van koophandel.
Iedere schuldeiser kan de herroeping van de opschorting vorderen
wanneer hij in zijn schuldvorderingen niet voldaan wordt op de wijze
en binnen de termijnen in het plan bepaald ofwanneer hij aantoont dat
hij niet zal worden voldaan.
55. De schuldenaar kan tijdens de definitieve opschorting van betaling
nieuwe overeenkomsten aangaan. Het gerechtelijk akkoord houdt
immers maar een schuldenregeling in voor de schulden ontstaan voor
het bekomen van een gerechteljk akkoord. Het lot van deze overeenkomsten wordt niet geregeld in het plan en zal dus onderworpen zijn
aan het gemeen recht.

5.

STATUUT VAN SCHULDEN AANGEGAAN IN HET KADER VAN DE
UITVOERING VAN DE LOPENDE OVEREENKOMSTEN

De schulden die worden aangegaan in het kader van de uitvoering van
de lopende overeenkomsten worden beschouwd als gewone schulden.
In tegenstelling tot het faillissement geldt in het gerechtelijk akkoord
niet dat de schulden die worden aangegaan in het belang van de
procedure automatisch bevoorrecht worden en bij voorrang worden
uitbetaald of een preferentiele behandeling genieten in het kader van
het herstel- en betalingsplan.
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Om de schuldeisers toch een aanzet te geven om hun samenwerking
met de ondememing in akk:oordprocedure verder te zetten, bepaalt de
wetgever dat handelingen door de schuldenaar tijdens de ak:koordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de
commissaris inzake opschorting, bij faillissement beschouwd worden
als handelingen van de curator waarbij de schulden gedurende de
akk:oordprocedure aangegaan gelden als boedelschulden van het faillissement. Het gaat hier om alle schulden die aan de debiteur tijdens
de akk:oordprocedure op rechtsgeldige wijze kunnen worden toegerekend(65).
Voor de nieuwe schulden geldt ook geen opschorting van betaling.
Er stelt zich met betrekk:ing tot artikel 44 W.G.A. een bijzonder
probleem. Dit artikel bepaalt dat indien de schuldenaar failliet wordt
verklaard in de loop van de akkoordprocedure, de schuldeisers die in
de opschorting betrokk:en zijn hierin op voor het deel dat zij nog niet
ontvangen hebben, en komen zij in samenloop met de nieuwe schuldeisers. Uit dit artikel blijkt op het eerste gezicht dat in geval van
faillissement slechts twee categorieen van schuldeisers in samenloop
zouden komen~ met name dt.:ze die aangifte hebben gedaan van hun
schuldvordering en de schuldeisers van nieuwe overeenkomsten. Be-tekent dit dat schuldeisers die geen aangifte zouden hebben gedaan
van hun schuldvordering tijdens de procedure van gerechtelijk akkoord uit de boot zouden vallen in geval van faillissement? Dit is
onwaarschijnlijk. Het faillissement is een vorm van samenloop, waarbij de rechten van aile schuldeisers worden vastgelegd. De procedure
van gerechtelijk akk:oord heeft hier geen invloed op en kan geen
nadeel berokk:enen aan de schuldeisers die geen aangifte zouden
hebben gedaan voor het gerechtelijk akk:oord.
6.

BESLillT

De ratio legis van de bepalingen in het vemieuwd gerechtelijk akkoord is duidelijk. Er moet een absolute voorrang worden gegeven aan
de voortzetting van de ondememing. Dit vertrekpunt brengt met zich
mee dat ook in het contractuele kader naar een maximale continulteit
gestreefd moet worden. Toch zullen op een aantal punten de rechten

(65) DIRIX, E., ,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in BRAECKMANS, H.,
DIRIX, E., WYMEERSCH, E., Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 378, nr. 16, die verwijst naar de Franse te1minologie: ,les creances nees
regulierement".
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van de schuldeisers beperkt worden in het belang van de ondememing.
Met betrekking tot deze laatste doelstelling schiet de nieuwe wetgeving wellicht tekort. Artikel 28 WGA laat heel wat contractuele
sptitstechnologie toe die een omzeiling van de wettelijke bepalingen
mogelijk maakt. Bovendien zou het behoud van het gemeenrechtelijk
sanctieregime bijzonder nadelig kunnen zijn voor het herstel van de
ondememing in moeilijkheden. Er valt hier voomamelijk te denken
aan het behoud van het retentierecht en de exceptio non adimpleti
contractus.

III. LOPENDE OVEREENKOMSTEN EN HET
FAILLISSEMENT
1.

lNVLOED VAN HET FAILLISSEMENT OP LOPENDE OVEREENKOMSTEN ALGEMEEN

Ret rechtstreekse gevolg van de faillietverklaring op de gefailleerde
schuldenaar is de buitenbezitstelling. Te rekenen van de dag van het
vonnis van faillietverklarig verliest de gefailleerde van rechtswege het
beheer over al zijn goederen. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde
gedaan vanaf de dag van het vonnis, kunnen niet aan de boedel
worden tegengeworpen. (Art. 16 Faill. W.) De buitenbezitstelling
verandert evenwel niets aan de verplichtingen die voor de gefailleerde
schuldenaar uit overeenkomsten voortvloeien. De gefailleerde is gebonden door alle verbintenissen, voor het faillissement aangegaan. Hij
is eveneens persoonlijk gehouden de verplichtingen die hij, via de
curator, sinds het vonnis van faillietverklaring op hem heeft genomen,
na te komen. N a de beeindiging van het faillissement hemeemt de
gefailleerde het beheer van zijn zaken weer op en moet hij zijn
verplichtingen nakomen( 66).

(66) FREDERICQ, S. ,Preadvies: de invloed van het faillissement op ges!oten overeenkomsten",
in POLAK, N.J., FREDERICQ, S., Preadvies betreffende de invloed van het faillissement op
gesloten overeenkomsten, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in Belgie
en Nederland, Zwolle, 1963, 36, nr. 5.
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2.

PRINCIPIEEL VOORTBESTAAN VAN LOPENDE OVEREENKOMSTENAANTASTING VAN DE illTVOERING

Overeenkomsten worden in principe niet in hun bestaan bedreigd door
het faillissement(67). Het faillissement is geen vorm van overmacht
die van rechtswege een einde kan maken aan een lopende overeenkomst. Wel wordt de uitvoering van de lopende overeenkomst aangetast door het faillissement. Het vonnis van faillietverklaring leidt tot
de laistallisatie van de rechten van de schuldeisers(68). Dit betekent
dat de interesten van niet-gewaarborgde schuldvorderingen worden
gestuit ten aanzien van de boedel (art. 23 Faill. W.), dat de niet
vervallen schulden opeisbaar worden (art. 22 Faill. W.) en dat alle
middelen van tenuitvoerlegging worden geschorst (art. 24 Faill. W.).
De laistallisatie van de rechten van de schuldeisers, overeenkomstig
het zogenaamd fixatiebeginsel, verandert niets aan het voortbestaan
van de overeenkomsten. De normale uitoefening van de contractuele
rechten wordt stopgezet door het collectief beslag bij de opening van
een collectieve procedure, waarbij enk:el de vereffening van het vermogen beoogd wordt(69),
De curator neemt bij de faillietverklaring het beheer van het vermogen
van de gefailleerde schuldenaar over en zal kunnen beslissen over de
voortzetting of de beeindiging van de lopende overeenkomsten. Het
keuzerecht dat aldus toekomt aan de curator wordt verantwoord door
het principe van de gelijkheid van schuldeisers. De curator neemt de
beslissing in het belang van de boedel. Indien de curator beslist de
overeenkomst te verbreken, zal de schuldeiser aangifte kunnen doen
van zijn schuldvordering die zal opgenomen worden in de boedel.
Bovendien zal ook de verbrekingsvergoeding, waarop de schuldeiser
recht. meent te hebben, worden opgenomen in de boedel. Indien de
curator daarentegen beslist om de overeenkomst verder te zetten, zal
de schuld worden opgenomen worden als schuld van de boedel, voor
(67) Zie o.m. CLOQUET, A., ,Les concordats et Ia faillite", in Les Novelles, Droit Commercial,
IV, p. 431, m. 1464; VANRYN, J. HEENEN, J., Principes de droit commercial beige, t. IV,
m. 2782; VEROUGSTRAETE, I., Manuel de Ia faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998,
336, m. 571; VEROUGSTRAETE, I., VAN BUGGENHOUT, C., ,Faillissement en continu"iteit van de
ondememing", TP.R., 1990, 1731 e.v.; VEROUGSTRAETE, I., ,De schuldeisers, de faillietverklaring en de opschorting van betaling", in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden,
Biblo, Kalmthout, 1994, 131; ZENNER, A., ,Des frais et depenses de !'administration de Ia
faillite 'aux dettes de masse'", in Les creanciers et le droit de lafaillite, Brussel, Bruylant,
1993, 689-690.
(68) Zie hierover: GREGOIRE, M., Theorie generale du concours des creanciers en droit beige,
Brussel, Bruylant, 1992, 105-111.
(69) GREGOIRE, M., Theorie generate du concours des creanciers en droit beige, Brussel,
Bruylant, 1992, 14, m. 19.

496

zover de curator deze schuld is aangegaan met het oog op de vereffening van de boedel(70). Deze schuld van de boedel wordt, overeenkomstig artikel 99 Faill. W., bij voorrang uitbetaald.
Het keuzerecht van de curator blijft behouden. De rol van de curator
bij de voortzetting of verbreking van de lopende overeenkomsten
wordt evenwel gepreciseerd.
De wet legt op dat de curator vanaf zijn ambtsaanvaarding en onverwijld zijn optierecht uitoefent met betrekking tot de lopende overeenkomsten. De ratio voor de inlassing van tijdsbepalingen is het waarborgen van de gelijkheid van schuldeisers. Een schuldeiser die na de
failletverklaring uitvoering krijgt van zijn overeenkomst met de gefailleerde, zou hieruit voordeel kunnen trekken. De voortzetting van
de overeenkomst kan enkel indien de groep van schuldeisers hier
belang bij heeft. Bijgevolg is de inschrijving in de wet van deze
tijdsbepaling een logische doortrekking van het principe van de gelijkheid van schuldeisers dat zich opdringt in geval van faillissement.
De curator kan zijn optierecht in het belang van de massa van
schuldeisers stilzwijgend of uitdrukkelijk uitoefenen. Uit het gedrag
van de curator kan worden afgeleid dat hij de overeenkomst wenst
verder te zetten.
Indien de curator nalaat zijn optierecht uit te oefenen, kunnen de
schuldeisers hem hiertoe aanmanen.(bij voorbeeld door een aangetekende brief) Deze aanmaning die geldt als ingebrekestelling doet een
termijn van vijftien dagen lopen. In tegenstelling tot een gewone
ingebrekestelling, doet deze aanmaning geen interest lopen.
De termijn van vijftien dagen begint effectief te lopen vanaf de
kennisname door de curator van de aanmaning. Het betreft hier geen
vervaltermijn. De betrokken contractspartij en de curatele kunnen
overeenkomen om deze termijn te verlengen. De vraag stelt zich
evenwel of de gelijkheid van schuldeisers hierdoor niet in het gedrang
komt. De curator moet hierbij zijn rol van bewindvoerder voor de
gezamelijke schuldeisers goed voor ogen houden en de rechten van de
gezamelijke schuldeisers verdedigen. Het spreekt vanzelf dat de
curator de ingebrekestelling door de schuldeiser van een lopende
overeenkomst niet moet afwachten.
Indien de curator na verloop van de periode van vijftien dagen geen
beslissing heeft genomen, dan wordt de overeenkomst geacht door
(70) MAES, B., ,Nieuwe rechtspraak van het Hofvan Cassatie over het begrip 'schuld van de
boedel"', T.B.H., 1988, 741-755; VAN BUGGENHOUT, C., VANDE MIEROP, I., ,De boedelschulden onder faillissementsbeheer: status quaestionis", NF.M, 1996, 88.
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toedoen van de curatoren te zijn verbroken vanaf het verstrijken van
deze termijn. De schuldvordering voor de schade die eventueel verschuldigd zou zijn aan de medecontractant wegens de niet-uitvoering
wordt opgenomen in de boedel. (Art. 46 Faill. W.)
Indien de curator de beslissing neemt de overeenkomst verder uit te
voeren, dan heeft de medecontractant recht op de uitvoering van de
verbintenis in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd met
het faillissement. De prestaties geleverd na het faillissement zullen
beschouwd worden als een schuld van de boedel.
V erandert deze bepaling de cassatierechtspraak met betrekking tot het
onderscheid tussen schulden in de boedel en schulden van de boedel?
De rechtspraak en de rechtsleer hebben nogal wat geredetwist over de
begrippen schuld van de boedel en schuld in de boedel(71). De drie
princiepsarresten van 16 juni 1988 hebben de knoop doorgehakt. Een
schuld kan enkel een schuld van de boedel zijn ,wanneer de curator
verbintenissen voor het beheer heeft aangegaan, onder meer door de
voortzetting van de werkzaamheden van de gefailleerde, door handhaving van de door de gefailleerde gesloten overeenkomsten of nog
door het gebruik der roerende of onroerende goederen van de gefailleerde met het oog op een belioorlijke afwikkeling van de vereffening." Met andere woorden gaat het om verbintenissen die zijn
aangegaan door de curator met het oog op het vervullen van zijn
wettelijke opdracht, dit is het beheer, de wedersamenstelling, de
realisatie van het buiten het bezit van de schuldenaar gestelde vermogen en de verdeling van de opbrengst ervan(72).
De bepaling in artikel 46 Faill. W. geeft de indruk een zuiver chronologisch criterium te hanteren. Artikel46, lid 3 Faill. W. stelt immers
dat indien de curator beslist de overeenkomst verder te zetten, de
tegenpartij recht heeft op de uitvoering van de verbintenis ten laste
van de boedel, in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na
het faillissement. Toch blijft de beslissing van de curator fundamenteel. Derhalve zal het chronologisch criterium enkel gehanteerd mogen worden indien de curator beslist de overeenkomst verder te zetten.
Overeenkomsten die tijdens de bedenktijd worden verdergezet, maar
die na beslissing van de curator worden opgezegd, zullen voor het deel
na het faillissementvonnis niet als boedelschuld kunnen weerhouden

(71) BUTZLER; GREGOIRE; VAN BUGGENHOUT; VEROUGSTRAETE; ZENNER.
(72) Cass., 1 december 1989, R. W., 1989-1990, 1260; Cass., 2 maart 1995, T.B.H., 1995, 569;
VAN BuGGENHOUT, C., VAN DE MIEROP, 1., ,De boedelschulden onder faillissementsbeheer:
status quaestionis", N.F.M., 1996, 88.
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worden(73). De heersende leer met betrekking tot boedelschulden
blijft dus gelden.
De curator of iedere belanghebbende kan ook vorderen dat de handelsverrichtingen worden verdergezet. Hiervoor is de machtiging van
de rechter-commissaris vereist. (Art. 47 Faill. W.) In dringende gevallen zal de curator zelf de beslissing nemen om dadelijk na het
faillissementsvonnis en na overleg met de representatieve vakbonden
of met het aanwezige personeel in het belang van de boedel en in
afwachting van de uitspraak de handelsverrichtingen voortzetten.
3.

UITZONDERINGEN OP HET VOORTBESTAAN VAN DE LOPENDE
OVEREENKOMSTEN

Er bestaan vier uitzonderingen op het principiele voortbestaan van de
lopende overeenkomsten.
3.1. Overeenkomsten intuitu personae
Overeenkomsten intuitu personae onderscheiden zich van andere
overeenkomsten doordat zij worden aangegaan omwille van de persoonlijke kwaliteit van de contractspartij(74). Het intuitu personae
karakter van een overeenkomst wordt soeverein door de feitemechter
bepaald(75).
Omwille van deze betrokkenheid met de subjectieve kwaliteiten van
de wederpartij bij de overeenkomsten, wordt aangenomen dat deze
overeenkomsten automatisch beeindigd worden bij het faillissement
van de persoon wiens subjectieve kwaliteiten aanleiding hebben gegeven tot de sluiting van het contract(76). Overeenkomsten intuitu
personae worden van rechtswege ontbonden op de dag van het vonnis
van faillietverklaring.
De reden die hiervoor wordt aangegeven, is dat in geval van faillissement de uitvoering van de overeenkomst intuitu personae onmogelijk

(73) GEJNGER, H., VAN BUGGENHOUT, C., VAN HEUVERSWYN, C., ,Overzicht van rechtspraak:
faillissement en het gerechtelijk akkoord: 1990-1995", T.P.R., 1996, 1105, nr. 221.
(74) DE PAGE, H., Traite, II, 431, nr. 460bis.
(75) DE PAGE, H., Traite, II, 436, nr. 460bis (sub C); Voor een toepassing van hetprincipe, zie:
LIEFSOENS, L., ,Een toepassing van de schijnleer op fusie door opslorping en het lot van de
overeenkomsten intuitu personae", T.B.H., 1989, 887 e.v.
(76) CLOQUET, A. ,Les concordats et Ia faillite", in Les Novelles, Droit Commercial, IV,
nr. 1470; VANRYN, J., HEENEN, J., Principes de droit commercial, nr. 780; Zie ook: Gedr. St.
Senaat, p. 123
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is geworden door het verdwijnen van de sanctie van de gedwongen
uitvoering in natura, aangezien de gefailleerde schuldenaar handelingsonbekwaam is geworden door de faillietverklaring(77). Deze
verklaring kan niet worden aangenomen, gelet op het feit dat de
curator nog beroep kan doen op de schuldenaar voor de uitvoering
van bepaalde taken, waarbij de rechter-commissaris de voorwaarden
bepaalt waaronder hij zijn arbeid zal verrichten(78). (Art. 59 Faill. W.)
De onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst intuitu personae
belet evenwel niet dat de gedupeerde contractspartij een vordering tot
vergoeding van contractuele schade instelt, voor zover er natuurlijk
sprake is van een reele contractuele wanprestatie. Op zich leidt de van
rechtswege beeindiging van de lopende overeenkomst niet tot schadevergoeding(79). Deze vordering zal als schuld in de boedel worden
opgenomen.
De curator kan ook beslissen om de overeenkomst verder te zetten. Hij
zal hiervoor een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten aangezien de
eerste van rechtswege is ontbonden. Deze overeenkomst zal beschouwd worden als een schuld van de boedel die is aangegaan in
het kader van een nieuwe overeenkomst(80).
Patti]en -oij eenovereellkornseintuifu pefsonaelill:i:men oeslissen-dat
hun overeenkomst zelfs bij faillissement zal worden voortgezet. Toch
moet hier bij worden gewezen op het feit dat het keuzerecht bij de
curator blijft.
Werden als overeenkomsten intuitu personae gekwalificeerd en worden bijgevolg van rechtswege ontbonden ingevolge het faillissement:
• Ben aannemingscontract(81 ).
• Ben leasingovereenkomst(82).
(77) WERY, P., L 'execution forcee en nature des obligations contractuelles non pecuniaires,
Kluwer, Bruxelles, 1993, nr. 166 e.v.
(78) Terecht in die zin: HERVE, L., ,Aperc,;u general du sort des contrats en cours avant et apres
!'entree en vigueur des nouvelles lois sur les faillites et sur le concordatjudiciaire", Act. Dr.,
1997, 426.
(79) Kh. Brussel, 7 februari 1995, T.B.H., 1996, 451, waarbij de eis van de curator van bet
faillissement om contractuele schadevergoeding te verkrijgen werd afgewezen omdat de
intuitu personae van rechtswege was ontbonden, zonder dat er sprake was van een contractuele
wanprestatie. HERVE, L., ,Aperc,;u general du sort des contrats en cours avant et apres !'entree
en vigueur des nouvelles lois sur les faillites et sur le concordatjudiciaire", Act. Dr., 1997, 429.
(80) CLOQUET, A., ,Les concordats et Ia faillite", in Les Novelles, Droit Commercial, IV,
nr. 1470
(81) Zie als voorbeeld: Kh. Brussel, 7 februari 1995, T.B.H., 1996, 450: Een overeenkomst van
huur van diensten waarmee een vertegenwoordigingsmandaat nauw verbonden is, maakt een
intuitu personae-overeenkomst uit waaraan van rechtswege een eind wordt gesteld door het
faillissement.
(82) Luik, 21 maart 1995, Rev. reg. dr., 1995, 468.
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• De overeenkomst van handelsagentuur
Met betrekking tot de overeenkomst van handelsagentuur bestaat er
betwisting omtrent het intuitu personae-karakter van de overeenkomst. Indien men aanneemt dat de overeenkomst van handelsagentuur intuitu peronae is aangegaan, zal deze door de faillietverklaring van de agent of de principaal van rechtswege ontbonden
zijn. Geen enkele opzeggingsvergoeding zal dan verschuldigd zijn.
De uitwinningsvergoeding waarop de gefailleerde agent aanspraak
zou kunnen maken, kan wel nog gevorderd worden, voor zover de
principaal nog aanzienlijke voordelen kan ondervinden van het
aangebrachte clienteel(83).
• De lastgevingsovereenkomst
De lastgevingsovereenkomst is per definitie een vertrouwensfunctie en zal derhalve van rechtswege ontbonden worden door het
faillissement van de lastgever of de lasthebber(84).
• De franchisingovereenkomst(85).
• De kredietovereenkomst
Kredietovereenkomsten worden door het faillissement van rechtswege beeindigd. Kredietovereenkomsten worden aangegaan in
functie van de kredietwaardigheid, wat hen tot overeenkomsten
intuitu personae maakt(86).
• Arbeidsovereenkomsten
Art. 26 van de Wet van 3 juli 1978 op de Arbeidsovereenkomsten
bepaalt dat lopende arbeidsovereenkomsten niet beeindigd worden
door faillissement(87). Faillissement of kennelijk onvermogen van
de werkgever zijn op zichzelf geen gevallen van overmacht die een
einde stellen aan de verplichtingen van partijen. Arbeidsovereenkomsten zijn dus een uitzondering op de uitzondering. Ook al wordt
het intuitu personae-karakter van deze overeenkomst aanvaard,
toch worden zij niet automatisch beeindigd bij faillissement. De

(83) DURSIN, E., VAN DEN BROECK, K., Handelsagentuur, Gent, Mys & Breesch, 1997, 231,
nr.417.
(84) TILLEMAN, B., Lastgeving, APR-reeks, 1997, 338, nr. 594 en de aldaar opgenomen
voorbeelden uit de rechtspraak.
(85) Kh. Verviers, 24 november 1992, T.B.H, 1993, 963.
(86) R.P.D.B., Vo Faillite et banqueroute, nr. 268
(87) Zie hierover: Cass., 24 februari 1992, R. W., 1992-1993, 152; STEYAERT, J., DE GANCK, C.,
DE SCHRINER, L., Arbeidsovereenkomst, APR-reeks, nr. 461; VANNES, V., Le contrat de
travail: aspects theoriques et pratiques, Brussel, Bruylant, 1996, 475, nr. 783.
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arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer failliet verklaard
wordt, wordt wel beeindigd door het faillissement(88).
Voorheen moest de curator een beslissing nemen met betrekk:ing tot
de verderzetting of de stopzetting van de arbeidsovereenk:omst(89).
Dit principe is nu aangepast, in die zin dat wanneer de curator, na
aanmaning door de werknemer, geen beslissing neemt de overeenk:omst geacht wordt verbrok:en te zijn door toedoen van de curatoren(90).
De vraag stelt zich bovendien of de werknemer aanspraak lean mak:en
op een vergoeding voor het werk dat hij geleverd heeft mi de faillietverklaring, maar v66r de beslissing van de curator. Indien de werk:nemer effectief gewerk:t heeft, dan zal hij aanspraak: k:unnen maken op
een vergoeding.
De wet preciseert in artikel 90 dat voor de werknemers bedoeld in
artikel 1 van de Loonbeschermingswet het loon en de daarin begrepen
vergoedingen verschuldigd wegens de beeindiging van de arbeidsovereenk:omst bevoorrecht zijn met dezelfde rang en ten belope van
dezelfde bedragen als het voorrecht voorzien in artikel19, 3° Hyp. W ..
Indien de-curator beslist de arbeidsovereenk:omsten verder te zetten,
dan zal de opzeggingsvergoeding die zou voortvloeien uit de opzegging van de overeenk:omst na de verderzetting, beschouwd worden als
een schuld van de boedel(91).

3.2. Overeenkomsten die een uitdrukkelijk ontbindend beding
bevatten
De contractspartijen k:unnen in hun overeenk:omst een beding opnemen dat het contract in geval van faillissement van een van de partijen
van rechtswege beeindigd zal worden. De partij die zich wenst te
beroepen op dat uitdruk:kelijk ontbindend beding moet dit uitdruk:kelijk kenbaar mak:en(92).
Traditioneel maak:t men hier een onderscheid tussen enerzijds een
uitdrukk:elijk: ontbindend beding en anderzijds de ontbindende voor(88) CLOQUET, A., ,Les concordats et Ia faillite", in Les Novelles, Droit Commercial, IV,
nr. 1473.
(89) Cass. 24 februari 1992, R. W:, 1992-1993, 157, nu bevestigd in artikel46 Faill. W.
(90) GREGOIRE, M., ,Que1 est le sort reserve aux contrats en cours?", Outline Skyroom events,
16, nr. 23.
(91) Cass., 2 mei 1997, R. W:, 1997-1998, 503.
(92) CLOQUET, A., ,Les concordats et Ia faillite", in Les Novelles, Droit Commercial, IV,
nr. 1465.
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waarde(93). Het belang van het onderscheid is bekend. Indien de
lopende overenkomst bij faillissement ontbonden wordt door het
effect van een ontbindende voorwaarde, dan is de overeenkomst
van rechtswege ontbonden en kan men geen aanspraak maken op
een contractuele schadevergoeding. Wordt de overeenkomst anthonden op grond van een uitdrukk:elijk ontbindend beding, dan is er wel
een mogelijk:heid tot het bek:omen van een contractuele schadevergoeding.
Partijen die in een arbeidsovereenkomst een uitdruk:k:elijk ontbindend
beding opnemen dat de overeenkomst wordt ontbonden bij faillissement, kunnen zich hier niet rechtsgeldig op beroepen, gelet op het
dwingend karak:ter van artikel 28 van de wet op de Arbeidsovereenkomsten dat bepaalt dat het faillissement geen vorm van overmacht is
die einde kan maken aan de verplichtingen van de partijen.
3.3. De niet-tegenstelbaarheid van bepaalde overeenkomsten aan
de boedel
Bepaalde lopende overeenkomsten die zijn afgesloten tijdens de verdachte periode kunnen niet-tegenstelbaar aan de boedel worden verklaard.
Het betreft hier vooreerst de handelingen waarbij om niet of onder
bezwarende titel wordt beschikt over roerende of onroerende goederen, indien de waarde van de goederen de waarde van hetgeen de
schuldenaar heeft ontvangen, aanmerkelijk overtreft. Deze handelingen zijn niet tegenstelbaar aan de failliete boedel. (Art. 17, 1o
Faill. W.)
Vervolgens k:unnen ook niet-tegenstelbaar worden verklaard, de betalingen anders dan in geld of handelspapier wegens vervallen schulden, en alle andere betalingen voor niet vervallen schulden. (Art. 17,
2° Faill. W.) Hetze1fde geldt voor de zake1ijke zekerheden die zijn
gevestigd wegens voordien aangegane schulden. (Art. 17,3° Faill. W.)
Bovendien kunnen alle andere handelingen van de schuldenaar niet
tegenstelbaar worden verklaard indien ze plaats gehad hebben met
kennis van de situatie van staking van betaling van hun debiteur.
(Art. 18 Faill. W.)

(93) Zie hierover: ERNOTTE, M.-C., ,Nature de Ia clause resolutoire expresse en cas de faillite:
condition resolutoire ou pacte commissoire expres?", Noot onder Luik, 24 september 1986,
Ann. Fac. Dr. Lg., 1988, 170 e.v.
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Tot slot zijn alle handelingen die verricht zijn met bedriegelijke
benadeling van de rechten van de schuldeisers niet-tegenstelbaar
aan deze schuldeisers, wanneer de handeling oak heeft plaatsgehad,
zelfs indien dit buiten de verdachte periode was. (Art. 19 Faill. W.)(94)
Voorheen voorzag de wettekst in de artikelen 444 tot 448 Oude
Faillissementswet in een sanctie van nietigheid voor deze handelingen. De sanctie werd evenwel tegen de wettekst in ge"interpreteerd als
een niet-tegenstelbaarheid van deze handelingen(95).
De wetgever heeft de tekst aangepast aan de interpretatie die bestond
en de nietigheid vervangen door de niet-tegenstelbaarheid(96). Dit
neemt niet weg dat deze overeenkomsten hun interne geldigheid
behouden.
Ben van de determinerende elementen bij de bepaling van de niettegenstelbaarheid van bepaalde handelingen, is de verdachte periode.
De verdachte periode is de periode die loopt tussen de staking van
betaling van de schuldenaar en de eigenlijke faillietverklaring van
dezelfde schuldenaar. In de nieuwe faillissementswet geldt dat de
datum van staking van betaling deze is van het vonnis van faillietverklaring, tenzijef11s1ig~ e11obj~cti~v_e red~n uitwijz;e_n dat de staking
van betaling vroeger heeft plaatsgevonden. (Art. Faill. W.) Bovendien
is de periode van tien dagen voor het faillissement weggevallen.
3.4. De verschoonbaarheid van de gefailleerde schuldenaar
Na de afsluiting van het faillissement hemeemt de gefailleerde schuldenaar het beheer over zijn vermogen. Voorheen konden de schuldeisers hun individuele rechten opnieuw konden uitoefenen tegen de
schuldenaar, althans voor dat deel waarvoor ze geen voldoening
hadden gelaegen. De lopende overeenkomsten werden door het faillissement in hun bestaan niet be"invloed, oak niet naar de toekomst toe.
De invoering van het concept ,verschoonbaarheid" brengt hier enigszins verandering in. Verschoonbaarheid betekent dat de gefailleerde

(94) Zie hierover: VERBEKE, A., ,Rechtsmiddelen van schuldeisers", in Schuldeisers en
ondernemingen in moeilijkheden, Kalmthout, Biblo, 1994, 31, nr. 35.
(95) VEROUGSTRAETE, I., Manuel du curateur defaillite, Brussel, Swinnen, 1987,205, nr. 317:
,La raison en est simple: il ne s'agit pas de nullites au sens ordinaire mais plutot d'inopposabilites. Les dispositions frappent des conventions ou actes qui entre parties auraient pu etre
considerees a priori comme regulieres, mais qui par l 'effet de la faillite ne peuvent avoir d 'effet
l'eard des creanciers et sont done 'nuls '. "; Zie ook: CLOQUET, A., ,Les concordats et Ia
faillite", in Les Novelles, Droit Commercial, IV, nrs. 302-304.
(96) VERBEKE, A., ,Schuldeisers in het ontwerp van faillissementswet. Op zoek naar een
nieuw evenwicht.", Cah. Jur., 1997, 11, nr. 6.
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schuldenaar, onder de voorwaarden bij wet bepaald, niet meer kan
worden aangesproken door zijn schuldeisers in betaling van schulden
die zijn aangegaan voor het faillissement.(Art. 82 Faill. W.) Op die
manier wordt het bestaan van de lopende overeenkomsten door het
faillissement wel aangetast. De vorderingsrechten doven uit door de
verklaring van verschoonbaarheid van de schuldenaar(97). De aangifte van de schuldvordering is in dat verband zonder belang.
Schulden uit lopende overeenkomsten zullen dus uitdoven indien de
schuldenaar door de rechtbank van koophandel bij de sluiting van het
faillissement verschoonbaar wordt verklaard.
De verschoonbaarheid strekt zich ons inziens niet uit tot de boedelschulden en is beperkt tot de schulden die zijn aangegaan voor het
faillissement(98).
4.

SANCTIEMIDDELEN BIJ LOPENDE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN
F AILLISSEMENT

Schuldeisers van lopende overeenkomsten kunnen overeenkomstig
het gemeen recht de uitvoering van hun eigen prestaties rechtsgeldig
opschorten op grond van de exceptio non adimpleti contractus en de
het retentierecht waarvan de tegenwerpelijkheid aan de derden in
geval van faillissement niet betwist wordt. Evenzo kan een schuldeiser rechtsgeldig compensatie doorvoeren, voor zover de voorwaarden
hiertoe vervuld zijn(99).
In de nieuwe faillissementswet is het schuldeisers ook mogelijk geworden hun beding van eigendomsvoorbehoud rechtgeldig tegen te
werpen aan de massa van schuldeisers(lOO).(Art. 101 Faill. W.) Voorheen konden partijen zich enkel beroepen op hun clausule van eigen-

(97) DIRIX, E., ,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in BRAECKMANS, H.,
DIRIX, E., WYMEERSCH, E., Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 418, nr. 87.
(98) VEROUGSTRAETE, I., Manuel de la faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, 539,
nr. 979.
(99) Over deze sanctiemechanismes, zie: VERBEKE, A., ,Rechtsmiddelen van schuldeisers", in
Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Biblo, Kalmthout, 1994, 50-58. Voor
praktische toepassingen: COPPENS, P., 'T KiNT, F., ,Examen de jurisprudence: les faillites,
les concordats et les privileges", R.C.JB., 1996, 361-383, nrs. 66-82; GEINGER, H., VAN
BuGGENHOUT, C., VAN HEUVERSWYN, C., ,Overzicht van rechtspraak: faillissement en het
gerechtelijk akkoord: 1990-1995", TP.R., 1996, 996-1016, nrs. 112-129.
(100) DIRIX, E., ,Eigendomsvoorbehoud", R.W, 1997-1998,481-495.
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domsvoorbehoud wanneer de de verkoper zich voor het faillissement
of voor het ontstaan van de samenloop ondubbelzinnig op de werking
ervan had beroepen(lOl).
Ret nieuwe faillissementsrecht gaat in tegen de tot nu toe geldende
Cassatierechtspraak en erkent de tegenwerpelijkheid van de clausule
van eigendomsvoorbehoud. De tegenwerpelijkheid is evenwel onderworpen aan drie belangrijke voorwaarden. Enkel roerende goederen,
verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot
volledige betaling van de prijs kunnen worden teruggevorderd voor
zover dit schriftelijk is overeengekomen ten laatste op het ogenblik
van de levering van de goederen. Daarenboven moeten de goederen
zich in natura bij de schuldenaar bevinden en mogen ze niet onroerend
geworden zijn door incorporatie ofvermengd met een ander goed. Tot
slot moet de revindicatie plaatsvinden voor de sluiting van het procesverbaal tot verificatie van de schuldvorderingen.
5.

BESLUIT

De nieuwe faillissementswetgeving innoveert-weinig op het-vlak van
de lopende overeenkomsten. Enkel het keuzerecht van de curator
wordt nu geformaliseerd, zonder dat dit invloed heeft op de geldende
theorie van het onderscheid tussen schulden van de boedel en schulden in de boedel. De invoering van de verschoonbaarheid vormt een
nieuwe uitzondering op het principe van het voortbestaan van de
lopende overeenkomsten. Tot slot opent de invoering van de tegenwerpelijkheid van het beding van eigendomsvoorbehoud nieuwe perspectieven voor schuldeisers van lopende overeenkomsten.

(101) Gent, 10 november 1994, A.J.T., 1995-1996, 304, noot BLOMMAERT, D.; T.B.H, 1996;
Zie ook: VERBEKE, A., ,Rechtsmiddelen van schu1deisers", in Schuldeisers en ondernemingen
in moeilijkheden, Kalmthout, Biblo, 1994, 67-69, nrs. 99-100.

506

SOMMAIRE
CONTRATS EN COURS APRES LA REFORME DU DROIT
DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Depuis Ia recente reforme, le droit beige des entreprises en difficulte se caracterise
par une approche duale. D'une part, Ia loi relative au concordat judiciaire instaure
une procedure destinee a Ia survie des entreprises en difficultes. D'autre part, Ia
procedure de faillite poursuit, quanta elle Ia liquidation forcee de l'entreprise.
Le sort des contrats en cours est fortement modifie par cette reforme. Dans le cadre
de Ia procedure du concordat judiciaire, le maintien des contrats en cours est
considere comme essentiel a Ia survie de l'entreprise. La faillite est, au contraire,
une procedure qui met tout en oeuvre pour assurer une liquidation rapide du
patrimoine du failli.
La loi relative au concordat judiciaire prevoit desormais explicitement que Ia
demande ou !'obtention d'un sursis provisoire ne met pas fin aux contrats en cours.
Cette regie de principe est confortee par le fait qu'en cas de concordat Ia clause
resolutoire restera sans effet. De plus, Ia clause penale ne trouvera pas a s'appliquer
dans une situation de concordat judiciaire. Ces atteintes a 1' autonomie contractuelle
des parties s'expliquent en raison de !'importance de Ia continuation de l'entreprise.
Le maintien des contrats en cours en cas de concordat judiciaire vaut egalement pour
les contrats intuitu personae. II pourra neanmoins etre mis fin au contrat intuitu
personae lorsque Ia confiance, dans Ia relation contractuelle, est mise en cause par
des faits d'une origine autre que le concordat judiciaire.
Des !'obtention du sursis de paiement, toute tentative des creanciers d'obtenir le
paiement force de leur creance est suspendue. Ce sursis est neanmoins conditionne au
paiement des interets et charges. Les sanctions contractuelles restent applicables.
La faillite, tout comme auparavant, ne met pas fin aux contrats en cours. Le curateur
sera neanmoins charge de liquider le patrimoine et, par consequent, les contrats en
cours qui font partie du patrimoine du debiteur. Les pouvoirs et les obligations du
curateur a cet egard ont ete formalises dans Ia nouvelle loi.
Sous !'empire de l'ancienne loi, le maintien des contrats en cours en cas de faillite
connaissait trois exceptions: inopposabilite a Ia masse de certains actes poses par le
debiteur, resolution de contrats intuitu personae et fin du contrat suite a une clause
resolutoire expresse en cas de faillite. Une quatrieme exception vient desormais
s'ajouter a ces trois exceptions. II s'agit de l'excusabilite, qui implique que le
debiteur est libere de ses obligations datant d'avant Ia cessation de paiement.
Les sanctions contractuelles qui existaient sous !'empire de l'ancienne loi demeurent
applicables en cas de faillite. L'introduction de l'opposabilite de Ia clause de reserve
de propriete constitue une nouveaute a cet egard.
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ZUSAMMENFASSUNG
LAUFENDE VERTRAGE UND DAS ERNEUERTE RECHT DES UNTERNEHMENS
IN SCHWIERIGKEITEN

Das belgische Recht des Untemehmens in Schwierigkeiten kennzeichnet sich seit der
jtingsten gesetzlichen Reform durch ein duales Vorgehen. Das Gesetz zum ProzeBvergleich dient dazu die Lebensfahigkeit von Untemehmen in Schwierigkeiten zu gewahrleisten, wahrend das Konkursgesetz das Verfahren der Zwangsschlichtung enthalt.
In diesem emeuerten Rahmen hat sich die Lage der laufenden Vertrage erheblich
geandert. Im ProzeBvergleich wird die W eitersetzung der laufenden Vertrage als Ziel
gesetzt. Beim Konkurs dagegen bemtiht man sich urn eine schnelle Schlichtung des
Vermi:igens, und also auch der laufenden Vertriige.
Das Gesetz zum ProzeBvergleich bestimmt jetzt ausdriicklich daB die laufenden
Vertrage nicht durch einen ProzeBvergleich, genauer gesagt durch das Urteil zur
Genehmigung einer vorliiufigen Zahlungsaussetzung, beendet werden. Eingreifender
noch, die aufli:isende Bedingung die im Faile eines ProzeBvergleiches die Beendung
des Vertrages vorhersieht, wird auBer Funktion gestellt. AuBerdem ist im Faile eines
ProzeBvergleiches die Schadenbedingung nicht anwendbar. Diese VerstoBe gegen
die vertragsmiiBige Autonomie laBt sich durch das Interesse der Weitersetzung des
Unternehmens verantworten.
Die Weit~xsetZ]lng_der_l<tuE:Il(len_Vertriige ill1 _F_alle_ ~in~s_Pr_(>~eB:vei'glt:ic_he~gilt
genauso fur Vertrage intuitu personae. Nur in Fallen in denen das Vertrauen in der
vertragsmiiBigen Beziehung durch Tatsachen die sich zusiitzlich zum ProzeBvergleich ergeben haben, beeintrachtigt werden so lite, kann der Vertrag intuitu personae
beendet werden.
Wiihrend der Frist der vorlaufigen Zahlungsaussetzung wirdjede Weise auf die sich
ein Gliiubiger zur Zahlung seiner Schuldforderung an dem Vermogen des Schuldners
schadlos halt, ausgesetzt. Diese vorliiufige Zahlungsaussetzung unterliegt allerdings
der W eiterzahlung von Zinsen und Lasten. Das vertragsmaBige Sanktionsregime gilt
trotz der Zahlungsaussetzung immer weiter.
Der Konkurs dagegen, so wurde fliiher ebenfalls akzeptiert, setzt an sich den
laufenden Vertriigen kein Ende. Der Konkursverwalter wird wohl mit der Schlichtung des Vermi:igens belastet, und also auch mit der Abwicklung der laufenden
Vertrage. Die Befugnisse des Konkursverwalters in dieser Hinsicht werden im neuen
Konkursgesetz formalisiert.
Zu dem grundsatzlichen W eiterbestehen der laufenden Vertrage gab es im vormaligen Konkursrecht schon drei Ausnahmen. Genauer gesagt handelte es sich hier urn
die Nicht-Gegensetzbarkeit gewisser Vertrage der Erbschaftsmasse gegeniiber, die
Beendung von rechtswegen von laufenden Vertragen intuitu personae und die
Beendung eines Vertrages aufgrund einer aufli:isenden Bedingung die im Konkursfall
die Beendung vorhersieht. Diesen drei Ausnahmen fiigt das neue Gesetz eine vierte
hinzu, die Exemtion, wodurch dem Schuldner die Verpflichtungen die aus der Zeit
vor dem Konkurs stammen, erlassen werden.
Mit Bezug auf die vertragsmaBigen Sanktionsmittel im Faile des Konkurses gilt
weiter das vormalige Recht. AuBerdem gibt es keinen Grund, die vorherrschende
Rechtsprechung in Frage zu stellen. Neu allerdings ist im Konkursfall die Einfuhmng
der Gegensetbarkeit der Klausel des Eigentumsvorbehaltes.
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SUMMARY
ONGOING CONTRACTS AND RECENT INNOVATIONS IN THE LAW WHICH APPLIES
TO COMPANIES IN DIFFICULTY

Since its recent reform in 1997, Belgian legislation relating to companies in difficulty
has been characterised by a dual approach. The Law on Court-approved Settlements
(,Wet op het gerechtelijk akkoord") sets out the procedure which is aimed at
(a) obtaining the judicial administration of a company in order to arrive at an
arrangement with its creditors, and (b) accordingly ensuring the continued existence,
under viable circumstances, of companies facing difficulties. On the other hand, the
Law on Bankruptcies (,Faillissementswet") lays down the procedure for the compulsory liquidation of a company, and amounts to a winding-up procedure.
This new legislative framework has influenced the terms and conditions of contracts
which had been entered into by the company before liquidation, i.e. the so-called
ongoing contracts. Under the court-approved settlement, the continuation of ongoing
transactions will be essential to the survival ofthe company. The Law on Bankruptcies,
on the other hand, is aimed at winding up the company. Its assets will therefore be
realised- including the ongoing contracts, which will need to be waived.
The Law on Court-approved Settlements expressly lays down that ongoing contrats
shall not be terminated merely on account of a bankruptcy procedure having been
initiated. Moreover, any clause which provides that the contract shall be terminated by
virtue ofthe initiation of bankruptcy proceedings, or through the obtention of an order
suspending payments, will be deemed to be null and void. The legislation also lays
down that penalty clauses will not be held to be applicable where such a procedure has
been initiated. Such infringements of the principle of the freedom to contract are
justified by the importance of keeping the company in operation in viable conditions.
The retention of ongoing contracts will also apply in relation to contracts intuitu
personae. Such contracts may only be terminated if trust in the contractual relationship has been disrupted by factors other than the insolvency of the company.
During the period of which payments have been suspended, every remedy available to
the creditor to compel the debtor to pay by realising the latter's assets will be suspended.
Such suspension of payments is, however, subject to the condition that interest and other
charges on the debt are paid. The contractual remedies remain applicable.
The bankruptcy of one of the parties does not imply termination of their contract. The
trustee will, however, be instructed to effect the winding up of the assets and
therefore also to waive the contracts. The duties of the trustee in this regard have
been formalised by the new Law.
As regards the principle of the retention of ongoing contracts, the former Law made
provision for three exceptions. These included the inability to enforce certain
contracts against third parties prior to insolvency, the termination of contracts intuitu
personae and the express rescission clause. One exception has been added to those
already in existence, i.e. the concept of ,excusability", which was influenced by the
,fresh start" principle. This entails that the debtor will be exempted from all his
liabilities and will be able to restart his activity with a clean slate.
Those contractual remedies which existed under the previous legislation remain
valid. One important change, however, consists in the introduction into Belgian law
of the notion that the title retention clause is enforceable against third parties.
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RESUMEN
CONTRATOS VIGENTES Y EL DERECHO RENOVADO DE LA EMPRESA EN DIFICULTADES

Desde la reciente reforma de ley, el derecho helga de la empresa en dificultades se
caracteriza por un doble enfoque. La Ley sobre la suspension de pagos esta destinada
a asegurar la viabilidad de empresas en dificultades, mientras que la Ley de quiebra
contiene el procedimiento de liquidacion forzosa.
Dentro de este marco renovado, se ha modificado considerablemente la suerte de los
contratos vigentes. En la suspension de pagos, el objetivo es la continuacion de los
contratos vigentes. En la quiebra, al contrario, hay que hacer todo lo posible para una
liquidacion rapida del patrimonio y, por consiguiente, tambh!n de los contratos
vigentes.
Ahora, la ley sobre la suspension de pagos estipula explicitamente que los contratos
vigentes no finalizan con la suspension de pagos, mas particularmente por la
sentencia que concede una suspension provisional de la obligacion de pago. Mas
a1m, se cancela la condicion suspensiva que preve la rescision del contrato en caso de
suspension de pagos. Ademas, en caso de suspension de pagos, no se aplica la
clausula de los dafios. Estas infracciones de la autonomia contractual se justifican por
la importancia que tiene la supervivencia de la empresa.
El principia del mantenimiento de los contratos vigentes en caso de suspension de
pagos es aplicable igualmente para los contratos intuitu personae. Solo en los casos
en que Ia corifiania en -ra rehicion contractUal fuefe defralidada- por neclios quese
hubieren producido al margen de la suspension de pagos, se podra rescindir el
contrato intuitu personae.
Durante el periodo de suspension provisional de pago, se congelan los cauces por los
que un acreedor ejerce la repeticion contra el patrimonio del deudor para obtener el
pago de su credito. Sin embargo, esta suspension provisional de pago no exime de
continuar a pagar los intereses y las cargas. A pesar de la suspension de pagos, sigue
vigente el regimen contractual de sanciones.
La quiebra de por si - asi tambien se solia admitir - tampoco resuelve los
contratos vigentes. Sin embargo, el sindico estara encargado de la liquidacion del
patrimonio y, por consiguiente, tambien de la resolucion de los contratos vigentes.
Las competencias del sindico en este contexto se formalizan en la nueva ley de
quiebra.
En el antiguo derecho de quiebras, ya existian tres excepciones a la subsistencia
incondicional de los contratos vigentes. Se trataba mas particularmente de la imposibilidad de oposicion de determinados contratos a la masa, de la rescision de pleno
derecho de contratos vigentes intuitu personae y de la rescision del contrato en virtud
de una clausula resolutoria explicita que preve Ia rescision en caso de quiebra. A esas
tres condiciones, la nueva ley afiade una cuarta, que es la disculpa de la obligacion de
declarar, que implica que el deudor esta liberado de sus obligaciones que proceden
del periodo anterior a la quiebra.
En lo relativo a las sanciones contractuales en el caso de quiebra, sigue vigente el
derecho anterior, y tampoco hay motivo para poner en tela de juicio la jurisprudencia
vigente. Sin embargo, un elemento nuevo es la introduccion de la posibilidad de
oposicion de la clausula de la reserva de dominio en el caso de quiebra.
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