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INLEIDING 

I - EENHEID, ONDEELBAARHEID EN ALGEMEENHEID VAN HET FAILLISSE
MENT. - Een van de kenmerken van de faillissementswet van r 8 april 
r8sr, is dater voor iedere handelaar maar een enkel faillissement kan zijn; 
dit omvat zijn ganse handelsactiviteit. Voor elk faillissement is er maar 
een boedel, die in zijn geheel vereffend wordt (Fredericq, VIII, nr. 566 en 
sss). 
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De vennoten in een V.O.F. zijn handelaars, die persoonlijk failliet 
verklaard worden wanneer ook de firma haar betalingen staakt en geen 
krediet meer geniet (Cass., IS december I938, Pas., I938, I, 383). Dit bete
kent evenwel niet dat er met al deze passieve boedels maar een boedel 
gevormd wordt. Naast de boedel van de failliete V.O.F. is er voor ieder 
gefailleerde vennoot een eigen boedel, die benevens het persoonlijk passief 
ook het ganse passief van de V.O.F. bevat, dat tenslotte ook eigen passief 
is, niet omdat het uit persoonlijke verbintenissen ontstond doch slechts uit 
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten voor de verbintenissen 
van de rechtspersoon. Vermits elk faillissement afzonderlijk is, kan ook elk 
afzonderlijk afgesloten worden. Maar het is niet mogelijk het faillissement 
van een vennoot onder firma af te sluiten alleen voor wat zijn persoonlijk 
passief betreft en hem voor wat zijn hoofdelijke aansprakelijkheid in het 
maatschappelijk passief betreft nog verder te laten vertegenwoordigen door 
de curator (Cass., 21 mei I968, R. W., I968-69, 2I9; ]. T., I968, 6I3). 

Hetzelfde principe van eenheid en algemeenheid verhindert dat voor 
dezelfde schulden een handelaar tweemaal failliet zou verklaard worden. Een 
nieuw failliet is slechts mogelijk wegens nieuwe schulden ontstaan door 
nieuwe handelsactiviteiten. Rechtspraak en rechtsleer zijn eensgezind om 
aan te nemen dat de onbetaalde schuldeisers van een eerste, afgesloten 
faillissement op gelijke voet met de nieuwe schuldeisers tot het passief 
van het tweede faillissement moeten toegelaten worden. De rechtbank van 
koophandel te Kortrijkhad hierover in I9S2 een andere mening voorgehou
den (Hrb. Kortrijk, 2 december I9S2, R. W., I9S2-S3· IS2I). Hieraan 
verzaakt ze nu uitdrukkelijk om ook de algemeen aanvaarde mening te 
delen (Hrb. Kortrijk, 9 november I967, R. W., 1967-68, 8o2). 

2 - lNTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. - Wegens het verschil van faillis
sementswetgeving in de europese landen veroorzaken de huidige nauwe 
internationale handelsbetrekkingen, moeilijkheden wanneer het faillisse
ment wordt verklaard in de staat van een schuldenaar, die schuldeisers en 
actief bezit in andere staten. 

Het voorontwerp van verdrag tussen de zes E.E.G.-landen inzake 
faillissement en andere soortgelijke procedures, waarin artikel 28 bepaalt : 
,Het overeenkomstig de regels van dit verdrag uitgesproken faillissement 
op het grondgebied van de verdragsluitende Staten heeft haar gevolgen ten 
aanzien van aile goederen, die volgens de op het faillissement toepasselijke 
wet vall en onder het faillissementsbeslag'', komt hieraan tegemoet en huldigt 
het principe van het universeel karakter van het faillissement, met een 
beperking ten aanzien van de goederen die de debiteur na het faillissement 
heeft verkregen en ten aanzien van de goederen, die niet vatbaar voor beslag 
zijn verklaard door de wet van elk van de verdragsluitende staten op het 
grondgebied van dewelke deze goederen gelegen zijn (E.E.G., Doc., nr. 
4368/l/IV/67 - N., blz. IS; - Vander Gucht, Droit de la faillite dans les 
six pays du marche commun, Editions Simon Stevin, Brussel, I966). 
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In afwachting dat dit verdrag er komt, moeten de huidige wetsconflicten 
tach hun oplossing krijgen. 

Een rechtbank van koophandel moest aldus oordelen over de tegen
stelbaarheid aan de curator van het uitvoerend beslag in Duitsland door een 
duitse schuldeiser vervolgd op actief (schuldvorderingen) in Duitsland van 
een in Belgie faillietverklaarde belgische P.V.B.A. 

De duitse wetgever houdt het, ten aanzien van het vermogen, bij het 
universeel karakter van het faillissement indien dit in Duitsland wordt 
verklaard, doch bij het territoriaal beginsel ten aanzien van goederen in 
Duitsland gelegen wanneer het faillissement in het buitenland is uitge
sproken. 

De belgische wetgever, zoals men weet, houdt zich strikt aan het begin
sel van de universaliteit van het faillissement voor al de goederen van het 
actief, waar deze zich oak bevinden. 

Het besproken vonnis veroordeelt de duitse schuldeiser tot teruggave 
van de hem in Duitsland, ingevolge een aldaar gerechtelijk vervolgde 
uitvoering, uitbetaalde sommen. De belgische internationale openbare orde 
vereist dat alle schuldeisers op gelijke voet behandeld worden. Ten onrechte 
werd in het vonnis beroep gedaan op het belgisch-duits verdrag van 30 juni 
1958 (Staatsbl., 18 november 1960), artikel2, eerste lid dat toelaat in Belgie 
de erkenning van duitse gerechtelijke uitspraken te weigeren wanneer ze 
indruisen tegen de belgische openbare orde, vermits artikel 1, 4° van het
zelfde verdrag uitdrukkelijk uitzondering maakt inzakefaillissementen-fHrb. 
Brussel, 21 juni 1965, fur. comm. Brux., 1965, 94). In een noot (in Belgische 
rechtspraak in handelszaken, 1968, IV, 168) toont R. Vander Elst aan dat 
het duitse vonnis eerder bij toepassing van artikel 10 van de wet op de 
bevoegdheid van 25 maart 1876 in Belgie niet kan erkend worden. De 
duitse schuldeiser had dus zonder titel in Duitsland de schuldvordering 
van de gefailleerde gei:nd. 

3 - HERVORMING VAN DE FAILLISSEMENTSWET. - Over het verouderd 
karakter van onze faillissementswetgeving, waarover iedereen het eens is, 
en dan meer bepaald in verband met het sociaal en economisch algemeen 
belang dat aan individualisme opgeofferd wordt, zie: Fontaine, M., Prevenir 
la faillite et sauver l' entreprise, Belg. rechtspr. handelsz., 1968, II, 83, waarin 
beschouwingen worden gegeven over de richting voor een hervorming van 
deze wetgeving. 

HOOFDSTUK I 

OPENVALLEN VAN HET F AILLISSEMENT 

Het faillisseinent is een rechtstoestand die pas door de vervulling van 
bepaalde voorwaarden ontstaat. Men pleegt deze woorwaarden in te delen 
in : grondvoorwaarden en vormvoorwaarden. 



AFDELING I 

Grondvoorwaarden 

4 - HANDELAAR ZIJN. - Om te kunnen failliet verklaard worden moet de 
schuldenaar de hoedanigheid van handelaar bezitten. Hij die geen handel 
meer drijft kan nog failliet verklaard worden, indien hij opgehouden had 
te betalen en indien zijn krediet wankelde op een tijdstip waarop hij nog 
handelaar was (art. 437 Faill. W.) op voorwaarde evenwel dat er geen zes 
maanden verstreken zijn tussen het ogenblik waarop de handel stilgelegd 
werd en de datum van het faillietverklarend vonnis (Luik, 26 juni 1967, 
fur. Liege, 1967-68, r62). Deze zes maanden moeten berekend worden vanaf 
de datum van het vonnis en niet vanaf de dagvaarding (Brussel, 27 oktober 
1964, Pas., 1965, II, 262). 

Handelaar is hij die daden stelt, bij de wet daden van koophandel 
genoemd, en daarvan hoofdzakelijk of aanvullend zijn gewoon beroep maakt 
(art. I H.W.). Om te bepalen of een handelaar sedert meer dan zes maanden 
zijn handelsactiviteit heeft gestaakt, terwijl hij persoonlijk de vereffening 
van deze handel waarneemt moet nagegaan worden of de vereffenings
activiteit het stellen van daden van koophandel meebracht. Is dit niet het 
geval dan kan hij niet meer failliet verklaard worden. De behouden inschrij
ving in het handelsregister is geen voldoende criterium (zelfde arrest). 

Maar het volstaat niet tijdens een vereffening van een handel daden van 
koophandel te stellen, want ook is vereist dat hiervan hoofdzakelijk of aan
vullend een gewoon beroep wordt gemaakt. Dit kan niet gezegd worden 
van een weduwe die er door de omstandigheden, onmiddellijk na het over
lijden van haar echtgenoot-handelaar, wiens nalatenschap zij onder voor
recht van boedelbeschrijving aanvaardde, toe gebracht wordt de handel 
tot aan de vereffening verder te zetten. Zodoende heeft zij alleen het beheer 
van het actief van de nalatenschap waargenomen (Hrb. Brussel, 4 oktober 
1965, fur. comm. Brux., 1966, 21). 

5 - HANDELDRIJVENDE ECHTGENOTEN. - Problemen veroorzaakt door het 
handel drijven van echtgenoten blijven de rechtspraak bezig houden. Meer 
bepaald t.a.v. de vermenging van de handelsactiviteit van de echtgenoten 
wordt de vraag beantwoord of de echtgenote, gelet op de bepalingen van 
artikel ro, als handelaar kan aangezien worden en failliet verklaard. 

De rechtsleer is het erover eens dat artikel ro H.W. een vermoeden 
schept dat de activiteit van de gehuwde vrouw slechts als een hulp in de 
handel van haar man moet beschouwd worden. Dit vermoeden kan evenwel 
door feitelijke gegevens weerlegd worden. Er mag dus bewezen worden 
dat de echtgenoten, zoals vennoten, gemeenschappelijk handel dreven. 

De bepaling van artikel ro H.W. heeft tot doel de persoonlijke goe
deren van de vrouw veilig te stellen wanneer zij enkel haar echtgenoot bij
staat in zijn handel. Zodra evenwel blijkt dat de echtgenote tegenover derden 



de indruk heeft gegeven dat zij zich persoonlijk verbonden had naar aan
leiding van bij de wet genoemde daden van koophandel, waarvan zij haar 
gewoon beroep maakte moet zij als handelaar beschouwd worden. Met 
andere woorden, er moet een persoonlijke, rechtstreekse en beslissende 
inmenging van de echtgenote in de handel vastgesteld worden, om haar de 
hoedanigheid van handelaar toe te kennen (Cass., 28 mei 1965, Pas., 1965, I, 
1049; - Gent, 16 mei I96I, R. W., I96I-62, I29I; "'- Hrb. Brussel, 
4 oktober I965, fur. comm. Brux., I966, 2I; - Hrb. Verviers, I3 april 
1967, fur. Liege, I967-68, I3). Er moet dan noodzakelijkerwijze een enkele 
boedel gevormd worden (Hrb. Oostende, 5 december 1968, inzake Den
duyven, onuitgegeven; - Hrb. Gent, 30 maart I968, inzake Dossche, 
onuitgegeven; - Hrb. Luik, 28 september I908, fur. Liege, I968-69, I I I). 

Va:ak ook gebeurt het dat een handelaar, die zijn faillietverklaring 
voorziet, zijn handel overlaat aan zijn echtgenote. Wanneer evenwel uit 
de omstandigheden blijkt dat deze echtgenote geen kennis van zaken heeft 
en de ganse activiteit door haar gefailleerde man geleid wordt, dan mag 
terecht besloten worden dat er geen nieuwe handel door de echtgenote 
begonnen werd en dat zij na sluiting van het faillissement gehouden is tot 
de niet-betaalde schulden (Hrb. Verviers, 19 november I966, fur. Liege, 
I966-67, I67). In feite is het immers de ex-gefailleerde die aldus nieuwe 
inkomsten verwezenlijkt waarop zijn schuldeisers opnieuw tenuitvoerleg
ging van de vroegere verbintenissen kunnen vervolgen. 

6 - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. - De handelsvennootschappen kunnen 
failliet verklaard worden tot zolang de vereffening ervan niet is beeindigd. 
Op de betwisting over het ogenblik waarop de vereffening beeindigd is, 
bij de beslissing van de algemene vergadering over het beheer van de ver
effenaars of bij de bekendmaking van deze beslissing in het Staatsblad, 
wordt hier niet ingegaan (Zie Ronse, J., Overzicht van rechtspraak, Ven
nootschappen (I961-63), nr. 200, T.P.R., I964, 225;- id., Vennootschappen 
(1964-67), nr. 256 e.v., T.P.R., I967, 264 e.v., in noot; - Hrb. Luik, 
8 januari I96o, Belg. rechtspr. handelsz., I968, II, 334). De ontbonden 
handelsvennootschap behoudt het handelskarakter tijdens de vereffening. 
A fortiori indien ze niet ontbonden werd. Ze kan dus failliet verklaard wor
den en zulks tot wanneer zes maanden sedert het sluiten van haar vereffe
ning verlopen zijn (Brussel, I9 januari 1964, fur. comm. Brux., 1965, 91; 
- Brussel, 29 oktober I962, Rev. prat. soc., I966, nr. 5328; - Nov., 
Faillite, nr. I3I; -VanRyn, IV, nr. 264I; - Fredericq, VIII, nr. 555; 
- Cass., 8 mei 1930, Pas., I930, I, 202; - Renauld, J.G., Ejfets de Ia clo
ture de la liquidation sur !'existence des societes commerciales, R.C.].B., I963, 
49, nr. I4;- zie ook: Parijs, 10 maart I967, S., I967, fur., 454, met noot). 

De rechtbank van koophandel te Brussel heeft nochtans voorgehouden 
dat na het sluiten van de vereffening de vennootschap niet meer kan failliet 
verklaard worden. 

Na vereffening zouden alleen nog de vorderingen bedoeld in artikel 194, 
§ 4 Venn. W. kunnen vervolgd worden, terwijl de vordering tot failliet-



verklaring er niet in vermeld is (Hrb. Brussel, 23 februari 1965, Pas., 1965, 
III, 8o; f. T., 1905, 644; fur. comm. Brux., 1965, 157; Rev. prat. soc., 1966, 
nr. 5300). Er werd in dit tijdschrift reeds aangetoond dat deze oplossing 
niet kan aanvaard worden (Ronse, J., Overzicht van rechtspraak, Vennoot
schappen (1964-67), nr. 256, T.P.R., 1967, 764). 

7 - PERSOONLIJK FAILLISSEMENT VAN BEHEERDERS EN ZAAKVOERDERS VAN 

VENNOOTSCHAPPEN. - Maar al te vaak blijkt dat failliete handelsvennoot
schappen het scherm waren waarachter een persoon een eigen handel dreef. 
De bedoeling hierbij is zich de winsten toe te eigenen en het passief ten 
laste te laten van de rechtspersoon ; zelfs gaat men soms verder door opzet
telijk het faillissement van een rechtspersoon te veroorzaken nadat men de 
winst veilig geborgen heeft. 

Ieder die rechtens of feitelijk, openlijk of in het verborgene bestuur
der, zaakvoerder of beheerder is van een gefailleerde vennootschap en die 
onder de dekmantel van die vennootschap een persoonlijke handelsacti
viteit heeft bedreven kan failliet verklaard worden. Hij is dan handelaar. 
Na een evolutie, ingezet door een arrest van het hof van beroep te Brussel 
op 4 december 1926 (Pas., 1927, II, 70), wordt dit thans niet meer betwist, 
noch in de rechtsleer (Nov., Faillite, nr. 1038 en 110 e.v.; - Van Ryn, I, 
nr. 319 en IV, nr. 2637; - Coppens ,P., La faillite personnelle du maftre 
de la societe, Rev. prat. soc., 1967, nr. 5380), noch in de rechtspraak (zie 
verwijzingen bij de vermelde auteurs en bij Ronse, J., Overzicht van recht
spraak, Vennootschappen (1961-63), nr. 48, T.P.R., 1964, 96; - id., Ven
nootschappen (1964-67), nr. 81, T.P.R., 1967, 673). 

Doorheen de rechtspraak kan men volgende criteria ontwaren die toe
laten van geveinsde vennootschappen, eenmanszaken van de beheerder of 
van de zaakvoerder die in feite heer en meester over de vennootschap was, 
te sp'reken : - dat hij uitsluitend in zijn eigen persoonlijk belang handelde ; 
- dat zijn vermogen vermengd was met het vermogen van de vennootschap; 
- een eerder rudimentaire boekhouding; - het niet boeken van persoon-
lijk aangewende · ontvangsten; - het miskennen of de inactiviteit van de 
maatschappelijke organen (Luik, 28 februari 1967, fur. Liege, 1967-68, 
25, met noot; Pas., 1967, II, 233; Rev. prat. soc., 1968, nr. 5400; - Luik, 
26 juni 1967, fur. Liege, 1967-68, 106; Rev. prat. soc., 1967, nr. 5381;
Rb. Dinant 29 september 1965, fur. Liege, 1965-66, 106; Rev. prat. soc., 
1967, nr. 5382;- Hrb. Brussel, 9 maart 1964, fur. comm. Brux., 1965, 81; 
- Hrb. Leuven, 13 juni 1965, R. W., 1966-67, 157; - Hrb. Brussel, 
25 oktober 1965, Belg. rechtspr. handelsz., 1968, II, 337; - Hrb. Gent, 
22 oktober 1966, inzake Demeyer & Mouton, onuitgegeven; - vergelijk : 
Voorontwerp van eenvormige wet inzake faillissement en soortgelijke proce
dures, E.E.G., Doc., 4368/ I/IV/67/-N. blz. 33;- Cass. fr., 17 januari 1967, 
Rev. prat. soc., 1967, nr. 5383). 

Naar aanleiding hiervan kunnen zich twee mogelijkheden voordoen : 
I 0 het scherm waarachter personen een eigen handel drijven is een geveinsde 
doch geldige vennootschap, of 2° het scherm is een nietige of onbestaande 
vennootschap. 
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In dit laatste geval is de rechtbank die het faillissement mag vaststellen 
niet bevoegd om ambtshalve de nietigheid of het niet bestaan van de 
vennootschap uit te spreken (Brussel, 3 maart 1965, Pas., 1966, II, 71). 

In beide gevallen evenwel volstaat de enkele vaststelling ervan niet om 
op deze grond het persoonlijk faillissement van de beheerder of van de zaak
voerder te motiveren (Coppens, P., La faillite personnelle du maitre de 
l' affaire, Rev. prat. soc., 1967, 200-201). 

Wanneer de feiten tot het besluit nopen dater werkelijk vermenging 
van activiteit en van vermogen is van de vennootschap en van de beheerder 
of zaakvoerder dan moet weliswaar naast het faillissement van de vennoot
schap ook dit van haar beheerder en zaakvoerder uitgesproken worden doch 
zal er maar een boedel gevormd worden en de staking van betalingen zal 
noodzakelijk op dezelfde datum moeten bepaald worden. Dit zowel wan
neer men voor een geveinsde vennootschap als wanneer men voor een fic
tieve vennootschap staat (Cass. fr., 17 januari 1967, f. T., 1967, 573; -
Hrb. Leuven, 13 juni 1965, R. W., 1966-1967, 157; -Coppens, P., o.c., 
Rev. prat. soc., 1967, nr. 5380). 

8 - STAKING VAN BETALING.- De tweede grondvoorwaarde om een failliet
verklaring mogelijk te maken is dat de handelaar zijn betalingen moet 
gestaakt hebben. Dit is een feitelijke aangelegenheid waarover de rechter 
vrij oordeelt. De staking van betaling zal meestal blijken uit het laten pro
testeren van -wissels-en-orderbrief]es of uit ingespannen vervolgingen door 
de schuldeisers of uit bekentenis en uit het neerleggen van een verzoek om 
gerechtelijk akkoord. 

Daar het een feitenkwestie is heeft het aantal schuldeisers dat onbetaald 
blijft geen hoofdzakelijk belang en mag tot staking van betaling besloten 
worden indien een enkele schuld niet betaald wordt (Fredericq, VII, nr. 14; 
-VanRyn, IV, nr. 2642; - Brussel, rs januari 1964, Pas., 1965, II, 23; 
- Brussel, 27 oktober 1964, Pas., 1965, II, 262). Nochtans lijkt deze affir-
matie te absoluut en zal moeten nagegaan worden of het niet betalen van 
een enkele schuld nadelig inwerkt op het geheel van de bedrijvigheid van 
de schuldenaar, doordat bv. het vervolgen van de tenuitvoerlegging van 
een belangrijke schuldvordering zijn onmiddellijke weerslag zal hebben op 
de verdere betalingsmogelijkheden van de schuldenaar (Brussel, r6 januari 
1967, Rev. prat. soc., 1967, nr. 5356; - Hrb. Brussel, ro februari 1964, 
fur. comm. Brux., 1965, ro; - Rb. Marche, 18 november 1967, fur. Liege, 
1967-68, 93; - Corr. Bergen, 24 november 1964, f. T., 1965, 284). Het 
mag ook niet zijn dat een enige schuldeiser het faillissement van zijn schul
denaar nastreeft om aldus door een curator in feite een uitvoeringsprocedure 
te laten ondernemen waarmee de schuldeiser zich zelf niet wenst te belasten. 
De schuldeiser moet zelf zijn belangen behartigen (Rb. Dinant, 20 oktober 
1965, fur. Liege, 1965-66, II6; - Piret, R.C.].B., 1954, 131). 

Zeker is ook dat de solvabiliteit van een schuldenaar de staking van 
betalingen niet uitsluit. Het tijdstip van de staking van betaling wordt door 
het faillissementverklarend vonnis of door een later vonnis, mits het rekwest 
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geschiedt ten laatste op de dag bepaald voor de sluiting van het P.V. van 
nazicht, bepaald op een datum die dit vonnis niet meer dan zes maanden mag 
voorafgaan (art. 442, § 2 Faill. W.). De strafrechter is hierdoor evenwel niet 
gebonden en mag een veel verder afgelegen datum als begin van de staking 
van betaling aanstippen (Corr. Brussel, 24 mei 1965, f. T., 1965, 171; -
Corr. Bergen, 24 november 1964, f. T., 1965, 284). 

9 - WANKELEN VAN HET KREDIET. - Het wankelen van het krediet, 
tenslotte, de derde voorwaarde voor de faiilietverklaring, is zeer nauw met 
de staking van betaling verbonden waarvan het de oorzaak is, maar waarmee 
het niet te vereenzelvigen is. Het doet zich hoofdzakelijk voor onder de vorm 
van weigering door de leveranciers om nag goederen te leveren, van wei
gering van gelden door de financieringsorganismen, van weigering van ter
rnijnen voor vervailen schulden (Hrb. Brussel, 13 december 1965, fur. comm. 
Brux., 1966, 169). De wijze waarop het krediet bekomen wordt heeft aileen 
belang in zover moet nagegaan worden of het krediet niet fictief is omdat het 
door bedrieglijke handelingen van de schuldenaar bekomen werd (Cass., 
2 december 1963, Pas., 1964, r, 346; Rev. prat. soc., 1965, nr. 5244, met 
noot 't Kint;- Carr. Brussel, 24 mei 1965, f. T., 1965, 171). Vooraleer er 
sprake kan zijn van wankelend krediet moet eerst nagegaan worden of de 
schuldenaar nag nodig beroep moet doen op handelskredieten. lndien hij 
zijn handel stillegde toen hij nag krediet genoot, maar tijdens de vereffening 
niet meer in staat is zijn betalingen te verrichten, kan men nog bezwaarlijk 
voorhouden dat een krediet waarop geen beroep meer gedaan wordt, wan
kelt (Hrb. Brussel, ro februari 1964, fur. comm. Brux., 1965, ro). 

AFDELING 2 

Vormvoorwaarden 

10 - VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. - De faiilietver
klaring wordt uitgesproken bij vonnis van de rechtbank van koophandel, 
bevoegd in de woonplaats van de gefailleerde handelaar, d.i. de plaats 
waar zich het hoofdkantoor (centre des affaires) van de schuldenaar bevindt. 
Indien de schuldenaar de woonplaats waar hij zijn handel uitoefende sedert 
meer dan zes maanden verliet, dan is de rechtbank van de nieuwe woon
plaats bevoegd om het faillissement uit te spreken, tenzij de schuldenaar 
in zijn vroegere woonplaats een gerechtelijk akkoord bekwam. In dit geval 
is aileen de rechtbank die het akkoord homologeerde bevoegd om het 
hieropvolgend faiilissement uit te spreken (Hrb. Leuven, 16 januari 1965, 
R. W., 1966-67, 158). Uit de gepubliceerde motieven van dit vonnis kan 
niet uitgemaakt worden of er geen verwarring ontstaan is tussen woonplaats 
van de handelaar (juridisch begrip, zetel van de hoofdbedrijvigheid van 
een persoon) en zijn verblijfplaats. De inschrijving in de bevolkingsre
gisters is een gegeven om de woonplaats te kennen maar schept geen abso-
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luut vermoeden. Men zal zich in hoofdzaak richten naar het antwoord op 
de vraag waar het hoofdkantoor van de handelaar gevestigd is, waarbij de 
inschrijving in het handelsregister aanwijzend kan zijn. 

De maatschappelijke zetel van een vennootschap op het ogenblik 
van de faillietverklaring bepaalt de bevoegde rechtbank, oak wanneer deze 
vennootschap in vereffening is. Het is aan deze zetel dat de betekeningen 
bestemd voor de vennootschap moeten gebeuren. Artikel 42, 7° van het 
Gerechtelijk Wetboek, in werking sedert I januari 1969 (K.B. 4 november 
1968, Staatsbl., 13 november 1968), bepaalt dat betekening van de dag
vaarding aan in vereffening zijnde vennootschappen op de maatschappelijke 
zetel of op de woonplaats van een der vereffenaars wordt gedaan. Onder 
het stelsel van artikel 69 Rv. werd de geldigheid van een betekening aan de 
vereffenaars en niet aan de zetel van de in vereffening zijnde vennootschap 
gedaan, wel eens betwist. De rechtspraak aanvaardt evenwel sedert lang de 
geldigheid van deze betekening, waarover thans niet meer kan gewijfeld 
worden (Hrb. Brussel, 23 februari 1965, Pas., 1965, III, 8o; Rev. prat. soc., 
1966, nr. 5300, met noot). 

II - STRAFRECHT. - De strafrechtbank kan de staat van faillissement 
vaststellen, bestanddeel van het misdrijf van bankbreuk (Cass., 20 juni 1966, 
Pas., 1966, I, 1347;- Carr. Bergen, 24 november 1964, J.T., 1965, 284). 

De bewering dat de faillietverklaring alleen wordt uitgesproken door 
de rechtbank van koophandel geldt slechts in zover het faillissement 
geen vervolgingen wegens bankb:reuk veroorzaakt. 

In dit opzicht is de strafrechtbank totaal onafhankelijk ten opzichte 
van de beslissing die door de handelsrechtbank genomen wordt (Cass., 
4 februari 1957, Pas., 1957, I, 661). Een veroordeling wegens bankbreuk 
is niet afhankelijk van een voorafgaande faillietverklaring van de beklaagde 
door de handelsrechtbank. Nochtans is de staat van gefailleerde handelaar 
bestanddeel van het misdrijf van bankbreuk. De strafrechtbank moet de 
aanwezigheid van dit bestanddeel vaststellen (Cass., II december rg6r, 
Pas., 1961, I, 446; - Cass., 29 juni 1953, Pas., 1953, I, 871). 

Daarom is het logisch dat oak de strafrechtbank de bevoegdheid heeft 
om vast te stellen dat een wegens bankbreuk vervolgde handelaar zich in 
staat van faillissement bevindt, zelfs indien de handelsrechtbank zich hier
over niet uitsprak of indien de handelsrechtbank deze staat zou ontkennen 
(Cass., 18 april 1955, f. T., 1955, 493, met noot; Pas., 1955, I, 894;- Cass., 
26 maart 1956, Arr. Verbr., 1956, 615;- Cass., 20 juni 1966, Pas., 1966, 
I, 1347; - Luik, 31 oktober 1955, fur. Liege, 1955-56, 243; - Luik, 
I december 1955, fur. Liege, 1955-56, 241;- Brussel, 21 juni 1961, R. W., 
196o-6r, 802; - Carr. Brussel, 10 juni 1963, f. T., 1963, 468). 

Voor de criteria van het faillissement is de strafrechter evenwel 
gebonden door de bepaling van artikel437 H.W. (Cass., 12 juni 1961, R. W., 
1961-62, 1805) doch zonder gehouden te zijn de termijn van zes maanden 
in acht te nemen (Raadkamer Brussel, 9 mei 1936, R.D.P., 1937, 370; 
- Brussel, 18 mei 1912, P.P., 1913, nr. 5; R.D.P., 1912, 592). 
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AFDELING 3 

Rechtsmiddelen 

12 - VERZET. - Het rechtsmiddel van verzet is het enige dat aan de ge
failleerde gegeven is wanneer het faillissement ambtshalve of op rekwest van 
een schuldeiser verklaard wordt (Brussel, 3 maart 1965, Pas., 1966, II, 
67; Rev. prat. soc., 1965, nr. 5261, met noot; - Luik, 15 februari 1968, 
]ur. Liege, 1967-68', 305, met noot). Zodra men de schuldenaar als partij 
in het geding ontmoet is dit rechtsmiddel hem niet meer gegeven (Brussel, 
r6 januari 1967, Rev. prat. soc., 1967, nr. 5356). Indien de gefailleerde door 
overmacht in de onmogelijkheid was om binnen de wettelijke termijn van 
acht dagen na de publikatie van het vonnis verzet aan te tekenen, dan mag 
hij daarom niet naar het hoger beroep grijpen als rechtsmiddel. Dit hoger 
beroep is niet ontvankelijk (art. 473 Faill. W.; - Nov., Faillite, nr. 958; 
- Brussel, 26 mei 1965, ]. T., 1965, 6o6 Pas., 1966, II, 143). 

De termijn van acht dagen begint slechts te lopen vanaf de datum waar
op de publikatie geschiedde in het dagblad dat gedrukt wordt in de plaats 
die het meest nabij de woonplaats van de opposant is gelegen (art. 473 
Faill. W.) of in de laatste van deze publikaties indien er verschillende zijn 
van die aard. Pas dan is de bevolen openbaring ten voile geschied (Brussel, 
3 maart 1965, Pas., 1966, II, 67). Deze termijn binnen dewelke het failliet
verklarend vonnis vatbaar is voor verzet wordt door artikel473 Faill. W. op 
vijftien dagen geb:racht te rekenen vanaf de opneming van het vonnis in 
hetzelfde dagblad, ten voordele van ieder ander belanghebbende dan de 
gefailleerde. 

Er schijnt geen betwisting te bestaan om ook de aandeelhouders met 
beperkte aansprakelijkheid tot deze belanghebbenden te rekenen (Fredericq, 
VII, nr. 572; - Van Ryn, nr. 2659, in noot; - Nov., Faillite, nr. 952). 
Het hof van beroep te Brussel verklaart dan ook ontvankelijk het verzet 
van de aandeelhouders in een failliete N.V. (Brussel, 3 maart 1965, Pas., 
1966, II, 67; Rev. prat. soc., 1965, nr. 5261). 

13 - VERZET NA VERSTEKVONNIS. - Gans anders is de vraag te weten of 
een verstekmakend schuldenaar die op dagvaarding faillietverklaard werd, 
het rechtsmiddel van het verzet mag aanwenden. 

Een gefailleerde was in hoger beroep opgekomen tegen een vonnis 
waarbij hij failliet verklaard werd nate zijn gedagvaard door zijn schuld
eisers. Het arrest bevestigde bij verstek de staat van faillissement. Kon 
tegen dit verstekarrest verzet aangetekend worden ? Het hof van beroep 
te Gent verklaarde het verzet niet ontvankelijk omdat de faillissementswet 
,een afwijkende maar volledige procedure heeft voorzien die, om een vlugge 
afhandeling te verzekeren, niet aileen de termijnen maar ook de middelen 
van voorziening heeft beperkt, in die zin dat in iedere aanleg slechts eenmaal 
de gelegenheid tot verdediging wordt gegeven "(Gent, 14 november 1967, 
R. w., 1967-68, 998). 
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Het hof te Gent neemt aldus stelling in een zeer betwiste aangelegen
heid, maar de oplossing die in het arrest wordt voorgestaan schijnt in te 
gaan tegen de overheersende rechtsleer en rechtspraak (zie de vermeldingen 
van v66r- en tegenstanders in Nov., Faillite, nr. 942) en o.m. ook tegen de 
eigen rechtspraak van dit hof (Gent, 6 januari I939, dat bevestigd werd 
door Cass., 25 september I94I, Pas., I94I, I, 358; - Gent, 25 september 
I967, inzake N.V. Moudexi en Simonne Mouton, onuitgegeven). 

Men kan het hof volgen in de redenering dat in geen geval de oplossing 
voor de betwisting te zoeken is in artikel 473 Faill. W. (Fredericq, VII, 
nr. 37, blz. Io4). Dit artikel betreft uitsluitend diegenen die geen partij 
waren bij het faillietverklarend vonnis. Verzet is slechts ontvankelijk van
wege de gefailleerde - natuurlijk, die gefailleerde waarover men het in 
dit artikel 473 Faill. W. heeft, nl. diegene die geen partij was - indien 
het wordt gedaan binnen de acht dagen (derden-verzet). 

Evenmin kan men zich op artikel465, § 2 Faill. W. beroepen, zegt het 
hof terecht, omdat dit artikel slechts een aantal vonnissen opsomt waartegen 
geen enkel rechtsrniddel kan worden aangewend. Men merke op, dat al die 
vonnissen het verloop van de vereffening betreffen, die spoedig moet 
verlopen, doch niet de faillietverklaring zelf. 

Maar wat te denken van het argument gehaald uit de redactie van 
artikel 465, § I Faill. W. en volgens welk argument het verzet tegen een 
verstekvonnis impliciet uitgesloten is omdat artikel 465, § I de terrnijn 
van hoger beroep doet aanvangen vanaf de betekening van het failliet~ 
verklarend vonnis, zonder te vermelden dat deze beroepstermijn maar 
begint te lopen vanaf het ogenblik dat geen verzet meer mogelijk is (art. 
443 Rv.)? 

In tegenstelling met de verklaring van het hof is het niet de bedoeling 
van artikel 465, § I Faill. W. rechtsmiddelen te ontnemen, zelfs niet er 
nieuwe of andere te verschaffen. Dit artikel heeft als enige bedoeling 
speciaal verkorte termijnen op te leggen binnen dewelke de rechtsrniddelen 
van gemeen recht door de partijen moeten aangewend worden. Artikel 473 
Faill. W. verleent daarnaast een bijzonder rechtsmiddel aan hen die geen 
partij waren in het vonnis en dit omdat een faillietverklarend vonnis 
erga omnes geldt. . 

Men mag niet besluiten dat een rechtsrniddel van gemeen recht, uit
drukkelijk verleend door artikel436 Rv. stilzwijgend ontnomen werd omdat 
inderdaad door te verzaken aan de gewone termijnen van hoger beroep de 
wetgever een vlugge afwikkeling van de faillissementen wil verzekeren. 
Men mag evenmin besluiten dat het niet inkorten van de termijn van gemeen 
recht bepaald bij artikel I58 Rv., de afschaffing onderstelt van het rechts
rniddel zelf (art. 645 H.W.; - Restringenda strictissima ... ). Verzet tegen 
een vonnis bij verstek op dagvaarding dat een faillissement verklaart lijkt 
dus wel een ontvankelijk middel (Hrb. Leuven, 25 februari I964, R. W., 
I966-67, I 58; - Fredericq, Beginselen, III, nr. 1111). 

Het probleem moet thans gesteld worden in het licht van het nieuw 
gerechtelijk wetboek, artikel I047 : ,,tegen ieder verstekvonnis kan verzet 
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worden gedaan, onverminderd de bij de wet bepaalde uitzonderingen" (in 
werking op I januari I969; K.B. 4 november I968, Staatsbl., I3 november 
I968). 

Volgens Van Ryn, die zich op het gezag van Piret beroept, zou het 
hier besproken verzet evenwel moeten gedaan worden binnen de verkorte 
termijn bepaald bij artikel 473 Faill. W. (Van Ryn, IV, nr. 2659, kleine 
tekst;- Piret, R.C.].B., I95I, 61). Daar er grondig verschil is tussen het 
rechtsmiddel van artikel 473 Faill. W. en het hier besproken verzet op 
een verstekvonnis bestaat er geen reden om op dit stuk artikel 473 toe 
te passen. 

Hier client dus wel besloten dat niet wordt afgeweken van het gemeen 
recht noch wat de ontvankelijkheid van het verzet als rechtsmiddel betreft, 
noch wat de termijnen betreft. Aileen de termijn om hager beroep in te 
stellen wordt herleid tot vijftien dagen i.p.v. twee maanden (thans een 
maand, art. IOSI Ger. W.) te rekenen vanaf de betekening of vanaf het 
verstrijken van de termijn om verzet te doen (art. 443, § 2 Rv.), (thans : te 
rekenen vanaf de betekening van het vonnis, art. IOSI Ger. W.). 

Dezelfde termijn van vijftien dagen geldt voor het hager beroep tegen 
vonnissen over geschillen inzake van faillissement die in de loop van de 
vereffening beslecht worden (Luik, 25 maart 1965, ]. T., I965, 33I). 

14 - HoGER BEROEP. - Wanneer het hof van beroep een vonnis van de 
rechtbank van koophandel, dat weigerde een faillissement uit te spreken, 
hervormt, zou volgens Fredericq (VII, nr. 46), het hof, na de failliet
verklaring de verdere toepassing van artikel 466 Faill. W. moeten toever
trouwen aan de bevoegde rechtbank van koophandel (art. 472 Rv.). Reeds in 
een arrest van het hof van beroep te Brussel van 26 december I930 (Pas., 
I93I, II, 48), oak aangehaald door Fredericq, wordt integendeel door het 
hof zelf het faillissement georganiseerd. Dit twistpunt werd door het cassa
tie-arrest van IO maart I955 (Pas., I955, I, I66) in het voordeel van de 
pretoriaanse oplossing beslecht, oplossing die thans door de hoven van 
beroep wordt gevolgd (Gent, 28 juni I96o, R. W., I96o-6I, 433). Op IS 
januari en op 29 januari I964 werd dit nogmaals door het hof van beroep 
te Brussel bevestigd (fur. comm. Brux., I96S, 9I; Pas., I965, II, 23; -
zie oak : Brussel, 29 oktober I962, Rev. prat. soc., I966, nr. 5328; -
Hrb. Luik, 8 januari I96o, Rev. prat. soc., I96o, nr. 4886). 

De vraag of de latere tussenkomsten van de rechtbank van koophandel, 
bij toepassing van artikel 472 Rv. door een anders samengestelde zetel van 
deze rechtbank moeten gebeuren, dan wel door de zetel wiens vonnis 
hervormd werd, blijft betwist. Men stelt in de arresten van Brussel vast 
dat dit hof voorstander is van een anders samengestelde zetel. In het 
hierboven vermeld arrest bepaalt het hof te Gent daarentegen niet dat de 
rechtbank van koophandel anders zal moeten samengesteld zijn. De rechts
leer vereist dit oak niet (Piret, R.C.].B., I957, 211; - Nov., Faillite, 
nr. 982). Het cassatie-arrest van IO maart I955 zegt trouwens uitdrukkelijk 
dat artikel 472 Rv. terzake niet van toepassing is. Deze bepaling komt niet 
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voor in het Gerechtelijk Wetboek, titel III, hoofdstuk II, in werking getre
den op I januari 1969 (Van Reepinghen, Verslag, blz. 423 en 424). Indien 
na faillietverklaring in hoger beroep de toepassing van artikel 466 Faill. W. 
thans zeker door het hof van beroep moet geschieden, lijkt het ook duidelijk 
dat het devolutief karakter van het hoger beroep zich beperkt tot deze 
enkele aangelegenheid op gevaar af te moeten voorhouden dat alleen het 
hof nog bevoegd is yoor alle verdere betwistingen, waardoor in feite de 
rechtbank van koophandel uitgeschakeld wordt. 

De door het hof van beroep te Brussel voorgestane oplossing kan 
inderdaad aanleiding geven tot praktische moeilijkheden in verband met 
de samenstelling van de zetel. De latere tussenkomsten van de rechtbank 
van koophandel in de afwikkeling van een faillissement kan men bezwaarlijk 
aanzien als tussenkomsten ter uitvoering van het arrest dat het faillissement 
verklaarde, maar eerder als het beslechten van nieuwe betwistingen of als 
beslissingen in verband met het beheer van een faillissement, gevolg en 
niet de uitvoering van een arrest dat deze staat definitief heeft vastgesteld. 

HOOFDSTUK II 

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT 

AFDELING I 

Wat de goederen van de gefailleerde betreft 

15 - BurTENBEZITSTELLING. - Het faillietverklarend vonnis heeft de 
buitenbezitstelling van de gefailleerde voor gevolg. De uitoefening van zijn 
eigendomsrecht wordt hem ontnomen en dit slaat op alle roerende, onroe
rende, tegenwoordige en toekomstige goederen van de schuldenaar. De 
faillietverklaarde handelaar mag geen betalingen meer ontvangen of ver
richten. De curator neemt volledig het beheer over. De beperkingen in de 
uitoefening van zijn eigendomsrecht werken nochtans ook retroactief 
tijdens de verdachte periode. Vandaar de gekende indeling van de stof om 
de gevolgen van het faillietverklarend vonnis te ontleden : de periode na het 
vonnis (§ 1), de verdachte periode (§ 2) en de handelingen gesteld v66r de 
verdachte periode (§ 3). 

§ 1. Na het vonnis 

De toestand van de gefailleerde is na het vonnis zeer duidelijk: nietig
heid van alle rechtshandelingen die hij stelt. Nochtans verdient de schuld
vergelijking alle aandacht, daar zij aanleiding blijft geven tot een talrijke 
rechtspraak en ook, sedert het bekend worden van het voorontwerp van 
verdrag inzake faillissement en andere soortgelijke procedures (E.E.G., 
Doc., 4368/I/IV/67 - N.), tot hernieuwde belangstelling in de rechtsleer 
(Coppens, P., Pour la compensation apres faillite, Belg. rechtspr. handelsz., 
1968, II, 205; - Dieryck, A., Compensatie na faillissement, R. W., 1965-66, 
1702). 



16 - WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING. - Wettelijke schuldvergelijking 
vereist dat de schuld van de schuldeiser en de schuldvorderihg van de schul
denaar vaststaan, eisbaar en effen zijn. Wanneer dit v66r het faillietverkla
rend vonnis het geval is, dan is de betaling met gesloten beurzen ook v66r 
dit vonnis gebeurd en is zij geldig (Rb. Tongeren, 17 juni 1966, R. W., 1966-
67, 2063). 

Staan schuld en schuldvordering op de datum van het vonnis nog niet 
vast, zijn ze nog niet eisbaar en nog niet effen, dan kan er geen wettelijke 
schtildvergelijking meer gebeuren, omdat, zo zegt men, de gelijkheid van 
de schuldeisers hierdoor in het gedrang zou komen. 

Een vaste rechtspraak omschrijft het begrip effen schuld als een 
schuld die door eenvoudige berekening kan vastgesteld worden. Betwis
tingen, die niet de schuld zelf betreffen doch enkel het opmaken van een 
afrekening, zijn niet van aard de schuldvergelijking te verhinderen (Gent, 
7 maart 1966, ]. T., 1966, 375; - Hrb. Gent, 21 januari 1965, R. W., 
1965-66, 1700; - Rb. Luik, 9 december 1965, ]ur. Liege, 1965-66, 139). 

17 - In Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italie wordt de wettelijke 
schuldvergelijking na faillissement aanvaard. Het voorontwerp van verdrag 
inzake faillissement dat in de Europese Economische Gemeenschap ter 
studie is, bepaalt uitdrukkelijk:, de faillietverklaring vormt geen beletsel 
voor schuldvergelijking indien de te compenseren schuldvordering en 
schuldplichtigheid ten tijde van de faillietverklaring deel uitmaken van 
hetzelfde vermogen" (art. s). (Commentaren over dit voortonwerp werden 
reeds gegeven door Van der Gucht, J., Belg. rechtspr. handelsz., 1968, 
III, 361; -en door M. Weser, ibid., 1968, IV, 150 en 264). De overscha
keling van het belgisch stelsel, dat schuldvergelijking verbiedt naar het 
eenvormig europees stelsel, zal de belgische rechtspraak niet verrassen, die 
langs de gerechtelijke schuldvergelijking reeds zeer ver is gegaan op de weg 
van de voorgestelde hervorming (Coppens, P., o.c., l.c.). 

18 - GERECHTELIJKE SCHULDVERGELIJKING. - Door rechtspraak en rechts
leer wordt de gerechtelijke schuldvergelijking ook na faillissement toegepast 
wanneer, schulden samenhangend zijn, wanneer wederkerige verbintenissen 
uit eenzelfde oorzaak voortkomen (Fredericq, VII, nr. 81) of wanneer de 
ene verbintenis de oorzaak is van de andere (Van Ryn, IV, nr. 2682; -
Hrb. Luik, 29 april 1967, ]ur. Liege, 1967-68, 30; - Hrb. Leuven, 8 sep
tember 1964, R. W., 1966-67, 159;- Cass. fr., Comm., 21 december 1966, 
D., 1967, somm., 63;- en hiernavolgend vermelde rechtspraak, die ook 
reeds door Coppens P., o.c., aangehaald en gecommentarieerd werd). 
Op die wijze wordt gestreefd naar een mildering van de strakke afwijzing 
van de compensatie na faillissement die tot onbillijke gevolgen kan leiden 
Matthys, J. en Baeteman, G., Overzic;ht van rechtspraak, Verbintenissen 
(1961-64), nr. 171, T.P.R., 1966, 292; - Piret, R.C.].B., 1957, 213). 

19 - ToEPASSINGEN VAN DE scHULDVERGELIJKING. - Zo werd schuld-
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vergelijking aanvaard tussen het saldo van een lening door gefailleerde 
toegestaan aan een werknemer enerzijds en dezes verdiende lonen, vergoe
dingen en commissielonen anderzijds, omdat uit de feitelijke gegevens geble
ken was dat de betalingen door de gefailleerde aan zijn werknemer te doen 
en de door deze te verrichten terugbetaling van de lening een geheel vorm
den (lening om een auto te kopen, nodig voor de werknemer als verkoper 
en terug te betalen met de verdiende commissielonen op het verkoopcijfer). 
Overigens stond vast dat noch de schuld van de gefailleerde noch de schuld 
van de werknemer v66r de faillietverklaring effen schulden waren (Rb. 
Dendermonde, 31 maart 1967, R. W., 1967-68, 100). 

De rechtbank steunt in rechte haar beslissing op het retentierecht in 
een wederzijdse overeenkomst : de prestaties van de ene partij waren ge
waarborgd door deze van de andere. Men ontmoet hier een aspect van de 
schuldvergelijking dat zeer belangrijk is, zoals P. Coppens het aantoont; 
naast vereenvoudigde betalingswijze en als dusdanig getroffen door artikel 
444 Faill. W., houdt de schuldvergelijking een waarborg, een zekerheid in 
voor de schuldeiser die zelf schuldenaar is (Coppens, P., Pour la compen
sation apres faillite, Belg. rechtspr. handelsz., 1968, II, 206). 

Over de onderlinge verbondenheid van de exceptio non adimpleti 
contractus, retentierecht en schuldvergelijking, leze men Huet, A., Exceptio 
non adimpleti contractus et compensation, D., 1966, fur., 310; - en Van 
Ommeslaghe, P., Observations sur les effets et l' etendue du droit de retention 
et de << fexceptio non adimpleti-contractus )>-specialement-en -cas defaillite-du 
debiteur, R.C.f.B., 1963, 69. De exceptie werkt schorsend op de uitvoering 
van de verbintenis, de schuldvergelijking werkt bevrijdend (zie ook : 
De Ryke, R. en Heurterre, P., Overzicht van rechtspraak, Voorrechten en 
hypotheken (1961-65), T.P.R., 196'7, 108). 

Evenzo wordt schuldvergelijking aanvaard tussen vervallen premies 
aan een verzekeringsmakelaar verschuldigd, die ze had voorgeschoten voor 
de gefailleerde en de som in handen van dezelfde makelaar gestort door de 
verzekeraar als vergoeding aan de gefailleerde wegens een schadegeval. 
De compensatie werd door de curatoren betwist omdat schuld en schuld
vordering niet tussen dezelfde partijen zou bestaan hebben. 

Het vonnis steunt zich op de gewoonte inzake zeevaartverzekeringen 
waardoor de makelaars gerechtigd zijn de premies te innen en waardoor de 
stortingen van de vergoedingen in handen van deze tussenpersonen als 
een geldige betaling wordt aangezien (Hrb. Oostende, 13 mei 1965, R. W., 
1966-67, 955). 

Zelfs wordt door de rechtspraak gevolg gegeven aan conventionele 
schuldvorderingen overeengekomen v66r de verdachte periode doch uit
gevoerd in deze periode (Luik, 5 november 1965, f. T., 1966, 304; fur. Liege, 
1965-66, 99). In feite ging het ook hier om gerechtelijke schuldvergelijking 
op grond van de nauwe samenhang tussen de rechten en verplichtingen 
van beide partijen. In elk geval, uit de motieven blijkt niet dat er tussen 
partijen (advocaat en client) uitdrukkelijk bedongen werd dat de ene zijn 
honoraria mocht compenseren met de door hem voor de client ingevorderde 



sommen (Zie De Ryke, R. en Heurterre, P., Overzicht van rechtspraak, 
Voorrechten en hypotheken (1961-65), nr. 24, T.P.R., 1967, 121). 

Ook wordt schuldvergelijking aanvaard tussen de waarborgsom die 
aan een openbare dienst voor levering van electriciteit, gas, water of telefoon 
gestort wordt bij het afsluiten van een overeenkomst. De betalingen van 
het verbruik zijn afhankelijk van de teruggave van de waarborgsom en omge
keerd (Hrb. Luik, 29 april 1967, fur. Liege, 1967-68, 30). 

Maar de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas aanvaardt geen 
schuldvergelijking tussen een schuldvordering jegens de gefailleerde wegens 
levering van koopwaren en een waarborgsom in handen van de schuldeiser 
gestort voor terug te geven leeggoed. De curator moet het leeggoed terug
geven en de schuldeiser de waarborgsom. De schuldvordering valt in de 
boedel (Hrb. Sint-Niklaas, 20 april 1965, R. W., 1966-67, 410). Was het 
leeggoed niet meer voorhanden geweest dan kon wellicht schuldvergelijking 
aanvaard worden tussen de waarborgsom en de prijs van het verloren of 
vernielde leeggoed. 

De rechtbank moet ook de ware aard van de rechtshandelingen toetsen 
aan de wil van de partijen : een ruilcontract is geen schuldvergelijking, 
hoewel de partijen het woord compensatie gebruikten (Hrb. Verviers, 23 
februari 1967, fur. Liege, 1966-67, 286). Terecht ook wordt de schuldver
gelijking geweigerd wanneer de rechtshandeling van schuldeiser en schul
denaar ontleed wordt in een verkoop met beding van wederinkoop, zeals de 
overeenkomst waarbij een leverancier het leeggoed aan zijn schuldenaar 
aanrekende om het vervolgens bij teruggave, door kredietnota' s op de totale 
schuld te verrekenen. De juiste omschrijving van deze rechtshandeling 
heeft voor gevolg dat op de dag van het faillissement van de schuldenaar 
het nog niet teruggegeven leeggoed eigendom en actief was van de gefail
leerde. De leverancier kan het dus niet weghalen om de waarde ervan aan 
te rekenen op zijn schuldvordering. Dit zou een bij artikel 444 verboden 
schuldvergelijking zijn. Integendeel, krachtens het beding van wederinkoop 
moet deze leverancier de tegenwaarde van het leeggoed betalen om ver
volgens zijn schuldvordering in de massa aan te geven (Brussel, 18 no
vember 1964, Pas., 1965, II, 848). 

Geen schuldvergelijking wordt aanvaard tussen een schuld jegens de 
gefailleerde en een schuldvordering van dezelfde gefailleerde wegens een 
borgstelling. Deze toestand doet zich niet zelden voor in de verhouc.ling 
tussen een zaakvoerder of een beheerder en een gefailleerde vennootschap. 
Wanneer de persoonlijke rekening van de beheerder debiteur is jegens de 
failliete vennootschap terwijl hij anderzijds wegens zijn borgstelling tot 
betaling aan een kredietverlener gedwongen werd, wordt zeer dikwijls 
aanspraak op compensatie gemaakt (Luik, 4 maart 1968, fur. Liege, 1968-69, 
145). Meestal staat men in dergelijke gevallen ook voor een persoonlijke 
handel van de beheerder, gevoerd achter het scherm van een vennootschap, 
waarover hij de enige meester is: bedrog, dat niet in de hand mag gewerkt 
worden. 
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20 - DE REKEN1NG-COURANT.- Om dezelfde motieven die de rechtspraak 
ertoe brachten de gerechtelijke compensatie toe te laten wanneer de ene 
verbintenis de oorzaak is van de andere en de wederzijdse verplichtingen 
onafscheidbaar samenhangen, ontsnapt ook de rekening-courant aan de 
strenge bepaling van artikel 44 Faill. W. De rechters onderzoeken evenwel 
steedsnauwkeurig of werkelijk tussen partijen een overeenkomst in rekening
courant werd bedongen. De enen zien haar als een geheel van verrichtingen 
die elk hun individualiteit verliezen om over te gaan in credit-debet artike
len waarvan het saldo, eerst bij het sluiten van de rekening eisbaar wordt 
(Hrb. Brussel, IS februari 1968,]. T., 1968, 277). Anderen zien haar in de 
niet-eisbaarheid van elk afzonderlijk batig saldo van de onderlinge verrich
tingen en dit tijdens de duur voor dewelke de overeenkomst van rekening
courant werd aangegaan (Rb. Dinant, 4 mei 1966, fur. Liege, I965-66, 275). 
In elk geval, gewone lopende verrekeningen tussen partijen, vormen geen 
rekening-courant (Hrb. Gent, 5 december 1963, R. W., 1963-64, 984). 

§ 2. D e v e r d a c h t e p e r i o d e 

De handelingen van de schuldenaar gesteld in de verdachte periode 
moeten (art. 445 Faill. W.) of kunnen (art. 446 Faill. W.) nietig verklaard 
worden. Evenwel laten deze bepalingen enkel toe rechtshandelingen aan 
te vechten, die de gefailleerde vrij was te verrichten of niet te verrichten, 
doch niet de rechtshandelingen die slechts uitvoering zijn van overeen
komsten v66r de verdachte periode, zonder bedrog aangegaan (Brussel, 
5 april I968, R. W., I967-68, 2005; - Rb. Dendermonde, I februari 1967, 
R. W., 1966-67, 1621). 

21 - VERPLICHTE NIETIGHEDEN. - Drie groepen handelingen worden 
bedoeld in artikel 445 Faill. W. : eigendomsoverdracht te kostelozen titel 
en overeenkomsten onder bezwarende titel waarbij tussen de wederkerige 
prestaties, ten nadele van de schuldenaar, wanverhouding bestaat (22); 
betalingen van niet vervallen schulden en betalingen, anders dan in geld 
of in handelseffecten, van vervallen schulden (23-26); het vestigen van ze
kerheden voor vroeger aangegane schulden (27). 

22 - ScHENK1NGEN. - Door schenking wordt hier bedoeld elke begifti
ging onder welke worm oak, zoals het kosteloos genot van een onroerend 
goed (Fredericq, VII, nr. 109). Ongetwijfeld zou de schenking van het recht 
om kosteloos te wonen, in de verdachte periode verleend, op grand van 
artikel 445 Faill. W. nietig zijn. Een rechtbank van koophandel beant
woordde in negatieve zin de vraag te weten of de schenking van kosteloze 
waning, gedaan negen jaren v66r de verdachte periode een reeks opeen
volgende schenkingen uitmaakt (bv. 3-6-9 jaar). De curator had zulks 
betoogd en vroeg bij toepassing van artikel445 Faill. W., betaling van een 
huurvergoeding door de begiftigde vanaf de datum van de staking van 
betaling (Hrb. Antwerpen, II oktober 1967, R. W., 1967-68, 2122). 

Met de schenkingen worden gelijkgesteld de handelingen, verrichtingen 
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of overeenkomsten, vergeldend en onder bezwarende titel, indien de waarde 
van hetgeen door de gefailleerde is gegeven, aanzienlijk de waarde overtreft 
die hij ervoor ontvangt. 

Uiteraard is dit een feitelijke omstandigheid waarover de feitenrechter 
oordeelt (Fredericq, VII, nr. 109, I, B; - Nov., Faillite, nr. 271). Bij een 
verkoop moet in dit verband de waarde van de betaalde prijs nagegaan 
worden. Met welk criterium zal men tewerk gaan ? Het volstaat niet vast 
te stellen dat niet de maximumwaarde werd betaald. Er moet bewezen wor
den door de curator dat op het ogenblik van de verkoop er kans hestand om 
van andere belangstellenden een hogere prijs te bekomen. De prijs is immers 
afhankelijk van de vraag. Indien een verkoop door de curator aanzienlijk 
meer had kunnen opbrengen dan is er reden tot nietigheid (Hrb. Antwer
pen II oktober 1967, R. W., 1967-68, 2122). 

23 - BETALINGEN ANDERS DAN IN GELD. - Artikel 445, § 3 Faill. W. is 
ongetwijfeld een bepaling die stof geeft tot veel rechtspraak en dan hoofd
zakelijk wanneer het er op aankomt de woorden betaling door overdracht 
uit te leggen. Een eerste zaak staat vast : tijdens de verdachte periode kan 
men geldig betalen door toedoen van een lasthebber (VanRyn, IV, nr. 2723, 
kleine tekst; - Cass., 15 februari 1962, Pas., 1962, I, 682). 

De moeilijkheden beginnen pas wanneer men een onderscheid zoekt 
tussen lastgeving en andere betalingswijzen (Gent, 4 februari 1964, R. W., 
1963-64, 1706). Een toekomstig gefailleerde geeft opdracht aan zijn schul
denaar om de verschuldigde betaling in handen van zijn eigen schuldeiser 
te doen. Is er afstand van schuldvordering (Luik, 17 maart 1965, Pas., 1965, 
II, 209; - Rb. Nijvel, 2 maart 1966, ]. T., 1966, 487; - Fredericq, VII, 
nr. 120) of lastgeving (Brussel, 18 mei 1966, Pas., 1967, II, 89; - Kluys
kens, I, nr. 201) of ook nog delegatieovereenkomst? 

De moeilijkheid spruit voort uit het feit dat er zowel bij lastgeving 
tot betalen als bij delegatieovereenkomst een overeenkomst is tussen toe
komstige gefailleerde en zijn schuldenaar. 

(Over de betaling door bankoverschrijving tijdens de verdachte periode, 
raadplege men het arrest van het hof van beroep te Amiens van 10 mei 1966, 
met de zeer interessante afwijzende noot van R. Savatier. Volgens het arrest 
is de betaling bij wijze van bankoverschrijvirtg een nietige betaling, want 
het gebeurt niet in geld of in handelseffecten. Volgens Savatier moet men 
de bankoverschrijving als een betaling door lasthebber aanzien, (D., 1967, 
]ur., 6o2). 

Het voorontwerp van eenvormige wet aanvaardt uitdrukkelijk de bank
overschrijving als geldige betaling van opeisbare schulden (art. 4, E.E.G., 
Doc., 4368/I/IV /N, blz. 36). 

24 - In een arrest van het hof van beroep te Brussel (18 mei 1966, Pas., 
1967, II, 8g) werd nogmaals het onderscheid omschreven tussen lastgeving en 
delegatieovereenkomst. Deze laatste houdt, wanneer zij tot stand komt tijdens 
de verdachte periode, een nietige betalingswijze in. (Tot stand gekomen 
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v66r de verdachte periode, doch uitgevoerd tijdens deze periode, is zij 
geldig : zie Cass., 20 november 1952, Pas., 1953, I, 171 : betreffende over
dracht van schuldvordering, bij analogie toepasselijk op de delegatieover
eenkomst). Zij onderstelt een persoonlijke verbintenis van de gedelegeerde 
jegens de delegataris (Cass., 15 februari 1962, Pas., 1962, I, 682, na Brussel, 
ver. kam., l maart 1960, Pas., 1960, II, 244;- Brussel, 18 mei 1966, Pas., 
1967, II, 89; - A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst, door J. Ronse, nr. 63 
en 176). 

Dergelijke persoonlijke verbintenis ontmoet men wanneer de schulde
naar van de gefailleerde aanvaardt een schuld van de gefailleerde in eigen 
naam te betalen, in de juridische betekenis van het woord. 

Betwist is evenwel de vraag of de delegataris de volledige schuld
vordering die de gefailleerde op de gedelegeerde had, moet inbrengen in de 
boedel dan wel of hij enkel moet inbrengen de sommen die hem daadwer
kelijk reeds door de gedelegeerde werden betaald (over de betwisting : 
zie de noot onder Cass., 29 oktober 1965, Pas., 1966, I, 284). 

Het hof van beroep te Brussel had een delegataris veroordeeld om het 
volledig bedrag van de gedelegeerde schuldvordering te betalen en weigerde 
rekening te houden met de in werkelijkheid door de gedelegeerde aan de 
delegataris verrichte gedeeltelijke betalingen. 

25 - Terecht wijst het hof van cassatie deze interpretaties van artikel 
445·-Faill.- W.- af;-Zorrder-twijfel,-ingevolge-de-nietigheid van-de betaling 
door delegatieovereenkomst (in feite : niet-tegenstelbaarheid aan de geza
menlijke schuldeisers), moet de schuldvordering van de gefailleerde, die 
door de delegatieovereenkomst zijn vermogen verliest, er terug ingebracht 
worden. Met andere woorden, de curator mag zich verzetten tegen de 
uitvoering van de delegatieovereenkomst en de gedelegeerde moet zijn 
schuld aan de delegant, thans de curator, betalen. Indien de gedelegeerde 
nog niets betaalde aan de delegataris is deze ook nog niet bevoordeligd 
t.o.v. de andere der gezamenlijke schuldeisers. Het niet-uitvoeren van de 
delegatieovereenkomst verhindert deze bevoordeling voor de toekomst. 
Daar alleen de uitvoering van de delegatieovereenkomst aan de gezamenlijke 
schuldeisers niet tegenstelbaar is, moet de delegataris slechts de reeds ont-

, vangen gelden aan de gezamenlijke schuldeisers terugstorten omdat hij 
enkel door de uitvoering tot beloop van deze betalingen in feite bevoorde
ligd werd. Het is deze bevoordeling die ongedaan moet gemaakt worden 
ingevolge het voorschrift van artikel445 Faill. W. (Cass., 29 oktober 1965, 
Pas., 1966, I, 284). 

26 - Nopens de niet-tegenstelbaarheid aan de massa van een overdracht 
van schuldvordering (cession de cn!ance) is er geen betwisting. Het verschil 
tussen lastgeving tot betalen en overdracht van schuldvordering is duidelijker 
dan tussen lastgeving tot betalen en delegatieovereenkomst. Bij de over
dracht van schuldvordering wordt de overeenkomst rechtstreeks bedongen 
tussen een toekomstig gefailleerde en zijn schuldeiser aan wie hij het recht 
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verleent zijn eigen schuldenaar om bevrijdende betaling aan te spreken. 
Artikel I690 B.W. regelt verder de wijze waarop de schuldenaar van deze 
overeenkomst ingelicht wordt, door betekening ervan of door aanvaarding 
in een authentieke akte, waardoor de overeenkomst tevens tegenstelbaar 
wordt t.o.v. derden d.i. ieder die belang heeft bij het verwerpen van de 
overdracht. 

Wat artikel445 Faill. W. verhindert is het, tijdens de verdachte periode, 
tegenstelbaar worden van de overeenkomst, niet de uitvoering van een reeds 
v66r deze periode tegenstelbaar geworden overdracht (Hrb. Leuven, IS 
maart I966, R. W., I966-67, 364;- Cass., 20 november I952, Pas., I953. 
I, I7I). 

Interessant in dit opzicht is een vonnis waarin het probleem werd 
gesteld van de betekening van een overdracht van schuldvordering aan een 
in Turkije wonende gecedeerde schuldenaar. 

Men weet dat betekening van overdracht aan de schuldenaar moet 
geschieden volgens de wetgeving die geldt in de plaats van de schuld
verplichting (DeVos, Conflits de lois, I, nr. 236;- Batiffol, Traite elemen
taire de droit international prive, I9SS. nr. 540). 

Door de cessionaris werd voorgehouden dat Turkije geen aan· artikel 
I690 B.W. analoge wetgeving heeft, zodat de overdracht van schuldvor
dering tussen cedant en cessionaris v66r de verdachte periode bedongen 
ook aan de massa zonder publiciteit tegenstelbaar was. De rechtbank 
verwierp deze argumentatie door eerst te betwijfelen dat er in Turkije geen 
publiciteit van overdracht van schuldvordering mogelijk was en dan te 
bevestigen dat, indien dit dan toch zo was, de betekening van de overdracht 
aan de schuldenaar kon gebeuren op de wijze voorzien in artikel 69bis, 
2° Rv. De rechtbank maakt aldus een onderscheid tussen de verplichting 
van openbare orde tot publiciteit, in Belgie voorgeschreven door artikel 
I69o B.W. en de wijze waarop deze publiciteit moet geschieden, in Belgie 
volgens artikel I690 B.W., in de vreemde volgens de plaatselijke wetgeving 
en bij gebrek hieraan, volgens de bepalingen van artikel 69bis, 2° Rv., 
thans artikel 40, § I Ger. W. (Hrb. Verviers, I9 januari I967, fur. Liege, 
1966-67, 277). 

27 - HET VESTIGEN VAN ZEKERHEDEN VOOR VROEGER AANGEGANE VERBIN
TENISSEN. - Artikel 445, § 4 Faill. W. weigert de tegenstelbaarheid te 
erkennen van iedere bedongen hypotheek en van aile rechten van genots
pand of van pand gevestigd tijdens de verdachte periode voor schulden 
aangegaan voor de vestiging van de zekerheid. Door de aanhangers van de 
klassieke leer van de rekening-courant wordt in schijnbare logica (Piret, Le 
compte courant, 1932, nr. ros, blz. I45) de toepassing van artikel 445 op de 
rekening-courant uitgesloten, wanneer tijdens de verdachte periode door de 
toekomstige gefailleerde aan de andere rekeningvoerende partij zekerheden 
verschaft worden. · Deze oplossing werd gemotiveerd door de onsplitsbaar
heid van de rekening-courant. De eisbaarheid van ieder afzonderlijk bedrag 
verdwijnt ten voordele van het eindsaldo. In dergelijke optiek wordt de 
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zekerheid tijdens de verdachte periode gesteld, gevestigd voor een toekom
stige enniet voor een vroeger aangegane schuld (Piret, o.c., nr. 71; -Frede
ricq, Beginselen, 1935, Ill, nr. 1 174). In zijn traite (1949) wijst Fredericq 
reeds op de weerstand die deze oplossing in de rechtspraak ontmoet, die 
meer aandacht geeft aan een nieuwere theorie van de rekening-courant : 
hoewel tijdens de overeenkomst van rekening-courant het saldo na iedere 
inzending niet eisbaar is, is er toch telkens schuldverplichting. Wanneer 
de zekerheid gegeven wordt op een ogenblik dat deze schuldverplichting 
op de toekomstige gefailleerde rust, dan wordt de zekerheid gevestigd voor 
een vroeger aangegane schuld (Fredericq, VII, nr. 125). Terecht verwijt de 
rechtbank van Dinant aan deze theorie dat zij niet veel afwijkt van de klas
sieke leer van de onsplitsbaarheid, daar ze vanaf de datum van de vestiging 
van de zekerheid de debitaire stand van de rekening-courant onsplitsbaar 
behoudt tot op de dag van het faillissement, die de rekening-courant 
afsluit. Logischer is het, volgens deze rechtbank, de redenering door te 
trekken en na te gaan of er sedert de vestiging van de zekerheden nieuwe 
voorschotten door de schuldeiser ingezonden werden dan wel of alleen de 
schuldenaar terugbetalingen verrichtte. In het eerste geval werden de 
zekerheden gegeven om nieuwe schulden te waarborgen, artikel445 Faill. 
W. is dan niet van toepassing; in het tweede geval is het duidelijk dat 
vroeger aangegane schulden tijdens de verdachte periode gewaarborgd worden 
(Rb. Dinant, 4 mei 1966, ]ur. Liege, 1966-65, 275). 

28 - FACULTATIEVE NIETIGHEDEN. - Wanneer de drie voorwaarden 
vervuld zijn om toepassing te maken van artikel446 Faill. W., nl. nadelige 
handeling voor de massa, gesteld in de verdachte periode en met kennis 
van de staking van betaling waarin de schuldenaar zich op het ogenblik 
reeds bevindt, dan nog is de rechter vrij de nietigheid uit te spreken of 
niet uit te spreken. De rechter moet evenwel niet uitdrukkelijk verklaren 
dat hij van deze vrije beoordelingsmacht gebruik maakt, zelfs niet wanneer 
hij toch de betwiste handeling nietig - beter : niet tegenstelbaar aan de 
massa - verklaart (Cass., 16 maart 1967, Pas., 1967, I, 861). 

Artikel447 herneemt diezelfde regel meer bepaald voor de hypotheken. 
De toepassing ervan op de wettelijke hypotheek van de fiscus is stilaan een 
famosissima quaestio geworden. 

29 - HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN.- WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE 
Fiscus. - Sedert de wet van 27 december 1950 artikel 78 van de samen
geordende wetten op de inkomstenbelastingen heeft gewijzigd - en v66r 
de inwerkingtreding van de interpretatieve tekst van het K.B. nr. 23 van 
23 mei 1967- door het geheim karakter van de wettelijke hypotheek van 
de fiscus af te schaffen - neemt deze wettelijke hypotheek eerst rang van 
de dag af van haar inschrijving; behoudens gevaar voor de rechten van de 
schatkist, en onverminderd artikel 73 van de samengeordende wetten, mag 
deze inschrijving eerst gevorderd worden na het verstrijken van een termijn 
van zes maanden ingaand op de dag van de executoirverklaring van het 
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kohier, waarin de door de hypotheek verzekerde belastingen zijn opgenomen. 
In verband met de toepassing van artikel447 Faill. W. heeft deze wette

lijke bepaling twee vragen opgeroepen. (Over het K.B. nr. 23 van 23 mei 
I967 genomen bij toepassing van de volmachtswet van 3I maart I967, 
waarbij door wetgevende interpretatie artikel447 Faill. W. niet toepasselijk 
is verklaard op de wettelijke hypotheek van de schatkist: zie verder, nr. 33). 

30 - Omdat de inschrijving van de wettelijke hypotheek eerst na het ver
strijken van een termijn van zes maanden ingaand op de dag van de exe
cutoirverklaring mag gevorderd worden, heeft de fiscus herhaaldelijk be
weerd dat deze inschrijving nog nuttig na het vonnis van faillietverklaring 
kon gevorderd worden, wanneer dit vonnis v66r het verstrijken van de ter
mijn van zes maanden wordt uitgesproken (art. 447, § I Faill. W.). 

Deze stelling wordt unaniem door de rechtsleer verworpen (Nov., 
Faillite, I459; - Van Ryn, IV, nr. 2678; - Kluyskens, VI, nr. 289), 
hierin gevolgd door de rechtspraak. Sedert de wet van 27 december I950 
moet de wettelijke hypotheek ingeschreven worden in overeenstemming 
met de algemene princiepen van de hypothecaire wetgeving, zonder dat 
voor deze inschrijving expliciet of impliciet artikel 447, § I Faill. W. 
gewijzigd werd (Brussel, 30 juni I958, Pas., I959, I, ISO;- Hrb. Kortrijk, 
I4 december I957, R. W., I958-59, I667; R.C.].B., I962, I92). 

Dit eerste vraagstuk gaf in de hier besproken periode geen aanleiding 
tot nieuwe rechtspraak (zie nochtans over het K.B. nr. 23 van 23 mei I967 : 
verder nr. 33). 

31 - De tweede vraag betreft artikel 447, § 2 Faill. W. en werd in de hier 
besproken periode nogmaals beantwoord door een arrest van het hof van 
beroep te Brussel, dat een vonnis van de rechtbank van koophandel te 
Antwerpen hervormde (Brussel, 29 april I964, Pas., I965, II, I90 en Hrb. 
Antwerpen, 30 oktober I963, R. W., I963-64, I076). 

Ingevolge artikel 447, § 2 Faill. W. kunnen de hypothecaire inschrij
vingen door de rechtbank nietig verklaard worden indien ze genomen zijn 
tijdens het verdachte tijdperk of binnen de tien dagen die dit tijdperk 
voorafgaan, wanneer deze inschrijvingen genomen worden meer dan vijf
tien dagen na de datum van de akte van hypotheekvestiging. 

Geldt dit ook voor de wettelijke hypotheek van de fiscus ingeschreven 
tijdens de verdachte periode, doch meer dan vijftien dagen na de executoir
verklaring van het kohier, waarin de door de hypotheek verzekerde belas
tingen zijn opgenomen ? 

De administratie blijft dit betwisten en meent dat elke inschrijving 
van haar wettelijke hypotheek aan de gezamenlijke schuldeisers tegenstel
baar is, zowel de inschrijving genomen na het faillissement (zie hoven, 
nr. 30) als de inschrijving genomen tijdens de verdachte periode. De argu
menten herleiden zich tot het volgende : 
- door een termijn van zes maanden te stellen vooraleer de inschrijving 

kan gevorderd worden, zou de wet van 27 december I950 de termijn 
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van vijftien dagen bepaald bij artikel 447, § 2 Faill. W. stilzwijgend 
afgeschaft hebben; 

- voor de wettelijke hypotheek is er geen akte van vestiging, vermits de 
hypotheek uit de wet voortvloeit; er zou dus geen aanvangsdatum zijn 
voor de in artikel 44 7, § 2 bepaalde termij n ; 

- nergens blijkt dat door het afschaffen van het geheim karakter van de 
wettelijke hypotheek van de .fiscus de wet van 27 december 1950 de 
bedoeling heeft gehad deze wettelijke hypotheek helemaal met de 
bedongen hypotheek gelijk te stellen; 

- tenslotte is er evenmin mogelijkheid van bedrieglijk samenspannen 
tussen schuldeiser en gefailleerde. 

Deze argumenten hadden het hof van beroep te Brussel reeds op 
5 december 1956 overtuigd (J. T., 1957, 207) toen het een vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Mechelen bevestigde en verklaarde dat de 
wettelijke hypotheek van de .fiscus niet onder de be paling van artikel 44 7, 
§ 2 Faill. W. valt. Van Ryn (IV, or. 2736) deelt deze mening. Fredericq 
(VII, or. 444) oordeelt integendeel dat de tekst van artikel447, § 2 algemeen 
is en er geen reden is om voor de wettelijke hypotheek uitzondering te 
maken. 

Op 29 april 1964 bevestigt het hof van beroep te Brussel zijn recht
spraak op eensluidend advies van het O.M. ,overwegende dat zelfs wanneer 
men zekere rechtsleer zou bijtreden volgens dewelke bedoelde beschikking 
ge~n onderscheid maakt tussen de wettelijke en de convent!onele hypothe
ken, dan nog zou er terzake geen aanleiding bestaan om de gevorderde 
nietigheid, die luidens de wet facultatief is, uit te spreken; dat het inderdaad 
geenszins blijkt dat de vertraging in het nemen van de betwiste inschrijving 
het gevolgisvan een bedrieglijk samenspannen tussen appellant en gefailleer
de om de schuldeisers te benadelen" (Brussel, 29 april 1964, Pas., 1965, 
II, 190). 

Op dezelfde motieven volgt het hof van beroep te Gent deze mening, 
op eensluidend advies van het openbaar ministerie dat nochtans een ander, 
historisch argument ingeroepen had en wel dat onder het regime van de 
occulte wettelijke hypotheek van de .fiscus artikel 447 Faill. W. evenmin 
toepasselijk was op deze hypotheek. De wet van 27 december 1950 ,zonder 
te tornen aan het principe zelf van de wettelijke hypotheek", schakelt alleen 
de voor de derden schadelijke gevolgen uit van deze occulte aard van de 
hypotheek door te bepalen dat deze slechts rang neemt op de datum van 
haar inschrijving overeenkomstig de algemene princiepen inzake hypothe
caire aangelegenheden. Alleen zou dus het occult karakter van de wettelijke 
hypotheek afgeschaft zijn, maar niets anders (Gent, 14 januari 1969, met 
eensluidend advies van advocaat-generaal Versee, R. W., 1968-69, 1322). 

32 - Men kan zich bij de lectuur van het arrest van Brussel wel afvragen of 
de twistvraag nog veel praktisch belang heeft, indien alleen het antwoord op 
de vraag naar bedrieglijk samenspannen determinerend is voor de faculta-



tieve vernietigbaarheid van laattijdig ingeschreven wettelijke hypotheken. 
Indien dit zo is, heeft het niet veel belang voor de.fiscus of artikel447, § 2 al 
dan niet toepasselijk is, vermits het vrijwel zeker is dat er nooit sprake kan 
zijn van bedrieglijk samenspannen van fiscus en gefailleerde om de massa 
te benadelen. 

Integendeel, wanneer men zich op het standpunt stelt dat artikel 447, 
§ 2 een sanctie inhoudt voor het nalaten van tijdig inschrijving nemen, 
waardoor aan derden - in casu de schuldeisers die door hun rechten op het 
gehypothekeerd goed in samenloop komen - nadeel wordt berokkend, 
dan heeft de oplossing van deze twistvraag wel belang. 

In die zin interpreteerde trouwens hetzelfde hof van beroep te Brussel 
artikel 447, § 2 Faill. W. naar aanleiding van een hoger beroep tegen een 
vonnis van de rechtbank te Charleroi, door voor te houden ,que !'appli
cation de ce texte legal n' est pas necessairement subordonnee a 1' existence 
d'un concert frauduleux entre le creancier et le debiteur; que le legislateur a 
entendu reprimer par cette disposition non seulement la fraude, mais aussi 
la negligence qui ont cause prejudice au tiers". Het hof stelt vervolgens 
vast dat een periode van zestien maanden verlopen tussen de vestiging van 
de hypotheek en de inschrijving ervan, zonder bedrieglijk samenspannen 
tijdens de verdachte periode, van aard is om de andere schuldeisers te bena
delen, die met de gefailleerde handelden niet wetende dat zijn goederen 
gehypothekeerd waren. Terecht wordt dan de inschrijving nietig verklaard 
(Brussel, 26 mei 1965, Pas., 1966, II, 141). 

Is het dan niet zo, dat de fiscus, evenzo als een ander schuldeiser, 
moet vermijden nadeel te berokkenen aan derden? Temeer dat door de 
bepaling behoudens gevaar voor de rechten van de schatkist (art. 72 samen
geordende wetten) het beheer onmiddellijk de inschrijving kan vorderen, 
zelfs v66r het verstrijken van de termijn van zes maanden ingaand op de 
dag van de executoirverklaring van het kohier, nl. zodra de fiscus kennis 
heeft van de ernstige financiele moeilijkheden van de schuldenaar. 

Het hierboven vermeld historisch argument als zou de wet van 
27 december 1950 (huidige art. 317 en 318 W.I.B.) niets anders beoogd 
hebben dan de afschaffing van het occulte karakter van de wettelijke hypo
theek van de fiscus is juist, maar de afschaffing van dit occult karakter heeft 
een aantal gevolgen die men erbij moet nemen. Indien er voortaan een 
inschrijving vereist is, dan gelden de algemene princiepen inzake hypothecaire 
aangelegenheden en in geval van faillissement, de princiepen vervat in artikel 
447 Faill. W. Dit niet aanvaarden zou m.i. betekenen dat men verbaal 
het occult karakter afgeschaft heeft maar dat men op een andere wijze de 
nadelen die eraan verbonden waren in stand blijft houden. 

Het standpunt van Fredericq (VII, nr. 444) en van de rechtbank te 
Antwerpen (30 oktober 1963, R. W., 1963-64, 1076) is dus te verkiezen 
boven het standpunt van de fiscus en van het hof van beroep te Brussel 
(29 april 1964, Pas., 1965, II, 190; - zie ook Parijs, 27 maart 1965, D., 
1966, somm., blz. 31). 

De vordering van de curator moet ingesteld worden tegen de ontvanger 
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van de rechtstreekse belastingen op wie exclusief de handelingsbekwaam
heid rust om bedoelde belastingen te innen en hun betaling te verzekeren 
door wettelijke hypotheek, alsmede om voor betwistingen dienaangaande 
in rechte te staan (Gent, 28 april 1967, Pas., 1967, II, 273). 

33 - INTERPRETATIEVE WETGEVING. - HET KONINKLIJK BESLUIT NR, 23 
VAN 23 MEI 1967. - In deze betwisting heeft de wetgever ingegrepen. 
Vruchteloos evenwel (Hrb. Antwerpen, 25 oktober 1967, R. W., 1967-68, 
754; ]. T., 1968, 224; Rev. fiscale, 1968, 714, met noot de Longueville; 
- bevestigd door Brussel, 28 januari 1969, R. W., 1968-69, 1272). 

In uitvoering van de wet van 3 I maart 1967 tot toekenning van 
bepaalde machten aan de Koning ten einde de economische heropleving, 
de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het 
begrotingsevenwicht te verzekeren (Staatsbl., 4 april 1967), waarvan artikel 
2, § 5 bepaalt : ,de Koning kan maatregelen treffen met het oog op een 
juistere heffing der belastingen", werd het K.B. nr. 23 van 23 mei 1967 tot 
wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen ten einde een 
juistere inning van die belastingen te verzekeren (Staatsbl., 21 juni 1967) 
uitgevaardigd. Artikel 8 van het K.B. vult artikel 318 van het wetboek 
van de inkomstenbelastingen aan door te bepalen dat artikel 447 van de 
wet van 18 april 1851 (Faill. W.) niet van toepassing is op de wettelijke 
hypotheek. 

Dit is evenwel geen maatregel tot juistere heffing der belastingen, maar 
een maatregel tot wijziging van het stelsel van de zekerheden en derhalve 
geen interpretatieve wet. 

In het verslag aan de Koning wordt het voorgesteld alsof het standpunt 
van de rechtspraak nadelig is ook voor de handelaars, die door de tijdige 
inschrijving van de wettelijke hypotheek kredietmogelijkheden zouden 
verliezen. In feite grijpt de fiscus in zekere mate terug naar het geheim 
karakter van de wettelijke hypotheek. Aan het nadeel wegens het wijzigen 
van het stelsel der zekerheden hierdoor ondergaan door de schuldeisers, 
die toch meer belangstelling verdienen, omwille van het krediet dat zij 
verlenen en dat moet beschermd worden, dan de gefailleerde die onverdiend 
krediet zal ontvangen hebben, wordt in het verslag aan de Koning geen woord 
gewijd, wanneer het toch duidelijk is dat de voor de schatkist ongunstige 
rechtspraak zich precies bekommerde om de gelijkheid van de schuldeisers, 
principe dat van openbare orde is (Hrb. Brussel, 21 juni 1965, ]ur.comm. 
Brux., 1965, 94). 

Het is dan ook niet te verwonderen dat bij de eerste toepassing van 
artikel 8 van het K.B. nr. 23, de rechtbanken de wettelijkheid ervan toetsen 
en tot het besluit kwamen dat dit artikel niet mag worden toegepast (art. 107 
G.W.). 

De rechtbank van koophandel te Antwerpen houdt zich aan haar 
rechtspraak : de wettelijke hypotheek na het vonnis van faillietverklaring 
ingeschreven, wordt bij toepassing van artikel447, § I Faill. W. niet tegen
stelbaar aan de gezamenlijke schuldeisers verklaard. 



,Overwegende dat art. 2, § 5 van de wet van 31 maart 1967 de Koning 
volmacht geeft om alle maatregelen te treffen met het oog op een juistere 
hefting van de belastingen; dat hierin de volmacht omschreven en ook 
beperkt wordt; dat de Koning hierdoor niet gerechtigd wordt enige maat
regel te nemen, die naast het beoogde doel ook een ander gevolg zou hebben" 
(nl. zo betoogt de rechtbank, de gelijkheid tussen de schuldeisers in het 
faillissement verbreken) (Hrb. Antwerpen, 25 oktober 1967, R. W., 1967-68, 
754; ]. T., 1968, 224; - bevestigd door Brussel, 28 januari 1969, R. W., 
1968-69, 1272). 

34 - 0NDERSCHEID TUSSEN ARTIKEL 445, § 4 EN ARTIKEL 447, § 2. - De 
hypothcek is slechts tegenstelbaar aan derden vanaf haar inschrijving. Om 
te oordelen ofeen zekerheid voor vroeger aangegane schulden werd gevestigd 
moet men zich, volgens de rechtbank van koophandel te Verviers, stellen 
op het ogenblik waarop de zekerheid aan derden tegenstelbaar is geworden. 
Een onherroepelijke lastgeving aan een financieringsmaatschappij tot ves
tiging van een hypotheek in de verdachte periode gegeven ten einde een 
toekomstige schuldvordering te waarborgeh kan aan de gezamenlijke 
schuldeisers, die derden zijn t.a.v. de lastgeving, niet tegenstelbaar zijn. 
De datum van de overschrijving, die de hypotheekverlening tegenstelbaar 
maakt tijdens de verdachte periode zou bepalen of de zekerheidsstelling de 
schuldvordering al dan niet voorafgaat. Deze rechtbank is blijkbaar noch
tans niet zeer overtuigd van de juistheid van haar stelling waaruit nietigheid 
van de hypotheek krachtens artikel 445 voortvloeit want ten overvloede 
wordt vastgesteld dat er in elk geval meer dan vijftien dagen verlopen waren 
tussen de akte van hypotheekstelling en de datum van de overschrijving 
ervan, zodat de nietigheid krachtens artikel 447, § 2 mocht uitgesproken 
worden (Hrb. Verviers, 14 oktober 1967, fur. Liege, 1967-68, 63). 

In feite was de chronologie de volgende : tijdens de verdachte periode, 
op 29 september 1966 werd in uitvoering van een lastgeving met dezelfde 
datum door de schuldeiser op de goederen van de schuldenaar een hypo
theek gevestigd tot zekerheid van een schuld die op 6 en op 10 oktober 
1966 tot stand zou komen. De overschrijving van de akte gebeurde slechts 
op 21 december 1966. 

Was deze zekerheid verplicht nietig of facultatief nietig te verklaren? 
De rechtbank te Verviers schijnt hierbij verwarring te hebben ondergaan 
tussen vestiging van een hypotheek, d.i. de akte waarbij de schuldenaar 
de zekerheid verleent (art. 445 Faill. W.), en de overschrijving van deze 
akte, d.i. de handeling waarbij de akte aan derden tegenstelbaar wordt 
gemaakt (art. 447, § 2). 

Voor de toepassing van artikel 445, § 4 is vereist dat de tijdens de 
verdachte periode gedagtekende akte van vestiging, die bij het faillissement 
reeds door overschrijving tegenstelbaar is geworden, een latere datum 
draagt dan de schuld voor dewelke zij tot zekerheid client. Dit was niet 
het geval in het besproken vonnis : de hypotheek werd op 29 september 
1966 gevestigd voor een schuld die in oktober moest ontstaan. 
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Artikel447, § 2 veronderstelt daarentegen dat de zekerheidsstelling de 
schuldvordering voorafgaat en bij het faillissement reeds door overschrijving 
tegenstelbaar is geworden, zodat principieel, volgens de norm van artikel 
445, § 4 de operatie geldig is. Alleen indien tussen zekerheidsstelling en 
overschrijving tijdens de verdachte periode, meer dan vijftien dagen ver
liepen kan de nietigheid uitgesproken worden. Dit was wel het geval in 
het besproken vonnis. De argumentatie ten overvloede moest dus de enige 
grond zijn om de nietigheid uit te spreken. 

35 - BELOFTE VAN HYPOTHEEK. - Ook aan het hof van beroep te Brussel 
werd een volmacht tot vestigen van hypotheek ter beoordeling voorgelegd 
in verband met de toepasselijkheid van artikel445, § 4 en 447, § 2 Faill. W., 
maar in tegenstelling met hierboven nr. 34 werd van de lastgeving, die de 
schuld voorafging, slechts anderhalf jaar later, wanneer de schuldenaar 
tot staking van betaling was gekomen, gebruik gemaakt. Op 23 december 
1961 werd een lening toegestaan mits een door de schuldenaar voorafgaan
delijk verleende volmacht om . hypotheek te vestigen op zijn goederen. 

Tijdens de verdachte periode, op 26 april 1963, werd de eigenlijke 
akte van hypotheekvestiging verleden die op 6 juli 1963 werd ingeschreven. 
Het hof wees, de vordering ertoe strekkende artikel445, § 4 toe te passen, af. 

De redenering van het hof vertrekt van de hypothese dat de hypotheek 
gevestigd werd op 13 december 1961, ten gevolge van de onherroepelijke 
volmacht, de leningschuld vooraf-ging en dat-bijgevolg artikel445, §4 niet 
van toepassing was, maar dat integendeel tussen vestiging en inschrijving 
meer dan zestien maanden verlopen waren zodat de nietigheid krachtens 
artikel 447, § 2 mocht uitgesproken worden (Brussel, 26 mei 1965, Pas., 
1966, I, 143; Rev. prat. not., 1966, 13). 

Ongetwijfeld juiste redenering indien de premisse juist was. Kan men 
een volmacht, zelfs onherroepelijk gegeven, tot het vestigen van een hypo
theek, aanzien als een vestiging van hypotheek in de zin van artikel 445, 
§ 4 Faill. W.? Is zij niet eerder een belofte van hypotheek, zoals de recht
bank van koophandel het meent (Hrb. Antwerpen, 14 december 1966, 
R. w., 1966-67, 2018)? 

De hypothese die door het hof te Brussel als uitgangspunt voor zijn 
redenering aanvaard wordt heeft ongetwijfeld voor gevolg dat de andere 
schuldeisers, onwetend over deze volmacht, tijdens de verdachte periode 
verrast kunnen worden door hypothecaire inschrijvingen die hun pand 
verminderen, terwijl ze chirografair krediet verleenden op grand van de 
kennis die ze hadden van de toestand van de onroerende goederen van 
hun schuldenaar. Dit betekent een onverwachte verbreking van de gelijk
heid onder de schuldeisers, gelijkheid, die mede determinerend was voor 
de omvang van het krediet dat zij wensten te verlenen. 

De volmacht kan niet gelijkgesteld worden met de vestiging van een 
hypotheek, daar het aan de schuldeiser overgelaten wordt te beslissen op 
welk ogenblik hij zich moet bevoordelen ten nadele van de andere schuld
eisers. De volmacht kan alleen begrepen worden als een belofte van de 
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schuldenaar zich niet te zullen verzetten tegen een hypothecaire inschrijving, 
maar zij mag niet dienen om artikel 445, § 4 Faill. W. te omzeilen. 

§ 3· V 6 6 r d e verda c h t e period e 

36 - PAULIAANSE NIETIGHEID. - Alle handelingen of betalingen met 
bedrieglijke benadeling van de schuldeisers verricht v66r de verdachte 
periode, zijn nietig. Dit is een toepassing van de gewone pauliaanse rechts
vordering. De curator moet dus het bedrog bewijzen. Dit bedrog mag 
evenwel niet noodzakelijk afgeleid worden uit de vaststelling dat een schuld
eiser, v66r de verdachte periode, systematisch zekerheden zocht, zelfs voor 
oudere schuldvorderingen, vooraleer nieuwe leveringen aan de schuldenaar 
te doen (Gent, r8 mei 1965, R. W., 1965-66, 1207); - zie ook : artikel 
49obis S.W. dat het zich bedrieglijk onvermogend maken strafbaar stelt, 
gecommentarieerd door J. Matthys, Repercussies en innovaties van het Ger. 
Wetboek in verscheidene takken van het privaat en publiek recht, R. W., rg68-
6g, 153, nr. 43 e.v.). 

AFDELING 2 

Gevolgen voor de schuldeisers 

Het faillissement heeft voor gevolg dat al de chirographaire schuld
eisers in een gedwongen gemeenschap gegroepeerd worden die door de 
curator wordt vertegenwoordigd. Dit brengt mee dat de schuldeiser geen 
individuele vorderingen kan instellen, opvolgen of uitoefenen, dat de loop 
van de interesten gestuit wordt (art. 45 I en 452 Faill. W.) en de schuld
vorderingen gewaarborgd worden door het vestigen van de wettelijke hy
potheek van de gezamenlijke schuldeisers. 

37 - 8CHORSING VAN DE INDIVIDUELE VERVOLGINGEN. - De vorderingen 
tegen de gefailleerde moeten uitsluitend tegen de curator vervolgd worden 
(Rb. Brussel, 20 april 1964, Pas., rg66, II, 30). Over de twistvraag of een 
schuldeiser zich persoonlijk burgerlijke patrij kan stellen tegen een wegens 
een bedrieglijke bankbreuk vervolgde beheerder van een gefailleerde N.V., 
wanneer de schade die hij leed ook gemeenschappelijk is aan al de gezamen
lijke schuldeisers, werd duidelijk in positieve zin stelling genomen in het 
cassatiearrest van 8 maart 1965. De beheerder van de gefailleerde N.V. 
is persoonlijk niet in staat van faillissement en de vaststelling dat de indi
viduele schade van de burgerlijke partij ook geleden werd door de andere 
schuldeisers ontneemt haar het recht niet op indivuele schadeloosstelling 
(Cass., 8 maart 1965, R.W., rg66-67, 1575; Pas., 1965, I, 864; Rev. prat. 
soc., rg65, nr. 5254). 

In dezelfde zin een vonnis waarbij aan een geldlener, die zijn schuld
vordering door faillissement van een P.V.B.A. volledig verloren zag gaan, 
toegelaten wordt schadeloosstelling te vorderen tegen de zaakvoerder die 
door onrechtmatige daden het onvermogen van de vennootschap veroor-
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zaakte (Rb. Antwerpen, 2I juni I966, R. W., I966-67, I 146; Rev. prat. soc., 
I967, nr. 5364). Dit is tenslotte de toepassing van de principes. Er werd 
een misdrijf gepleegd, verduistering van actief, door een dader die straf
rechtelijk hiervoor vervolgd wordt; eenieder die door het misdrijfbenadeeld 
werd is ontvankelijk om zich burgerlijke partij te stellen. De veroordeelde 
beheerder zal de schadeloosstelling met eigen penningen moeten betalen. 
Er geschiedt aldus geen bevoordeling van een schuldeiser ten nadele van 
de massa, die slechts aanspraak kan maken op de activa van de gefailleerde 
rechtspersoon, niet op het vermogen van de beheerder (Ronse, J., Over
zicht van rechtspraak, Vennootschappen (I964-67), nr. 132-I34, T.P.R., 
I967, 696; - Fredericq, V, nr. 448). 

38 - STuiTING VAN DE VERJARINGEN. - De schorsing van de individuele 
vervolgingen en de aangifte van de schuldvorderingen in de massa heeft 
op zijn beurt voor gevolg dat de verjaringen gestuit worden en dit tot na 
het sluiten van het faillissement, voor de aangegeven schuldvorderingen 
die aanvaard worden (art. 2244 en 2248 B.W.). 

Het is betwist of de op alle roerende goederen bevoorrechte schuld
eisers hun individueel vervolgingsrecht tijdens de vereffening van het 
faillissement behouden. De franse rechtsleer schijnt dit te ontkennen, in 
Belgie evenwel wordt het aanvaard door Fredericq (VII, 450, A, b) en door 
Cloquet (Nov., Faillite, nr. II57) maar niet door VanRyn (IV, 2673) voor 
wie artikel454 Faill. W. aileen de schuldeisers betreft die een voorrecht op 
een bepaald roerend goed bezitten (Discart, A., Het faillissement en de 
tenuitvoerlegging van vonnissen, R. W., I968-69, I Io8). 

De vraag heeft o.m. haar belang vooral om te weten wanneer de loop 
van de verjaring voor de algemeen bevoorrechte schuldeisers herneemt: na 
de verificatie van de schuldvorderingen of na de sluiting van het faillisse
ment. De bepaling van artikel547, §I, in .fine Faill. W. pleit in het voordeel 
van het behoud van het individueel vervolgingsrecht. Deze mening werd 
gevolgd in een vonnis van de burgerlijke rechtbank te Dinant, zetelend in 
hoger beroep (Rb. Dinant, 30 juni I965, ]ur. Liege, I965-66, xo). Wat de 
fiscus betreft valt er niet aan te twijfelen dat hij een individueel vervolgings
recht behoudt, zodat de verjaring zeker niet hoeft gestuit te blijven tot na 
het afsluiten van het faillissement (art. I5 Hyp. W.). 

De administratie der belastingen was na verloop van vijf jaar (art. 78 
K.B. 22 september I937, houdende uitvoering van de samengeordende 
wetten op de inkomstenbelastingen) te rekenen vanaf de aanvaarding tot 
de gezamenlijke schuldeisers en de gedeeltelijke betaling van haar schuld
vordering overgegaan tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek, 
zoals voorzien bij artikel 72 van de samengeordende wetten (gewijzigd bij 
art. 2 W. 24 december I948 en art. I W. 27 december I950). Te rekenen 
vanaf de datum van de sluiting van het faillissement, evenwel, was de 
vijfjarige verjaring nog niet bereikt. 

Het hof van beroep te Brussel had geoordeeld dat de ontvanger van 
de belastingen, door zijn bevoorrechte schuldvordering aan te geven in 
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de vorm bepaald bij artikel496 en 498 Faill. W., hierdoor verzaakt had aan 
het recht van individuele vervolging dat aan de fiscus gegeven is en dat 
bijgevolg v'oor de ontvanger, zoals ook voor de andere schuldeisers de 
verjaring tot op de datum van het sluiten van het faillissement gestuit 
was. De ontvanger hernam dus geldig na de sluiting zijn individuele 
vervolging, die niet door verjaring vervallen was. De inschrijving van de 
hypotheek werd dus geldig verklaard (Brussel, 28 april 1965, Pas., 1966, 
II, I07). 

Het hof van cassatie verwierp deze zienswijze en verbrak het arrest 
op de overweging dat de aangifte van zijn door een wettelijke hypotheek 
gewaarborgde schuldvordering, de staat-schuldeiser, niet gelijkstelt met 
de andere schuldeisers wiens individuele vervolgingen vanaf het failliet
verklarend vonnis geschorst zijn. De verzaking aan een recht kan nooit 
vermoed worden en zeker niet de verzaking aan een recht dat door een 
wettelijke hypotheek gewaarborgd is. Daar de schuldvorderin:g van de 
fiscus verjaard was, kon geen hypotheek meer ingeschreven worden (Cass., 
19 januari 1967, Pas., 1967, I, 603). 

Fredericq (VII, nr. 239) is van mening dat de verjaring, gestuit door 
aangifte van schuldvordering en die herneemt na het sluiten van het faillis
sement een verjaring van dezelfde aard is; dat geen schuldvernieuwing 
ontstaat door de aangifte van de schuldvordering. Door een verkeerde 
toepassing te maken van artikel2274, § 2 B.W. werd beslist dat de driejarige 
verjaring voor de invordering van sommen aan de R.M.Z. verschuldigd 
(Rgt. B. 28 december 1944, terzake nog van toepassing) tengevolge van 
de stuiting na aangifte in een faillissement, veranderd werd in een dertig
jarige verjaring vanaf het sluiten van het faillissement (Vred. Ciney, I april 
1966, ]. T., 1966, 6o2). 

Artikel 2274, § 2 heeft alleen betrekking op de korte verjaringen be
doeld in artikel 2271 B.W. om wel bepaalde eigen redenen (De Page, 
eerste uitg., VII, nr. 1343; - Rb. Dinant, 30 juni 1965, fur. Liege, 1965-
66, 10). 

39 - 8TUITING VAN DE LOOP VAN DE INTERESTEN. - T.o.v. de gezamen
Jijke schuldeisers sluit het vonnis van faillietverklaring de loop van de inte
resten af voor elke schuldvordering die niet is bevoorrecht. Na de ontoe
reikende tegeldemaking van een bijzonder pand wordt het niet betaalde 
gedeelte van de bevoorrechte schuldvordering in het gewoon passief 
opgenomen en geen interesten zijn verschuldigd op dit gedeelte vanaf de 
datum van het vonnis. Hierover bestaat geen meningsverschil (Rb. Ton
geren, 17 juni 1966, R. W., 1966-67, 2063; - Hrb. Sint-Niklaas, 26 juni 
1962, Pas., 1966, III, 29; - Fredericq, VII, nr. J7o;- Nov., Faillite, 
nr. 337). 

Wei is er in dit verband, nl. bij ontoereikende tegeldemaking van het 
bijzonder pand, betwisting wanneer men zich afvraagt of de betaling aan 
de bevoorrechte schuldeisers uit de opbrengst van het pand, al dan niet 
eerst op de verschuldigde interesten wordt toegerekend. 
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Hoewel het hof van cassatie hierover reeds stelling nam en de betaling 
in de eerste plaats op de interesten toerekende (art. 1254 B.W.; - Cass., 
26 oktober 1939, Pas., 1939, I, 438) en hoewel de meerderheid van de rechts
leer ook dit standpunt deelt (Fredericq, VII, nr. 448; - Van Ryn, IV, 
nr. 2754) verklaart de burgerlijke rechtbank te Tongeren (in navolging 
van Nov., Faillite, nr. 1338) dat in geen geval de intresten vooraf mogen 
aangerekend worden op de opbrengst van het pand, ,daar anders het nog 
verschuldigd deel van de hoofdsom van de lening het chirographaire passief 
zwaarder zou belasten en de andere chirographaire schuldeisers benadelen 
(Rb. Tongeren, 17 juni 1966, R. W., 1966-67, 2063). Zo ook oordeelt de 
rechtbank van Sint-Niklaas (27 oktober 1964, R. W., 1966-67, 410). Artikel 
451 Faill. W. mag niet omzeild worden door aanspraak te maken op een 
boete of bijslag wegens vertraging van de betaling van de hoofdsom, wan
neer deze vertraging precies door de buitenbezitstelling veroorzaakt is 
(Hrb. Sint-Niklaas, 26 juni 1962, Pas., 1966, III, 29). 

40 - WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE GEZAMENLIJKE SCHULDEISERS. -

Artikel 487, § 3 legt aan de curator de verplichting op, uit naam van de 
gezamenlijke schuldeisers, op de nog niet gehypothekeerde onroerende 
goederen vandegefailleerde een hypothecaire inschrijving te vorderen. Deze 
wettelijke hypotheek moet, en in hoofdzaak dan in geval van akkoord na 
faillissement-of-in geval-van-nieuw-faillissement,-de rechten3/an de chirogra" 
phaire schuldeisers vrijwaren. Bovendien betekent het inschrijven van de 
wettelijke hypotheek dat de curator het onroerend goed als actief beschouwt. 
Men heeft ook voorgehouden dat de inschrijving van de wettelijke hypo
theek op een onroerend goed voortaan de overschrijvingen verhindert van 
akten van overdracht betreffende dit goed en dat, m.a.w., zelfs na faillisse
ment, de overschrijving van de akten van overdracht nog kon gevorderd 
worden zolang de wettelijke hypotheek op het goed niet werd ingeschreven 
(De Page, VII, nr. 671). Dit standpunt is juist indien de gezamenlijke 
schuldeisers niet als derden in de zin van artikel r Hyp. W. beschouwd 
worden, aan wie de niet overgeschreven akte van overdracht niet tegenstel
baar is en indien het recht van de gezamenlijke schuldeisers op het onroe
rend goed eerst aanvang neemt wanneer de hypotheek, die dit recht open
baart, ingeschreven is. Rechtsleer (Fredericq, VII, nr. 177; -VanRyn, 
IV, nr. 2678, noot 2 en nr. 2696;- Nov., Faillite, nr. 1709) en rechtspraak, 
ook tijdens de hier besproken periode, erkennen evenwel in de gezamenlijke 
schuldeisers een derde t.o.v. de akte van overdracht van onroerende 
goederen, zodat na het faillissement wegens de algehele buitenbezitstelling 
van de schuldenaar, de overschrijving van de akte niet meer kan geschieden. 
Vanaf het vonnis is de niet overgeschreven overdracht niet meer tegen
stelbaar. Het onroerend goed blijft in het actief van de gefailleerde, zonder 
dat de datum waarop de wettelijke hypotheek werd ingeschreven, hier 
enige invloed op heeft (Cass., 2 februari 1961, Pas., 1961, I, 591; - en 
hieropvolgend Brussel, ver. kam., 9 januari 1967, Pas., 1967, I, 186; -
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Discart, A., Het faillissement en de tenuitvoerlegging van vonnissen, R. W., 
1968-69, I I09). 

41 - HANDLICHTING VAN DE HYPOTHEEK.- Zie W. 2 juli 1969 (Staatsbl., 
9 juli 1969) tot wijziging van artikel SI8 Faill. W. door toevoeging van een 
lid : ,De rechtbank kan op verslag van de rechter-commissaris, de voor
malige curatoren of bij ontstentenis van hen, een speciaal daartoe door de 
rechtbank aangewezen curator machtigen om handlichting te verlenen 
zowel van de inschrijving verricht op grond van dit artikel als van die 
verricht op grond van artikel 487." 

Volgens de toelichting van het wetsvoorstel is het doel van de wij
ziging de commissarissen door de rechtbanken in het akkoord aangesteld 
bevoegdheid te verlenen, na machtiging door de rechtbank, op verslag 
van de rechter-commissaris om handlichting te geven van de op grand 
van artikel SI8 Faill. W. door de curator genomen hypothecaire inschrij
ving. De gefailleerde bevindt zich anders dikwijls in de onmogelijkheid 
om ter uitvoering van het concordaat zijn onroerende goederen te verkopen. 
De commissie van justitie was van oordeel dat het beter was deze bevoegd
heid aan de curator toe te kennen ; de wet voorziet immers nergens de 
aanstelling van commissarissen in geval van concordaat na faillissement 
alhoewel er rechtbanken zijn die dit wel doen (Fredericq, VII, nr. 284). 

HOOFDSTUK III 

BEHEER VAN HET F AILLISSEMENT 

AFDELING I 

Organen van het beheer 

42 - DE CURATOR. - De curator vertegenwoordigt de gefailleerde in de 
massa van de chirographaire schuldeisers. In geen geval heeft hij de be
voegdheid om de bevoorrechte schuldeisers te vertegenwoordigen (A.P.R., 
Tw. Voorrechten, door R. Derycke, nr. 366; - Cass., 20 juni I968, 
R. W., I968-69, I77;- Hrb. Luik, 6 april 1968, fur. Liege, 1967-68, 308). 
De taak van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde 
te maken en het geld te verdelen. Men noemt hem soms een gerechtelijke 
mandataris (Discart, A., Het mandaat van de curator van een faillissement, 
R. W., 1964-65, 897). Als vertegenwoordiger van de massa, is de curator 
juridisch een derde t.o.v. de rechtshandelingen die voor de gefailleerde 
gesteld werden. Een overdracht van schuldvordering is hem dus niet 
tegenstelbaar, indien zij v66r de verdachte periode niet betekend werd, 
zoals bepaald in artikel 1690 B.W. (Hrb. Leuven, IS maart I966, R. W., 

455 



1966-67, 364; - Hrb. Verviers, 19 januari 1967, fur. Liege, 1966-67, 277). 
Evenmin is een overdracht van onroerend goed aan de curator tegen

stelbaar, wanneer de akte van overdracht niet overgeschreven werd (Brussel, 
ver. kam., 9 januari 1967, Pas., 1967, II, 186;- Hrb. Brussel, 9 mei 1967, 
fur. comm. Brux., 1967, 216; - Rb. Tongeren, 5 mei 1967, R. W., 1967-
68, 549). De curator is ook de vertegenwoordiger van de gefailleerde 
zelf. Hij beheert zijn goederen. Hij kan aile excepties opwerpen, die de 
schuldenaar zelf kan inroepen. Dit heeft voor gevolg dat de gevonniste 
betwistingen gezag van gewijsde bekomen t.o.v. de ex-gefailleerde. Het
zelfde geding kan na het faillissement niet hernomen worden (Hrb. Verviers, 
10 februari 1966, fur. Liege, 1966-67, 69). De curator is gehouden tot al 
de verbintenissen die de schuldenaar aanging. Meestal wordt hieraan 
voldaan voor de uitbetaling van het dividend (Rb. Dinant, 2 februari 1967, 
fur. Liege, 1966-67, 271). Maar hij kan ook niet meer rechten laten gelden 
aan de schuldenaar zelf (Gent, 18 mei 1965, R. W., 1965-66, 1210). 

De briefwisseling bestemd voor de gefailleerde wordt hem geldig 
overhandigd, zodat het toezenden aan de curator van een aanslagbiljet 
de reclamatietermijn geldig doet aanvangen. Dit recht van vertegenwoor
diging eindigt bij het afsluiten van het faillissement (Cass., 21 mei 1968, 
R. w., 1968-69, 219). 

De vorderingen tegen de gefailleerde moeten uitsluitend tegen de 
curator vervolgd worden (Rb. Brussel, 20 april 1964, Pas., 1966, II, 30). 

43 - BEVOEGDHEID. - Indien er geen betwisting schijnt over te bestaan 
dat de curator van een faillissement geen scheidsrechterlijke overeenkomst 
mag aangaan, maar dat hij wel een v66r de faillietverklaring ondertekend 
compromis mag uitvoeren, dan wordt toch de vraag gesteld of een curator 
op grond van een scheidsrechterlijk beding, v66r het faillissement bedon
gen, mag instemmen met de aanwijzing van scheidsrechters. Een ontken
nend antwoord wordt gegeven in een arrest van het hof van beroep te Gent, 
dat voorafgegaan is van het eensluidend advies van advocaat-generaal 
Versee. Alles zal afhangen van de inhoud van het scheidsrechterlijk beding. 
Indien hierin alles geregeld wordt, met omschrijving van het geschil en 
aanduiding van de scheidsrechters, minstens de wijze aangeduid wordt 
waarop de aanstelling van de scheidsrechters kan afgedwongen worden, 
zodat de curator niets meer hoeft te doen, dan gebeurt deze aanwijzing van 
de scheidsrechters niet meer krachtens een bevoegdheid die de curator 
zou hebben, maar krachtens het v66r het faillissement aangegaan compro
mis, dat reeds vervat lag in het scheidsrechterlijk beding (Gent, 29 juni 1965, 
R. w., 1965-66, 953). 

Het is duidelijk dat na faillietverklaring de curator die geen compromis 
mag aangaan ook in geen scheidsrechterlijk beding mag instemmen (Nov., 
Faillite, nr. 1978;- Fredericq, VII, 217;- Zie ook: Robert, J., Subsiste
t-il, en matiere d' arbitrage une distinction entre la clause compromissoire et 
le compromis?, D., 1967, fur., 359, noot onder Cass. fr., Civ., 25 februari 
1966 en 25 november 1966). 



44 - Artikel 492 Faill. W. bepaalt dat de curator met machtiging van de 
rechter-commissaris dadingen mag aangaan over alle geschillen, die de hoe
del aanbelangen. Wanneer de dading onroerende rechten betreft of een voor
werp van niet bepaalde waarde of met een waarde die 300 F te hoven gaat 
dan is voorafgaande homologatie door de rechtbank vereist. Overwegend 
dat de som van 300 F vastgesteld in I8SI thans door muntontwaarding 
niets meer betekent, werd door senator Goffard een wetsvoorstel ingediend 
dat er toe strekt de homologatie door de rechtbank af te schaffen. Waarom 
zou men zich voor grotere bedragen niet evengoed mogen verlaten op de 
rechter-commissaris (Fredericq, VII, nr. 21 I; - Parl. Hand., Senaat, 
buitengewone zitt., I968, nr. I32)? 

45 - DE RECHTER-COMMISSARIS. - De rechter-commissaris moet op de 
verrichtingen, bestuur en vereffening van het faillissement toezicht houden 
en de afwikkeling ervan bespoedigen. Over alle betwistingen moet hij bij 
de rechtbanken verslag uitbrengen. Verzuim van dit verslag brengt nietig
heid van het vonnis mee, nietigheid van ambtswege uit te spreken (Gent, 
9 maart 1965, R. W., 1964-65, I877). 

De vervanging van de rechter-commissaris (art. 462 Faill. W.) vereist 
geen afzonderlijk vonnis. Deze vervanging mag blijken uit het vonnis dat 
een betwisting beslecht (Luik, 31 mei 1965, fur. Liege, 1965-66, I; - zie 
nochtans inzake gerechtelijk akkoord een andersluidende · beslissing van 
hetzelfde hof : Luik, 29 april 1968, ]. T., 1968, 399). 

AFDELING 2 

lnvorderingen 

46 - PREALABELEN.- Nadat hij de zegels heeft doen leggen (art. 466 
Faill. W.), tenzij de rechtbank hem hiervan vrijstelde (art. 468 Faill. W.), 
na de ontzegeling (art. 488 Faill. W.), waarbij thans de bepalingen van 
Boek IV, hoofdstuk I Ger. W. moeten in acht genomen worden (art. I 148-
II73 Ger. W., in werking getreden op IS maart 1968, K.B. I februari 1968, 
Staatsbl., I4 februari 1968;- zie ook: art. 226 S.W., gewijzigd bij art. 137 
(wijzigingsbepalingen) van art. 3 van de wet van 10 oktober 1967), na het 
maken van de inventaris (art. 489 Faill. W.), het afsluiten van de boekhou
ding (art. 483 Faill. W), het opstellen van de balans (art. 484 Faill. W.) 
en het nemen van alle vereiste bewarende maatregelen (art. 487 Faill. W.), 
moet de curator overgaan tot het invorderen van alle aan de gefailleerde 
verschuldigde sommen (art. 479 Faill. W.). 

47 - BEVOEGDE RECHTBANK. - Hiertoe treedt de. curator op als vertegen
woordiger van de. gefailleerde (Brussel, 28 september 1966, ]. T., 1967, 97, 
met noot J. Strijckmans). Waar de curator niet kan optreden op grond 
van artikel 62, § 2 en 132 Venn. W. om van beheerders of zaakvoerders 
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schadeloosstelling te vragen die door individuele schuldeisers is geleden 
(Ronse, J., Overzicht van rechtspraak, Vennootschappen (1964-47), nr. 131, 
T.P.R., 1967, 696) kan hij tach de gezamenlijke schuldeisers vertegenwoor
digen wanneer hij van de beheerders of zaakvoerders de betaling van het 
totale passief van de gefailleerde vennootschap vordert op grond van hun 
aansprakelijkheid wegens wets- of statutenovertredingen, oorzaak van 
het faillissement. 

De hoedanigheid, in dewelke de curator tegen de zaakvoerders of 
beheerders vordert is determinerend voor de bevoegdheid van de rechtbank. 
Oefent hij de actio mandati uit, dan oordeelt de rechtbank niet over een 
geschil dat zijn oorsprong vindt in het faillissement noch over een geschil 
tussen beheerders en vennoten of tussen vennoten (art. 12, 2° en 4° wet op de 
bevoegdheid); oefent hij de vordering uit quasi ex delicto dan oordeelt de 
rechtbank over een geschil tussen zaakvoerders of beheerders en derden. 
In beide gevallen is de rechtbank van koophandel onbevoegd (Hrb. Aalst, 
1 december 1966, R. W., 1966-67, 1294). 

48 - KAPITAAL VERSCHULDIGD AAN OVERLEDEN GEFAILLEERDE. - In de 
levensverzekering met beding ten behoeve van een derde, is de begunstigde, 
bij overlijden van de verzekeringsnemer, de enige schuldeiser van het 
verschuldigde kapitaal. Zijn aanvaarden of niet-aanvaarden van het beding 
van begunstiging heeft alleen invloed op de mogelijkheid voor de verze
keringsnemer om de overeenkomst te hermepen, dochniet op -zijn-hoeda
nigheid van schuldeiser. De curator van de gefailleerde verzekeringsnemer 
kan dus geen aanspraak maken op het verschuldigd kapitaal. Dit is a fortiori 
zo wanneer het faillissement pas na het overlijden van de verzekerings
nemer wordt uitgesproken (Hrb. Antwerpen, 17 juni 1967, R. W., 1967-68, 
1328; - zie De Perre, nr. 529). 

49 - RETENTIERECHT VAN DE SCHULDENAAR. - De invorderingen van de 
curator kunnen struikelen over het retentierecht van de exceptio non adim
pleti contractus, zoals in volgende aangelegenheid. Verweerder had voor een 
toekomstige gefailleerde nog niet betaalde herstellingen verricht aan een 
motor, die nog in zijn bezit was gebleven bij de faillietverklaring van de 
eigenaar. Hij werd door de curator gedagvaard tot afgifte. 

De rechtbank verwierp vooreerst alle argumenten gesteund op het 
voorrecht van de pandhouder om vervolgens vast te stellen dat er tussen 
gefailleerde en verweerder een wederkerig contract was tot stand gekomen 
waarbij de ene partij zekere herstellingen aan de motor moest verrichten 
met levering van wisselstukken, terwijl gefailleerde hiervoor de prijs moest 
betalen. Verweerder kon dus niet tot afgifte gedwongen worden zolang 
gefailleerde niet betaalde. T.o.v. het feit dat de curator over geen gelden 
beschikte om de betaling te doen en dat overigens de motor, door de uit
oefening van het retentierecht, onbeschikbaar bleef, beveelt de rechtbank, 
na akte te hebben genomen van het akkoord der partijen, de afgifte van de 
motor aan de curator om te worden verkocht met laste van met de opbrengst 
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eerst de verweerder te betalen (Hrb. Antwerpen, IO november I96S, 
R. W., I965-66, I2I4; - zie ook: Hrb. Gent, IS januari I955, R. W., 
I9S4-5S. 363; - Dekkers, Precis, II, nr. I2I4; - zelfde oplossing : Hrb. 
Gent, IS januari I955, R. W., I955-56, 363; ]. T., I956, Io8, met noot 
Berten). 

Het gevolgde procede om uit de impasse te geraken komt in feite hier
op neer dat de praktijk het retentierecht begrijpt als de uitoefening van een 
werkelijk pandrecht (Van Ryn, IV, nr. 2784; - Fredericq, VII, nr. 357; 
- A.P.R., Tw. Voorrechten, door R. Derycke, nr. I7 en I8). 

AFDELING 3 

Verkoop van de goederen 

50 - 0NROERENDE GOEDEREN. - Naar gelang het tijdstip - v66r of na 
de concordataire vergadering - en naar gelang het al dan niet bezwaard 
zijn met zekerheden van de goederen verschilt de bevoegdheid van de cura
tor . om tot de verkoop ervan over te gaan. 

51 - NA DE CONCORDATAIRE VERGADERING. ~ Op dat ogenblik is de 
bevoegdheid van de curator het grootst en strekt zij zich uit zowel tot de 
niet-gehypothekeerde als tot de gehypothekeerde goederen voor zover de 
hiermee gewaarborgde schuldeisers niet reeds zelf, v66r de concordataire 
vergadering, met de rechtspleging tot gedwongen onteigening van het goed 
begonnen waren. Na de afwijzing van het akkoord kunnen de schuldeisers 
geen gedwongen onteigening meer aanvangen (art. 564, § I Faill. W. en 
art. 89 W. IS augustus 1854). 

52 - VooR DE CONCORDATAIRE VERGADERING. - De curator kan voor 
deze vergadering niet gemachtigd worden om tot de verkoop van niet-gehy
pothekeerde goederen over te gaan. 

Wat de gehypothekeerde goederen betreft, kan de curator met verlof 
van de rechtbank reeds voor de concordataire vergadering verkopen in 
het enkele geval waarin de schuldeiser reeds onroerend beslag betekende 
zonder dat evenwel het exploot werd overgeschreven in het register van 
de hypotheekbewaarder. Werd dit exploot wel reeds overgeschreven in 
het register v66r de concordataire vergadering, dan kan de curator niet 
meer gemachtigd worden om zelf tot de verkoop over te gaan. Dit laatste 
schijnt evenwel betwist te zijn (Fredericq, VII, nr. 452, b). 

53 - DADELIJKE UITWINNING. - Bijzonder in dit opzicht is de toestand 
wanneer een beding van dadelijke uitwinning werd opgenomen in de over
eenkomst. 

Algemeen wordt aanvaard dat de curator en de schuldeiser die zijn 
recht van dadelijke uitwinning eerst inroept wanneer er geen akkoord na 
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faillissement is tot stand gekomen, na de concordataire vergadering, dus een 
samenlopend recht hebben om het onroerend goed te laten verkopen, 
zodat de meest gerede partij de voorkeur zal genieten. De curator put zijn 
recht in artikel 564, § I Faill. W. en de schuldeiser in artikel 90 W. I5 au
gustus I854 (Fredericq, VII, nr. 454; -VanRyn, IV, nr. 276I; - Nov., 
Faillite, nr. I I47; -De Perre, nr. 569, blz. 27I en de door deze auteurs 
vermelde rechtspraak). 

Het verschil met het geval van gedwongen onteigening is dat de schuld
eiser met recht van dadelijke uitwinning ook na de concordataire vergadering 
zijn recht nog mag uitoefenen, waar de schuldeiser zonder recht van dade
lijke uitwinning, die inactief bleef, na de concordataire vergadering geen 
gedwongen onteigening meer kan aanvangen en de verkoop van het onroe
rend goed door de curator moet laten geschieden. 

Meer betwist is de vraag of de curator zich reeds v66r de concordataire 
vergadering door de rechtbank kan laten machtigen om tot verkoop van een 
onroerend goed over te gaan dat bezwaard is met een hypotheek ten voor
dele van een schuldeiser met recht van dadelijke uitwinning (over de betwis
ting, zie : Nov., Faillite, nr. I I46). 

De dadelijke uitwinning heeft tot doel op een eenvoudiger wijze dan 
door de procedure van beslag op onroerend goed de gerechtelijke uitwin
ning te bereiken en dit door de procedure van geldigverklaring van het 
beslag te vermijden. De dadelijke uitwinning is voor de schuldeisers geen 
recht op zichzelf doch alleen een middel om zich zo spoedig mogelijk te 
laten betalen. Hiertoe ontvangt de schuldeiser onherroepelijke lastgeving 
van de schuldenaar om in de vorm van de vrijwillige verkopen het goed 
te verkopen. Toelaten dat de curator van de rechtbank van koophandel 
machtiging zou verkrijgen om het goed te verkopen zou, volgens de tegen
standers van deze bevoegdheid van de rechtbank neerkomen op een her
roeping van de lastgeving. 

De rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas verwerpt deze ziens
wijze met ernstige argumenten. lndien de curator even vlug of nog vlugger 
dan de schuldeiser tot de verkoop van het goed kan overgaan dan is hier
door meteen het doel bereikt dat de schuldeiser door het bedingen van de 
dadelijke uitwinning beoogde. Bovendien heeft de curator meer belang dan 
wie ook om tegen de gunstigste prijs te verkopen daar hij ook de chiro
graphaire schuldeisers vertegenwoordigt aan wie na betaling van de hypo
thecaire schuldeisers de meeropbrengst zal ten goede komen. Dit veronder
stelt evenwel dat de eigenlijke procedure tot verkoping door de schuldeiser 
nog niet werd ingesteld. Inderdaad, eens deze procedure ingesteld door het 
rekwest aan de voorzitter van de rechtbank ten einde een notaris te laten 
aanstellen (art. 90 W. I5 augustus I854) kan de tussenkomst van de 
curator slechts vertragend werken. Het bevel tot betalen door de schuld
eiser aan de schuldenaar betekend, is nochtans geen begin van uitvoering 
doch enkel een uiting van zijn voornemen om van zijn recht op dadelijke 
uitwinning gebruik te zullen maken (Hrb. Sint-Niklaas, 4 december I962, 
Pas., I966, II, 37). 



54 - Door de artikelen 1560 tot 1626 Ger. W. (nog niet in werking ge
treden) wordt het onderscheid tussen beslag op onroerend goed en dadelijke 
uitwinning opgeheven. De nieuwe rechtspleging van het uitvoerend beslag 
op onroerend goed is zeer vereenvoudigd waardoor het vroegere correctief 
van de dadelijke uitwinning nutteloos wordt (Van Reepinghen, Verslag, 
blz. 568 e.v.). 

Meteen zal ook op dit gebied van de dadelijke uitwinning de betwisting 
over de bevoegdheid van de rechtbank om v66r de concordataire of na de 
concordataire vergadering de curator te machtigen tot verkoop van de 
onroerende goederen over te gaan, tot het verleden behoren. 

55 - In het lastenkohier opgesteld door de notaris kan geen beding worden 
opgenomen tot dekking van de kosten van de curatele. Betwistingen hier
over worden beslecht door de voorzitter van de rechtbank, zetelend in 
kort geding (Rb. Antwerpen, kort geding, 4 februari 1966, R. W., 1966-67, 
355; ]. T., 1966, 706). Indien de opname in het lastenkohier van een derge
lijk beding door bevelschrift van de rechter-commissaris wordt bevolen, 
dan is verhaal hiertegen uit te oefenen zoals bepaald in artikel 463, § 2 Faill. 
W. d.i. bij de rechtbank van koophandel (Hrb. Antwerpen, 28 september 
1966, R. w., 1966-67, 1921). 

56 - RoERENDE GOEDEREN. - Rechtspraak betreffende problemen in 
verband met de verkoop van roerende goederen van de gefailleerde werd 
in de hier besproken periode niet gepubliceerd. Men raadplege de rechtsleer 
hiervoor. 

AFDELING 4 

Vaststelling van het passief 

57 - OvERZICHT. - Na de vaststelling van het actief te hebben gedaan, 
moet ook het passief gekend zijn vooraleer men tot vereffening kan over
gaan. Dit gebeurt door de aangifte van hun schuldvordering door de schuld
eisers (§ 1), door de beslechting van de geschillen die hierover kunnen rijzen 
(§ 2). Sommige schuldeisers zullen terugvorderingen instellen op goederen 
die zich in het actief van de gefailleerde bevinden (§ 3). 

§I. Aangifte van de schuldvorderingen 

58 - WELKE SCHULDVORDERINGEN MOETEN AANGEGEVEN WORDEN? -
Onbetwistbaar is het feit dat aile chirographaire schuldeisers aangifte 
moeten doen van hun schuldvordering. Of die verplichting ook rust op 
de op aile roerende goederen bevoorrechte schuldeisers schijnt betwist 
te zijn; Fredericq meent van wel (Fredericq, VII, nr. 223). Indien de 
andere bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers voor het gedeelte van 
hun vordering, dat door realisatie van hun pand niet betaald werd, in het 



chirographaire passief wensen opgenomen te worden, is ook voor hen 
aangifte vereist (Nov., Faillite, nr. 1374; - art. 498 Faill. W.). 

Met de rechtsleer (Fredericq, VII, nr. 223; -VanRyn, IV, nr. 2674) 
meent ook de rechtspraak dat een schuldvordering die, na uitgesproken 
faillissement, uit een vonnis van de rechtbank van koophandel blijkt, niet 
meer het voorwerp moet uitmaken van aangifte en verificatie. Over het 
bestaan van de schuld kan immers geen betwisting meer zijn. Het vonnis 
dat de waarachtigheid van de schuld vaststelt mag evenwel de schuldenaar 
niet meer veroordelen tot betalingen en moet de schuldvordering in het 
passief aanvaarden (Brussel, II april 1967, Pas., 1967, II, 262; - Rb. 
Brussel, 20 april 1964, Pas., 1966, II, 32). Gerechtskosten waartoe de cura
tor q.q. veroordeeld werd, moeten ook niet aangegeven worden; het zijn 
administratiekosten van de massa (Hrb. Luik, 4 december 1965, fur. Liege, 
1965-66, I 17). 

59 - VERHOGINGSBEDING. - Bij de aangifte van zijn schuldvordering 
vroeg een schuldeiser ook een bedrag uit hoofde van een verhogingsbeding 
tot herstel van schade wegens roekeloos verweer. Na faillissement kan dit 
bedrag niet toegekend worden omdat het niet-betalen van de schuld het 
gevolg is van de buitenbezitstelling (art. 444 Faill. W.) en geen roekeloos 
verweer uitmaakt (Hrb. Sint-Niklaas, 27 november 1962, R. W., 1966-67, 
410; - Hrb. Sint-Niklaas, 26 juni 1962, Pas., 1966, III, 29). 

6o - TERMIJN vooR DE AANGIFTE. ~ Tot wanneer is de aangifte van 
schuldvorderingen ontvankelijk? Artikel 508 Faill. W. verschaft hierop het 
antwoord, dat door de rechtbank van koophandel te Antwerpen als volgt 
begrepen wordt. De laattijdige aangifte van schuldvordering client te worden 
aanvaard tot op het ogenblik dat de verdeling van de gelden door de 
rechter-commissaris wordt bevolen (art. 561 Faill. W.) en niet tot op het 
ogenblik van de feitelijke verdeling (Hrb. Antwerpen, 29 april 1964, R. W., 
1964-65, 382; - Fredericq, VII, nr. 249; - Nov., Faillite, nr. 1750; -
anders : De Ferre, nr. 376). In de betwisting nopens het ogenblik waarop 
ten laatste de aangifte en de bevestiging van een laattijdig ingediende 
schuldvordering nog mag gebeuren- v66r of ook na het vonnis van veri
ficatie - wordt zeer algemeen voorgehouden dat deze aangifte en beves
tiging moet gedaan worden vooraleer de rechtbank de schuldvordering 
aanvaardt. 

Maar dan blijft de vraag of de schuldeiser eerst aangifte en beves
tiging moet doen en dan pas de curator mag dagvaarden ? Een positief 
antwoord impliceert dat de rechtbank de schuldvordering niet meer mag 
aanvaarden indien de curator wordt gedagvaard vooraleer de schuldeiser 
zijn schuldvordering ter griffie van de rechtbank van koophandel bevestigde. 
Het hof van cassatie antwoordt evenwel ontkennend : de schuldeisers, die 
hun schuldvordering niet binnen de door artikel 496 bepaalde termijn 
hebben aangegeven kunnen nog geldig overgaan tot aangifte en bevestiging 
van deze schuldvordering, zelfs nadat zij reeds de curator hebben gedag-



vaard tot aanneming van de laattijdig ingediende schuldvordering. Alleen is 
vereist, dat de aangifte en de bevestiging van de schuldvordering geschiedt 
voor de verificatie ervan door de rechtbank (Cass., 16 februari 1968, 
R. W., 1968-69, 551). 

61 - VERMELDING VAN DE OORZAAK VAN DE SCHULDVORDERINGEN EN HAN
DELSEFFECTEN. - Alle schuldeisers van de gefailleerde zijn gehouden ter 
griffie van de rechtbank van koophandel de aangifte van hun schuldvor
dering samen met hun titels neer te leggen binnen de termijn door het 
faillietverklarend vonnis bepaald (art. 496 Faill. W.). De oorzaak van de 
schuldvordering moet vermeld worden (Fredericq, VII, nr. 227; -Nov., 
Faillite, nr. 1745 en 1748; - Van Ryn, IV, nr. 2814). 

Door de rechtbank van koophandel te Aalst werd op 18 februari 1962 
(voor een orderbriefje: onuitgegeven) en op 13 juli 1965 (voor eeh wissel
brief: R. W., 1965-66, 503) voorgehouden dat zulks betekende dat de aan 
een door gefailleerde ondertekend handelseffect onderliggende overeen
komst moest bekend gemaakt worden, omdat de acceptatie van een wissel 
of de ondertekening van een orderbriefje geen schulderkentenis is doch 
alleen een verbintenis om op de vervaldag te betalen, terwijl de curator 
moet verifieren wat aan de eiser werkelijk ten goede komt en niet wat hij 
op de vervaldag van een handelseffect mag eisen. Bovendien zou, volgens 
deze rechtbank, de verbintenis om op de vervaldag te betalen, in geval van 
faillissement van de acceptant, tenietgedaan zijn, omdat een beschikking 
van openbare orde aan de gefailleerde verbiedt nog betalingen te doen en de 
curator het batig saldo aan de schuldeisers slechts mag verdelen, naar even
redigheid van hun bevestigde en onderzochte schuldvorderingen. 

Het hof van beroep te Gent trad deze opvatting bij (Gent, 3 december 
1963, onuitgegeven). 

Deze stelling is ongetwijfeld in tegenstrijd met het abstract karakter 
van de cambiale verbintenis dat herhaaldelijk reeds, ook in verband met 
faillissementen, door het hof van cassatie bevestigd werd (zo over de ont
vankelijkheid van de eis van een niet in· het handelsregister ingeschreven 
handelaar tegen een curator om betaling van een handelseffect te bekomen 
(W. 30 mei 1924 op het handelsregister, thans vervangen door de op 
20 juli 1964 gecoordineerde wetten betreffende het handelsregister) : 
Cass., 21 januari 1960, Pas., 1960, I, 574; - Cass., 25 oktober 1962, 
Pas., 1963, I, 254). 

De hierboven aangehaalde opvatting van de rechtbank van koophandel 
te Aalst en van het hof van beroep te Gent werd dan oak niet gedeeld door 
het hof van cassatie. Integendeel, opnieuw wordt het abstract karakter van 
de cambiale verbintenis bevestigd. 

Wanneer in een faillissement een handelseffect als titel bij de aangifte 
van een schuldvordering ter griffie van de rechtbank van koophandel wordt 
neergelegd, dan blijkt meteen ook de oorzaak van deze schuldvordering : 
alleen de cambiale verbintenis zelf is oorzaak van de schuldvordering, doch 
niet het motief voor hetwelk de schuldenaar het handelseffect ondertekende. 



Geen enkele bepaling in de faillissementswet noch in de wet op de 
wisselbrief of het orderbriefje ontneemt aan zijn handelseffecten het cam
biaal en abstract karakter dat hun ten grondslag ligt (Cass., 24 september 
1965, R. W., 1965-66, 938). Wel kan de curator de rechten doen gelden 
welke de gefailleerde eventueel zou kunnen ontlenen aan een tussen hem 
en de beneficiant gesloten overeenkomst waarbij een voorwaarde van de 
cambiale verbintenis werd bepaald (Cass., 7 juni 1963, Pas., 1963, I, 1065; 
- Cass., 25 maart 1965, Pas., 1965, I, 788). 

62 - N lET VERMELDEN VAN HET VOORRECHT. - Verschillende rechterlijke 
beslissingen bevestigen dat het niet vermelden van het voorrecht, bij aan
gifte van schuldvordering, geen verlies van dit voorrecht meebrengt. Artikel 
498 Faill. W. dat het vermelden van voorrechten, hypotheken of panden 
voorschrijft, bepaalt geen sanctie en zeker niet de sanctie van het verlies 
van het niet-aangegeven voorrecht (Fredericq, VII, nr. 239 ;-Nov., Faillite, 
nr. 1770; - Gent, 9 maart 1965, R. W., 1964-65, 1877; - Brussel, 6 mei 
1966, R. W., 1966-67, 52; ]. T., 1966, 6r6; - Hrb. Leuven, 15 maart 
1966, R. W., 1966-67, 364; ]. T., 1967, 7; - Hrb. Luik, 6 april 1968, 
fur. Liege, 1967-68, 308). 

§ 2. B e t w i s t i n g e n 

63 - BEVOEGDE RECHTBANK. - De gewone regels over de bevoegdheid 
vinden hier toepassing. De betwistingen die hun oorsprong vinden in het 
faillissement en de gewone handelsgeschillen worden door de rechtbank van 
koophandel beslecht (art. 12 wet op de bevoegdheid en 504 Faill. W.); 
degene die niet tot de bevoegdheid van deze rechtbank behoren worden 
naar de bevoegde rechters verwezen. Betwistingen over een accessorium 
van een schuldvordering volgen het lot van de hoofdvordering. Aldus de 
betwisting over de tegenstelbaarheid van een hypothecaire inschrijving. 

Na de overschrijving van een onroerend beslag mag de schuldenaar 
geen hypotheek meer toestaan op het goed op straf van nietigheid (art. 27 
W. 25 augustus 1854 op de gedwongen onteigening). 

Rechtsleer en rechtspraak zijn eensgezind om deze nietigheid te verstaan 
als een niet-tegenstelbaarheid van de hypotheekstelling aan de beslaglegger 
(Van Lennep, Belgisch procesrecht, VI, nr. 555; - Gent, 18 mei 1965, 
R. W., 1965-66, 1210; - Cass., 4 december 1953, ]. T., 1954, zos). 

De schuldenaar die hypotheek verleende is zeker niet gerechtigd de 
nietigheid ervan te vorderen en vermits na faillissement, de curator hem 
vertegenwoordigt, zonder meer rechten te kunnen uitoefenen dan de gefail
leerde zelf, kan hij bijgevolg de nietigheid van de hypotheekstelling niet 
inroepen. De betwisting van de curator kan dus niet het bestaan van het 
hypotheekcontract als onderwerp hebben, doch enkel de tegenstelbaarheid 
ervan. 

Aldus beperkt het geschil zich inderdaad tot het accessorium van de 
hoofdvordering. voor dewelke de handelsrechtbank bevoegd was (Gent, 
r8 mei 1965, R. W., 1965-66, rzo8}. 
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Integendeel wanneer betwist wordt of een schuldvordering al dan niet 
bevoorrecht is, m.a.w. of het voorrecht bestaat, dan is het de aard zelf van 
de hoofdvordering die in vraag gesteld wordt (art. I2 Hyp. W.). 

Het geschil moet naar de bevoegde rechtbank verwezen worden : 
het loon van de arbeider is bevoorrecht (art. 545 Faill. W. en art. I9, 3 
bis Hyp. W., resp. gewijzigd en ingevoegd bij W. 12 april 1965 betreffende 
de bescherrning van het loon van de arbeiders). Omvat het begrip loon, 
zoals omschreven in de wet van 12 april I965 ook de vergoeding voor weer
verlet en de getrouwheidspremies en zijn deze als dusdanig bevoorrecht ? 
Het antwoord hierop moet door de werkrechtersraad gegeven worden, 
meent het hof van beroep te Brussel (10 april I968, R. W., 1967-68, 2224; 
- vergelijk : art. 2, § 1, 3° en art. 2, § 2, 3° W. I2 april 1965 : vergoeding 
wegens weerverlet als aanvullend voordeel van de sociale zekerheid lijkt 
onder de bepaling van§ 2, 3° te moeten vallen, terwijl getrouwheidspremies 
een bestanddeel van het loon schijnen te zijn). 

64 - TEGENEISEN VAN DE CURATOR. - Naar aanleiding van de behandeling 
door de rechtbank van de betwiste schuldvorderingen zijn tegeneisen van 
de curator ontvankelijk voor zover eis en tegeneis nauw samenhangen 
(Rb. Dendermonde, I februari I967, R. W., 1966-67, I6II). 

Spijts de bepalingen van artikel 452 en 454 Faill. W. was een bevoor
rechte schuldeiser tot openbare verkoop overgegaan na het faillietverklarend 
vonnis. Door het protest van de curator werd deze tenuitvoerlegging 
gestaakt. Het dubbel transport veroorzaakte schade aan de meubelen. Naar 
aanleiding van de vordering van de schuldeisers om tot beloop van het 
na tegeldemaking van de meubelen niet betaalde gedeelte van zijn schuld
vordering, stelde de curator als tegeneis de vergoeding van de schade door 
het vervoer veroorzaakt. De meubelen hadden hierdoor een waardeverlies 
opgelopen. Deze tegeneis wordt ontvankelijk verklaard omdat zij een recht
streekse weerslag heeft op het bedrag van de betwiste schuldvordering 
(Rb. Tongeren, 17 juni 1966, R. W., I966-67, 2063). 

In hoever een tegeneis tot het bekomen van schadevergoeding nauw 
verband houdt met de betwiste schuldvordering is een aangelegenheid 
waarover de feitenrechter soeverein oordeelt. Het hof van beroep te Gent 
weigert de tegeneis van de curator te ontvangen, die erop gericht is door 
het bekomen van schadevergoeding op grand van artikel I382 B.W. en 62, 
§ 2 Venn. W. het actief te vermeerderen (Gent, IS maart 1965, R. W., 
1964-65, 1644). 

65 - ScHULDVORDERINGEN VAN sociALE INSTELLINGEN. - Heeft het Fonds 
tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen 
werknemers, opgericht door de wet van 27 juni 1960, vervangen door de 
wet van 28 juni 1966 (Staatsbl., 2 juli 1966), het recht om een schuldvor
dering in het faillissement aan te geven tot terugbetaling van de door het 
Fonds uitbetaalde vergoedingen aan werknemers van een onderneming, 
gesloten ingevolge faillissement ? 



Hierop wordt ontkennend geantwoord door de rechtbank van koop
handel te Brussel, omdat artikel I6 van de wet van 27 juni Ig6o, die nog in 
werking was op de datum van het vonnis, bepaalde : .,De werkgever, die 
zijn onderneming sluit moet aan het Fonds het bedrag der vergoedingen 
terugbetalen ... " en artikel 4 : .,De werknemer ... aan wiens overeenkomst 
door de werkgever een eind wordt gemaakt ... " heeft recht op vergoeding. 
De aldus opgestelde teksten veronderstellen, meent de rechtbank, een 
vrijwillige beslissing van de werkgever om tot sluiting van zijn onderneming 
over te gaan. Wanneer de sluiting hun evenwel opgedrongen wordt tenge
volge van een rechterlijke beslissing, de faillietverklaring, kan deze werk
gever niet aangezien worden als een werkgever, die zijn onderneming sluit. 
Artikel I 6 van de wet zou niet van toepassing zijn en het Fonds zou geen 
titel hebben om van de massa terugbetaling van de uitbetaalde vergoedingen 
te vorderen fBrb. Brussel, 7 juni Ig66, fur. comm. Brux., I966, 2Io). 

Volgens het stelsel van dit vonnis zou het Fonds de hoofdschuldenaar 
zijn van de vergoedingen, die slechts in een bepaald geval verhaal zou heb
ben, nl. in het geval van vrijwillige ( ?) stopzetting van de activiteit door de 
werkgever. Deze stelling druist in tegen de ganse wettekst en meer bepaald 
tegen de wettelijk vastgelegde bepaling van sluiting van onderneming. 

Sedert dit vonnis is de wet van 27 juni 1960 vervangen door de wet van 
22 juni I966 aangevuld door de wetten van 30 juni 1967 (Staatsbl., I3 juli 
1967), van 20 juni Ig68 en 20 juli 1968 (Staatsbl., I augustus Ig68). De door 
het besproken_vonnis aange_haalde artikelen zijn in hoofdzaak ongewijzigd 
gebleven onder artikel 4 en I 8 van de nieuwe wet : 

Artikel I van deze wet, zoals ook artikel 1 van de wet van 27 juni Ig6o 
bepaalt de sluiting van onderneming als het definitief stopzetten van de hoofd
activiteit, die belangrijke vermindering van het aantal werknemers veroor
zaakt (3/4 van een gemiddeld totaal over twee jaar). Zodra er om een of 
andere reden stopzetting van activiteit is met dergelijke belangrijke afdan
king van personeel is er sluiting van onderneming. De wil tot sluiten van de 
werkgever komt hier niet in aanmerking. 

Volgens artikel 4 krijgen deze afgedankte werknemers, naar vastge
stelde voorwaarden, een vergoeding. De betaling van deze vergoeding wordt 
binnen de vijftien dagen gedaan door de werkgever. Bet is bijgevolg een 
wettelijke verplichting die op de werkgever rust: hij is hoofdschuldenaar van 
deze vergoeding. Bet is slechts wanneer deze hoofdschuldenaar in gebreke 
blijft dat het Fonds de betalingen voor hem verricht, vermits de schulde
naar, krachtens artikel I8 (vroeger art. 16), de door het Fonds uitbetaalde 
sommen moet terugbetalen. 

Er is in deze wet geen sprake van subrogatie zoals in de arbeidsonge
vallenwet, doch wel van borgstelling. Vermits er geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen werkgevers die de vergoedingen verschuldigd zijn aan hun 
arbeiders, en werkgevers die de vergoedingen niet verschuldigd zijn, is 
er ook geen onderscheid denkbaar tussen werkgevers die aan het Fonds 
moeten terugbetalen, en andere die aan dat Fonds niet moeten terugbetalen. 
Voor alle schuldenaars van bedoelde vergoedingen treedt het Fonds als 



borg op en op allen rust de wettelijke verbintenis van terugbetaling. Als 
borg die betaalde, heeft het Fonds dus wei een titel om na verrichte betaling, 
als schuldeiser in het chirographair passief te worden opgenomen. 

§ 3· T e rug v or d e ring en 

Naargelang de contractant die failliet verklaard wordt, zal ofwel de 
koper tegen de gefailleerde verkoper terugvorderen of zal de verkoper de 
reeds verkochte waren van de gefailleerde koper terugvorderen. 

66 - TERUGVORDERINGEN VAN DE KOPER (GEFAILLEERDE VERKOPER). 
DOOR GEFAILLEERDE VERKOCHTE MAAR NOG NIET GELEVERDE KOOPWAAR. 
-De opsommingen van artikel 56 e.v. Faill. W. zijn exemplatief. Er is geen 
twijfel dat iedere eigenaar mag terugvorderen wat hem toebehoort en zich 
om een of andere reden in handen van de gefailleerde bevindt. 

Een gefailleerde meubelhandelaar had nog in magazijn een lot wei 
vereenzeivigde meubeis, die hij verkocht doch niet geieverd had aan een 
client. De curator weigerde in te gaan op de terugvotdering van de client 
bewerende dat deze ofwel er nog geen eigenaar van was geworden Claar 
er geen levering gebeurde, terwijl in handeisverkopen de eigendomsover
dracht slechts bij de levering gebeurt, ofwel er geen eigenaar meer van was 
door toepassing van artikei 1657 B.W. : de client had de waren niet tijdig 
opgehaald. Beide argumenten werden weerlegd door de rechtbank. Artikel 
1583 B.W. is duidelijk en artikel 1657 was niet van toepassing omdat de 
meubels bij wederzijds akkoord in de magazijnen van de gefailleerde ge
bleven waren (Hrb. Brussel, 2 januari 1967, fur. comm. Brux., 1967, 109). 

Er was in dit geval bewezen eigendomsoverdracht van een bepaalde 
zaak, die nog ongewijzigd in het vermogen van de gefailleerde was gebleven. 
Dit volstaat om de terugvordering te wettigen. 

67 - VERKOOP VAN TOEKOMSTIGE GOEDEREN DOOR GEFAILLEERDE. - Een 
scheepswerf verkocht aan de terugvorderende eiser een nog te bouwen schip 
en ontving voorschotten bijna tot beloop van de koopprijs. Bij het faillis
sement van de scheepswerf was de boot nog niet afgewerkt doch wei reeds 
teboekgesteld ten kantore van de bewaarder der scheepshypotheken met 
vermelding dat de eiser (de koper) er de eigenaar van was (art. 3 en 4 
W. 21 augustus 1879 houdende Boek II H.W., gewijzigd bij W. 2 april 1965, 
Staatsbl., 6 mei 1965). 

De koper vorderde tegen de curator de afgifte van het schip op grond 
van zijn beweerde eigendomsrecht. De rechtbank wees de eis af op de 
overweging dat de teboekstelling geen eigendomsbewijs inhoudt, doch enkel 
een vereenzelviging van het schip en dat bij verkoop van toekomstige zaken 
de eigendomsoverdracht slechts bij levering plaats heeft (Hrb. Doornik, 
15 november 1966, ]. T., 1967, 335). 

Op te merken dat uit het vonnis blijkt dat de teboekstelling gebeurde 
op 22 november 1965 en dat de wet van 2 april 1965 die artikelen 3, 4 en 



272bis van de wet van 2I augustus I879 wijzigde, toen reeds in werking was. 
De overweging van de rechtbank dat een teboekstelling kan gebeuren 

zonder vermelding van de eigenaar van het schip is derhalve niet juist. 
Dit was wel zo onder de vroegere wetgeving. 

Ongetwijfeld is de verkoop van een schip in aanbouw een verkoop, 
die pas bij levering overdracht van eigendom meebrengt (Smeesters, 
Droit maritime, I, nr. 6). Tot zolang blijft het schip eigendom van de scheeps
bouwer. Maar dit is zeker geen regel van openbare orde en het is niet uit
gesloten dat partijen hiervan afwijken, zelfs tijdens de bouwwerken. Het 
meten van het schip en het teboekstellen v66r de volledige afwerking, 
waarbij ingevolge de gewijzigde artikelen 272bis en 4, § I, 4° W. 2I 
augustus 1879, de huidige eigenaar van het schip moet vermeld worden, 
lijkt een duidelijkewilsuitdrukkingvan de partijen om vanafde teboekstelling 
de eigendomsoverdracht als reeds voltrokken te beschouwen, zoniet moest 
de teboekstelling op naam van de scheepsbouwer geschieden. 

68 - TERUGVORDERINGEN VAN DE VERKOPER (GEFAILLEERDE KOPER). 
VERKOOP ONDER UITDRUKKELIJK ONTBINDENDE VOORWAARDE. - Naar 
aanleiding van een verkoopscontract met eigendomsvoorbehoud werd 
bedongen dat de verkoper, indien de koper in gebreke bleef stipt de 
aflossingen te betalen, het recht kreeg, zonder enige in mora stelling het 
contract als ontbonden te beschouwen en de geleverde zaak terug te vor
defen. De koper, die geen enkele aflossing betaalde werd failliet verklaard, 
doch had, na beslag door de verkoper, in uitvoering van zijn overeenkomst, 
in der minne, de gekochte zaak, tijdens de verdachte periode aan de verkoper 
teruggegeven. De verkoper diende een chirographaire schuldvordering in 
bij de gezamenlijke schuldeisers voor het verschil tussen de verkoopprijs 
en de som opgebracht door herverkoop van de door de gefailleerde terug
gegeven zaak. De curator betwiste de in de verdachte periode gedane 
terugvordering en bij wedereis vroeg hij de inbreng in het actief van de 
opbrengst van de herverkoop. Daarentegen aanvaardde hij in het chiro
graphair passief de schuldvordering van de verkoper voor de totale verkoop
prijs. 

De burgerlijke rechtbank te Dendermonde onderzocht de betwisting 
uit twee gezichtspunten : 

I) de tegenwerpelijkheid aan de andere in samenloop komende schuld
eisers van een beding van eigendomsvoorbehoud, revindicatie en ontbin
ding, dat gunstiger is dan bepaald in artikel 20, 5°, vijfde en zesde lid 
Hyp. W. Dit beding wordt door de rechtbank als tegenwerpelijk aanvaard 
omdat er inderdaad tij dens de verdachte peri ode geen samenloop van 
schuldeisers was, d.i. geen mededingende aanspraken, op de zaak (A.P.R., 
Tw. Afbetalingsovereenkomsten, door J. Van den Bergh, nr. III-I I2). Deze 
mededinging van aanspraken ontstaat maar door het faillietverklarend 
vonnis. Ook artikel 546, § I Faill. W. bedoelt aileen de revindicatie die 
na het vonnis wordt uitgeoefend ; 



2) de tegenwerpelijkheid aan de gezamenlijke schuldeisers van han
delingen door gefailleerde in de verdachte periode gesteld (art. 445 en 446 
Faill. W.). Oak hier aanvaardt de rechtbank terecht dat artikelen 445 en 446 
Faill. W. niet in aanmerking komen, daar in deze artikelen de handelingen 
bedoeld worden, die de gefailleerde vrijwillig stelt en niet de handelingen 
waartoe hij in rechte of contractueel gehouden is, behoudens bedrog. 
(Rb. Dendermonde, I februari I967, R. W., I966-67, I62I; - zie oak 
hoven, nr. 20). 

Het hof van beroep te Brussel aanvaardt het voorgaande impliciet oak, 
maar had daarbij te onderzoeken of het niet uitoefenen van het bedongen 
revindicatierecht door de verkoper vanaf het eerste ingebrekeblijven van 
de koper (om hiermee te wachten tot in de verdachte periode) een stil
zwijgend verzaken aan dit recht inhield. Het stilzwijgend verzaken aan 
een uitdrukkelijk beding mag niet vermoed worden (Brussel, 5 april I968, 
R. W., I967-68, 2oos). 

Deze rechtspraak strookt met de beginselen zoals ze door de rechtsleer 
uiteengezet worden. De verkoper mag terugvorderen indien de verkoop 
voor de faillietverklaring ontbonden werd; zelfs indien de uitvoering hier
van in de verdachte periode gebeurde is dit geen inbetalinggeving (Frede
ricq, VII, nr. 484, biz. 696;- VanRyn, IV, nr. 2792 en 2725; - Dorhout
Mees, T.J., De terugvordering door de verkoper van geleverde en onbetaald 
gebleven roerende goederen naar belgisch en nederlands recht, T.P.R., I968, 
4IS). 

Op te merken valt nochtans dat de uitvoering van het geldig bedongen 
revindicatierecht slechts kan uitgevoerd worden indien de zaak nog juridisch 
in dezelfde toestand in het vermogen van de schuldenaar aanwezig is. Dit 
revindicatierecht is immers niet tegenstelbaar aan derden zodat beslag 
door een derde op de zaak, de uitvoering van het beding verhindert (Luik, 
IS juni I967, fur. Liege, I967-68, I6I; - vergelijkend recht : Van der 
Gucht, Droits de l' acheteur ou du vendeur en cas de faillite de l' un d' eux, 
face aux droits des creanciers du failli, fur. comm. Brux., 1965, 2I3). 

69 - TERUGVORDERING VAN VERZONDEN KOOPWAAR. - De toepassing van 
artikel 568 Faill. W. vergt vier omstandigheden: de prijs voor de verkochte 
koopwaren moet nog geheel of gedeeltelijk verschuldigd zijn na het failliet
verklarend vonnis, de teruggevorderde koopwaar moet dezelfde zijn als 
de verkochte en nog niet betaalde koopwaar en de overgave ervan mag nag 
niet geschied zijn in de magazijnen van de gefailleerde of in deze van de 
commissionair, die gelast is ze voor rekening van de gefailleerde te verkopen. 
Tenslotte, mogen de koopwaar voor hun aankomst nog niet verkocht zijn 
op cognossement, factuur of vrachtbrief door de afzender getekend, behou
dens bedrag (Fredericq, VIII, nr. 489; - Van Ryn, IV, nr. 2795). 

Wat bedoeld wordt door overgave in de magazijnen werd reeds herhaal
delijk uitgelegd door de rechtspraak. Ret is de overgave op een wijze die 
de schuldeisers in de mening moest brengen, dat de geleverde koopwaar 
inderdaad deel uitmaakte van het vermogen van de gefailleerde. Hun 



kredietverlening berust immers op de kennis die zij hebben van dit vermo
gen (Van Ryn,IV, nr. 2796). Zolang de goederen onbeschikbaar zijn voor 
de koper omdat zij nog in de magazijnen van de douane of van een ver
voerder berusten in afwachting dat de verschuldigde rechten of vervoer
kosten betaald worden, is er geen overgave in de zin van artikel 568 Faill. 
W., hoewel er burgerrechtelijk reeds levering gebeurde (art. 1604 B.W.; 
- Brussel, 27 december 1967, ]. T., 1968, 171) en meestal ook reeds eigen
domsoverdracht. 

Wanneer de geleverde (art. 1604 B.W.) koopwaren, die nog niet in 
de magazijnen van de gefailleerde waren beland (art. 568 Faill. W.) door 
de curator verkocht worden, gaat het revindicatierecht over op de prijs 
die ervoor bekomen werd (Brussel, 27 december 1967, ]. T., 1968, 1771; 
- De Perre, nr. 318; -VanRyn, IV, 2797). 

Geen vormvereisten zijn gesteld voor de uitoefening van de revindi
catie (zelfde arrest; - Van Ryn, IV, nr. 2799). 

70 - VERKOOP MET EIGENDOMSVOORBEHOUD. - flUURKOOP (LEASING). 

Men weet dat rechtspraak en rechtsleer de tegenwerpelijkheid aan de massa 
weigeren van het beding van eigendomsvoorbehoud en ook meer bepaald, 
dat de huurkoop als een verkoop op afbetaling met eigendomsvoorbehoud 
wordt aangezien, met het gevolg dat het verhuurde voorwerp aan de massa 
toekomt en niet kan teruggevorderd worden (A.P.R., Tw. Afbetalings
overeenkomsten, door J. Van den Bergh, rtr. 6o1 en 6o6; ~ Fredericq, 
VIII, nr. 485; -VanRyn, IV, nr. 2791 ; - Cass., 23 mei 1946, Pas., 1946, 
I, 204). 

Sedert de financieringshuur (leasing) wettelijk gereglementeerd werd 
(K.B. nr. 55 van 10 november 1967, Staatsbl., 14 november 1967), zullen 
verkopers op afbetaling met eigendomsvoorbehoud geneigd zijn aan het 
contract de schijn te geven van een financieringshuurkoop, zoals tot nog toe 
gepoogd werd aan de huurkoop de schijn te geven van een huurcontract. 
Immers, werd er door partijen een oprechtefinancieringshuur bedongen dan 
blijft de verhuurder eigenaar van het verhuurde bedrijfsmaterieel tot wan
neer de huurder, bij het verstrijken van de contractueel bedongen huurtijd, 
voor de eigendomsoverdracht opteert tegen betaling van een contractueel 
bedongen prijs, gelijk aan de vermoedelijke residuaire waarde van het 
materieel (art. 1, 5° K.B. nr. 55 van 10 november 1967). Ingeval van 
faillissement van de huurder, kan de verhuurder, als eigenaar het materieel 
terugvorderen. Werd er integendeel een huurkoop afgesloten dan zal er 
geen sprake kunnen zijn van terugvordering door de verkoper. De rechter 
zal dus telkens in de overeenkomst moeten zoeken naar de ware bedoeling 
van de partijen. 

Met A.P.R., Tw. Afbetalingsovereenkomsten, door J. Van den Bergh, 
nr. 603, werd door de recente rechtspraak, v66r het inwerkingtreden van 
het K.B. nr. 55 betreffende de financieringshuur, de prijs als voornaamste 
criterium van onderscheid aangezien en wel bepaald de belangrijkheid 
van het verschil tussen de residuale waarde (d.i. het verschil tussen de m 
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totaal betaalde huurtermijnen en de actuele verkoopwaarde) en de bij de 
optie te betalen som. Aileen wanneer het verschil zeer klein is, kan er 
sprake zijn van leasing. Is het verschil zeer groot doordat de te betalen som 
ver beneden de residuale waarde ligt, dan betekent dit zoveel als een spot
prijs met het gevolg dat het niet aanvaardbaar lijkt dat de koper nog 
een optie uitoefent (Gent, 27 juni 1966, R. W., 1966-67, 312;- Vincent, L. 
et Dehan, P., La nature du contrat de leasing, noot onder Gent, 27 juni 1967, 
R.C.].B., 1967, 229). 

Sedert het inwerkingtreden van het hogervernoemd K.B. nr. 55 moet 
de huurprijs in het financieringscontract bepaald zijn volgens criteria in 
het K.B. aangegeven. De huurprijs client zo te worden vastgesteld dat de 
waarde van het gehuurde materieel erdoor wordt afgeschreven over de 
contractu eel bedongen huurtijd, die moet overeenstemmen met de vermoe
delijke duur van het bedrijfsgebruik van het materieel. De residuaire 
waarde is dan het verschil tussen de totale huurprijs en de objectieve 
waarde na verloop van de huurperiode. De koopprijs die in geval van optie 
van aankoop zal moeten betaald worden, moet ook in het contract uitdruk
kelijk bedongen zijn. Hij moet overeenstemmen met de vermoedelijke 
residuale waarde. 

Vermits de huurprijs gelijk moet zijn aan de afschrijvingswaarde, 
benadert noodzakelijker wijze de residuale waarde, objectief gezien, het 
cijfer nul. Op het ogenblik van de optie van aankoop heeft het materieel 
hoogstens nog voor de huurder een subjectieve waarde. Het begrip resi
duaire waarde zal dan ook aanleiding geven tot uiteenlopende rechtspraak. 

Bovendien moet het materieel door de verhuurder speciaal aangekocht 
worden om verhuurd te worden aan een wei bepaald aangewezen huurder 
(art. 1 ). 

Aan de hand van deze wettelijke criteria zal het de rechtbanken moge
lijk zijn verkopen met eigendomsvoorbehoud te ontwaren in schijnbare 
leasingcontracten (voor het K.B. nr. 55 van ro november 1967 raadplege 
men : Bibot, P., Le leasing ou location .financement, Rev. Banq., 1968, 51; 

Dehan, P. et Vincent, L., Le statut legal du leasing, ]. T., 1968, 73). 

71 - VooRRECHTEN EN HYPOTHEKEN. - De rechtspraak over de voor
rechten en hun uitwerking in geval van faillissement blijft nog steeds 
omvangrijk in de periode die hier behandeld wordt (1965-1968). Hier zij 
nochtans verwezen naar De Rijke, R. en Heurterre, P., Overzicht van 
rechtspraak, Voorrechten en hypotheken (1961-65), T.P.R., 1967, 103. 

72 - TERUGVORDERINGEN VAN DE ECHTGENOTE. - RoERENDE GOEDEREN. 
- Volgens artikel 555 Faill. W. bestaat er een wettelijk vermoeden dat al 
de goederen- zowel roerende als onroerende (De Perre, nr. 521 ; -Frede
ricq, nr. 509, a) - door de echtgenote van de gefailleerde verkregen, aan 
haar man toebehoren en bijgevolg bij de boedel van zijn actief moeten 
gevoegd worden. De vrouw mag evenwel door alle rechtsmiddelen het 
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tegenbewijs leveren (Brussel, 30 oktober I964, Pas., I965, II, 234; - De 
Page, X, nr. IOI9, 5°). 

Op dit principe van het vrije tegenbewijs wordt door artikel 560 Faill. 
W. voor sommige roerende goederen uitzondering gemaakt, meer bepaald 
voor de roerende goederen die zichtbaar ten huize van de echtgenoten 
door hen gebruikt worden (huisraad, vaatwerk, schilderijen, juwelen) doch 
niet door de curator krachtens artikel 476 Faill. W. aan de gefailleerde en 
zijn gezin gelaten worden als noodzakelijk voor hun bestaan. De uitzonoe
ring bestaat hierin dat de v66r het faillissement niet van goederen gescheiden 
echtgenote deze in artikels6o opgesomde goederen slechts mag terugnemen 
indien ze haar te kostelozen titel toegekomen zijn of bij het huwelijks
contract voorbehouden bleven en zij hiervan het bewijs en de identiteit 
kan leveren bij middel van een boedelbeschrijving of van een andere authen
tieke akte (art. 56o, § 2 Faill. W.). 

De voor het faillissement van goederen gescheiden echtgenote mag 
slechts de goederen terugnemen die haar door het vonnis van scheiding 
zijn toegewezen, ook weer mits de identiteit ervan te bewijzen door een 
authentieke akte (art. s6o, § 3 Faill. W.). 

De goederen bedoeld in artikel s6o, § I die aan de niet van goederen 
gescheiden vrouw onder bezwarende titel toegekomen zijn, kunnen onder 
geen voorwendsel teruggevorderd worden. Deze. opvatting die logisch door 
het geheel van de artikelen 5 6o en 58 5 F aill. W. geschraagd wordt is evenwel 
betwist, maar werd in de jongste rechtspraak aanvaard (Brussel, 24 mei I966 
en Hrb. Brussel, 9 maart I964, Belg. rechtspr. handelsz., I968, II, IOS en 
no; - Hrb. Brussel, I4 december I96I, ibid., II, 339). 

Ook de Page (X, blz. 830, B) en VanRyn, (IV, blz. 292, b) delen deze 
mening, die door Fredericq, (VIII, nr. 509, a) en door De Perre, (nr. 544, 4°) 
met anderen verworpen wordt wegens de uiterste strengheid van de regel 
en de vrees voor onrechtvaardige behandeling van de echtgenote die veelal 
met kleine eigen spaarmiddelen goederen van stofferende huisraad kocht 
en ze ziet teloorgaan aan de schuldeisers van haar echtgenoot. 

Deze argumenten, die hun waarde hebben, de lege ferenda, o.m., 
wegens de gewijzigde sociale toestand van de echtgenote, wegen niet op 
tegen de duidelijke tekst van artikel s6o, § I Calle stofferende huisraad valt 
aan de schuldeisers te beurt) en artikel 560, § 2 (uitzondering voor sommige 
goederen te kostelozen titel ontvangen mits bewijs door authentieke akte). 

Art. 555 betreft de andere roerende goederen dan het gebruikte huis
raad. Hiervoor is de regel van het tegenbewijs minder streng omdat het 
hier niet gaat om zichtbaar benutte goederen waarop de schuldeisers zich 
zouden steunen om zich een oordeel te vormen over de kredietwaardigheid 
van hun schuldenaar. 

73 - WELKE ROERENDE GOEDEREN ? - Indien de rechtspraak terecht 
artikel 560, § I in al zijn strengheid toepast om het gevaar van bedrieglijke 
samenspanning tussen de echtgenoten ten nadele van de schuldeiser te 
ontlopen, dan wordt de tekst van dit artikel toch ook even beperkend uit-
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gelegd wanneer moet uitgemaakt worden welke goederen erin bedoeld 
worden als door de echtgenoten zichtbaar benutte goederen. Titels en 
vennootschapsaandelen die door erfenis aan de echtgehote zijn toegekomen 
worden door de rechtbanken niet begrepen in de opsomming van artikel 560, 
§ 1 Faill. W. Het bewijs dat zij niet met gelden van de gefailleerde werden 
verkregen kan bijgevolg bij toepassing van artikel 555 door alle middelen 
geleverd worden (Hrb. Brussel, 14 december 1961, Belg. rechtspr. handelsz., 
1968, II, 339). 

HOOFDSTUK IV 

VEREFFENING VAN HET F AILLISSEMENT 

Twee middelen kunnen aangewend worden om de werkzaamheden 
van het faillissement verder te zetten nadat het actief en het passief gekend 
zijn : het akkoord of de eigenlijke vereffening, waartoe pas kan overgegaan 
worden nadat een vergadering van de schuldeisers beslist heeft over het 
aanvaarden of het verwerpen van het akkoord. Na de vereffening volgt de 
sluiting van het faillissement. 

74 - LEVENSONDERHOUD AAN DE GEFAILLEERDE. - Artikel 476 Faill. W. 
bepaalt dat voor de concordataire vergadering, de gefailleerde voor zichzelf 
en zijn gezin levensonderhoud kan verkrijgen waarvan het bedrag te bepalen 
is door de rechtbank op voorstel van de curator en op verslag van de rechter
commissaris. Na de concordataire vergadering gaat dit recht over op de 
algemene vergadering van de schuldeisers (art. 531 Faill. W.). lndien de 
rechtbank krachtens artikel476 Faill. W. op de datum van het verzoekschrift 
bevoegd was, maar de concordataire vergadering het voorstel tot akkoord 
verwierp vooraleer over het verzoekschrift uitspraak kon gedaan worden, 
dan kan de rechtbank het voorgesteld levensonderhoud niet meer toekennen 
(Hrb. Sint-Niklaas, 17 april 1962, R. W., 1965-66, 1275; - Fredericq, 
VII, nr. 68). 

75 - AKKOORD MET BOEDELAFSTAND. - Het akkoord, overeenkomst tus
sen de gefailleerde en zijn schuldeisers tot forfaitaire regeling voor de beta
ling van de schuldvorderingen, kan zich voordoen onder de vorm van een 
boedelafstand vanwege de gefailleerde. Dit is dan een overeenkomst waarbij 
de schuldenaar al zijn goederen aan zijn schuldeisers laat om deze in hun 
voordeel te gelde te Iaten maken en waarbij de schuldeiser het gedeelte van 
de schuld kwijtschold dat door de opbrengst van goederen niet kan gedelgd 
worden (Brussel, ver. kam., 9 januari 1967, Pas., 1967, II, 186). 

Alle regels betreffende het akkoord na faillissement zijn toepasselijk 
daar geen eigen tekst deze bijzondere vorm van overeenkomst na faillisse-
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ment beheerst. Nochtans is er een belangrijke uitzondering op het gebied 
van de buitenbezitstelling, die blijft bestaan voor de verlaten goederen, 
terwijl andere overeenkomsten die tot een akkoord leiden, de gefailleerde 
terug aan het hoofd van zijn goederen stellen en deze er dan nog over 
beschikken om het akkoord te realiseren (zie wat de wettelijke hypotheek 
van de gezamenlijke schuldeisers betreft : hierboven, nr. 40 en 41). 

Daar de boedelafstand geen eigendomsoverdracht is (anders ware hij 
een inbetalinggeving : Van Rijn, IV, nr. 2857) zou in geval van boedel
afstand het verzaken aan de buitenbezitstelling de schuldenaar in de moge
lijkheid stellen tegelijk te geven en te behouden (donner et retenir ne vaut .. . ). 
Meestal, indien de realisatie van de verlaten goederen door de schuldeisers 
aan de schuldenaar zelf niet wordt toevertrouwd, worden er door de concor
dataire overeenkomst vereffenaars aangesteld. De vraag stelt zich dan 
betreffende de bevoegdheid van deze mandatarissen. 

76 - BEVOEGDHEID VAN DE VEREFFENAARS. - Meer bepaald op het gebied 
van de tegenstelbaarheid aan de gezamenlijke schuldeisers van eigendoms
overdracht van onroerende goederen waarin de gefailleerde voor het faillisse
ment toestemt, die evenwel niet tijdig werd overgeschreven, werd opge
worpen dat bij concordaat met boedelafstand aileen die goederen kunnen 
afgestaan worden die zich op dat ogenblik in het actief bevinden. Indien 
voor de concordataire vergadering de curator de niet-tegenstelbaarheid 
van de eigendomsoverdracht niet heeft opgeworpen, dan zouden de ver
effenaars de bevoegdheid missen om deze nog op te werpen en zouden 
zij niet ontvankelijk zijn in hun eis ertoe strekkende het onroerend goed 
in het actief te doen terugkeren (zie ook hierboven, nr. 40 : betreffende de 
gevolgen van de inschrijving van de wettelijke hypotheek). 

Deze stelling wordt door het hof van cassatie verworpen. Het niet
overschrijven voor het faillissement van de verkoopakte heeft voor gevolg 
dat de eigendomsoverdracht niet tegenstelbaar is aan de massa van de 
schuldeisers ook al vorderde de curator de nietigheid van de verkoop niet. 
T.o.v. de schuldeisers heeft het onroerend goed nooit het actief van de 
schuldenaar verlaten en het maakt deel uit van de afgestane boedel (Cass., 
2 februari 1961, Pas., 1961, I, 591). Daar de vereffenaars bevoegd zijn 
om de bestaande activa te vereffenen zijn zij vooreerst ook bevoegd om de 
omvang ervan te bepalen, desnoods door gedingen te voeren teneinde door 
de rechtbank betwistingen hierover te laten beslechten (Brussel, ver. 
kam., 9 januari 1967, Pas., 1967, II, 187). 

77 - SLUITING VAN HET FAILLISSEMENT. - Het sluiten van het faillisse
ment, dat geen gerechtelijke beslissing vereist en steeds kan herroepen 
worden (Brussel, 4 april 1964, Pas., 1965, II, 137), betekent dat naar het 
oordeel van de curator de vereffeningswerkzaamheden beeindigd zijn. De 
schuldeisers hernemen hun individueel recht om de schuldenaar tot uit
voering van zijn verbintenissen te dwingen. De schuldenaar is gehouden te 
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betalen zonder de gelijkheid onder de vervolgende schuldeisers te mogen 
verbreken zelfs indien hij niet tot een betere toestand is gekomen (Hrb. 
Sint-Niklaas, 17 april 1962, R. W., 1965-66, 1276; Pas., 1966, III, 17). 

HOOFDSTUK V 

GERECHTELI]K AKKOORD 

78 - BEGRIP. - Het gerechtelijk akkoord is een overeenkomst betreffende 
de goederen gesloten tussen een handelaar die ongelukkig en te goeder 
trouw is, en zijn schuldeisers met het doel zijn faillissement te voorkomen. 
Dit akkoord komt tot stand onder het toezicht en met de toestemming van 
de rechtbank van koophandel (Fredericq, Beginselen, III, 2, nr. r635; 
- id., Traite, VIII, 629; - Nov., Faillite, nr. 423; - Van Ryn, IV, 
nr. 2904; -art. r en 2 W. Ger. Akk.). Het heeft voor gevolg dat de schul
denaar aan het hoofd van zijn zaken blijft maar dat zijn bevoegdheid 
t.a.v. zijn beheer aan bepaalde beperkingen onderworpen is. 

79 - HANDELAAR ZIJN. - Voor de moeilijkheden in verband met de eerste 
vereiste voorwaarde, handelaar zijn, zij verwezen naar nr. 4, 5 en 6 hier
boven. 

80 - 0NGELUKKIG ZIJN EN TE GOEDER TROUW. - Meestal wordt door de 
auteurs het begrip ongelukkig en te goeder trouw zijn op een negatieve 
wijze omschreven: men is ongelukkig en te goeder trouw wanneer de toe 
stand van dreigend faillissement niet door eigen fouten veroorzaakt werd 
(VanRyn, IV, nr. 2910). Men kan zich afvragen of hierbij beide begrippen 
soms niet verward worden (Nov., Faillite, nr. 450) : ongelukkig zijn ener
zijds en te goeder trouw anderzijds. 

Goede trouw situeert zich op het plan van de geestesgesteldheid van 
de handelaar t.a.v. de slechte evolutie van zijn zaken. Het is een subjectief 
element. Het ongeluk integendeel situeert zich uitsluitend op het materiele 
plan : het is hetgeen de handelaar, buiten zijn toedoen overkomt, waardoor 
de gang van zijn zaken ernstig verstoord wordt. De houding die de hande
laar gaat aannemen wanneer dit ongeluk hem overkomt zal bepalend zijn 
voor het homologeren van het gerechtelijk akkoord. Vandaar dat beide 
elementen door elkaar verweven zijn. 

Indien tegenslag hem door eigen toedoen overkomt dan kan men dit 
geen ongeluk noemen en is de handelaar niet gerechtigd het gerechtelijk 
akkoord te bekomen. Een vaste rechtspraak weigert het voordeel van het 
ongeluk aan de handelaar die zijn handel aanvangt zonder voldoende 
beginkapitaal, zodat hij van bij het begin zijn toevlucht tot geldleningen 
moet nemen (Brussel, r6 januari 1967, Rev. prat. soc., 1967, nr. 8356; 
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- Hrb. Verviers, 31 maart 1966, f. T., 1966-67, 54; - Hrb. Oostende, 
19 oktober 1967, inzake Vivey, onuitgegeven). 

Indien de moeilijkheden van de handelaar werkelijk door een ongeluk 
veroorzaakt zijn, dan vereist de wetgeving op het gerechtelijk akkoord dat 
hij t.o. v. zijn schuldeisers in goede trouw zou reageren door de verantwoorde 
maatregelen te nemen vereist om het dreigend nadeel van zijn schuldeisers 
binnen de perken van het aanvaardbare te houden. Dit laatste zal meestal 
op een negatieve wijze blijken doordat de handelaar niet zal gedaan hebben 
wat hij moet doen (de goede handelaar, zoals in het burgerlijk recht de 
goede huisvader; - Nov., Faillite, nr. 449) : het niet neerleggen van de 
balans ; het onverantwootd beroep doen op leningen, die immers met 
winsten moeten terugbetaald worden, wat onmogelijk is bij aanhoudende 
deficitaire werking; het overinvesteren; het gebrek aan redelijk financieel 
vooruitzicht; de financiele waaghalzerij (Hrb. Verviers, 3 I maart 1966, 
fur. Liege, 1966-67, 54-55). 

Uiteraard zijn het dus de feitelijke omstandigheden die de rechter 
tot een besluit zullen leiden (Fredericq, VIII, nr. 633). Hij mag zich hierbij 
niet laten bepalen door het belang van de schuldeisers. De voorwaarde van 
goede trouw is immers van openbare orde (Nov., Faillite, nr. 2196; - Hrb. 
Verviers, 31 maart 1966, fur. Liege, 1966-67, 54). 

81 - BEWIJSLAST. - Men heeft gezegd dat de goede trouw van de han
delaar vermoed wordt, maar men voegt eraan toe dat hij tach het bewijs 
moet leveren dat zijn toestand niet aan kwade trouw te wijten is, doch aan 
omstandigheden die hij niet kon verhelpen (Nov., Faillite, nr. 447). Als 
eisende partij moet hij bewijzen dat hij aan de wettelijke voorwaarden 
voldoet (Fredericq, VIII, 633). 

Met het onderscheid tussen ongeluk en goede trouw voor ogen, zoals 
hierboven gepoogd wordt dit aan te tonen, kan het vraagstuk van de bewijs
last wellicht als volgt worden benaderd. Indien de handelaar zich op zijn 
ongeluk beroept, d.i. op een materiele omstandigheid die de goede gang 
van zijn zaken verstoorde, moet hij de waarachtigheid van zijn verklaring 
bewijzen en aantonen dat het ongeluk hem buiten zijn toedoen overkwam. 
Hierna zal dan zijn goede trouw, d.i. de houding die hij t.a.v. de ongelukkige 
omstandigheden aannam vermoed worden, en zullen de schuldeisers die 
zich tegen het akkoord verzetten, de afwezigheid van goede trouw moeten 
aantonen. Bovendien zal de afwezigheid van goede trouw kunnen blijken 
uit de onderzoekingen die de rechter-commissaris- meestal met behulp 
van een deskundige - zal verrichten met het oog op zijn tweede verslag 
aan de rechtbank (art. 8 W. Ger. Akk.; - Luik, 10 april 1967, fur. Liege, 
1967-68, 41). 

82 - VENNOOTSCHAPPEN. - Oak vennootschappen die een gerechtelijk 
akkoord nastreven moeten ongelukkig zijn en te goeder trouw. Het begrip 
goede trouw van een rechtspersoon is moeilijk te vatten. Tenslotte zal zij 



blijken uit de wijze van optreden van de organen der vennootschap. Artikel 
2, § 2 W. Ger. Akk. bepaalt in dit verband dat in de naamloze vennootschap
pen, in de commanditaire vennootschappen op aandelen en in de coopera
tieve vennootschappen de kwade trouw, die uit de handelingen van beheers
organen zou blijken niet volstaat om de rechtspersoon zelf van het gerechte
lijk akkoord uit te sluiten. De vennoten moeten zich deze kwade trouw van 
de beheerders eigen gemaakt hebben door hun stilzwijgende of uitdruk
kelijke toestemming (Hrb. Verviers, 3I maart I966, fur. Liege, I966-67, 53), 
ofwel moeten de handelingen van de beheerders van dien aard zijn dat zij 
een stempel van kwade trouw drukken op de werkzaamheid zelf van de 
vennootschap. Het systematisch terzijde laten van de algemene vergadering 
gepa:ard met het eigenmachtig optreden van de beheerraad in handelingen 
die men van kwade trouw kan verdenken volstaat niet om de homologatie 
te weigeren. Men mag de algemene vergadering niet verwarren met de 
raad van beheer, al is dit een zogenaamde uitgebreide raad waaraan enkele 
vennoten deelnemen. Maar indien de nauwkeurige analyse van de gemaakte 
handelingen doet besluiten dat zij als het ware de ganse werkzaamheid van 
de vennootschap uitmaken dan drukt deze kwade trouw op de vennootschap 
zelf (Brussel, 3 maart I965, R. W., I964-65, I695; Pas., I966, II, 70). 
De vennoten beschikken immers over de macht om een algemene vergade
ring bijeen te roepen (art. 73, § 2 Venn. W.) teneinde de beheerraad 
verantwoording te laten geven. De vennoten kunnen niet volhouden dat 
zij onwetend zijn gebleven over de werkzaamheid zelf van de vennootschap, 
terwijl zij dit wel kunnen voor afzonderlijke fouten van de beheerders. 
Alleen in dit laatste geval blijven de vennoten genieten van het voordeel 
van de goede trouw. 

Anders is het, wanneer de algemene vergadering in meerderheid 
bestaat uit de beheerders en commissarissen zelf. Hier hoeft geen rekening 
gehouden te worden met het onderscheid tussen algemene vergadering 
en raad van beheer. Het gaat om dezelfde personen : kwade trouw van 
de beheerraad volstaat om het akkoord te weigeren (Hrb. Verviers, 3I maart 
I966, fur. Liege, I966-67, 53; - Fredericq, VIII, 79I). 

83 - 0NREGELMATIGE VENNOOTSCHAPPEN. - Onregelmatige vennoot
schappen kunnen eveneens een gerechtelijk akkoord nastreven (Fredericq, 
VIII, nr. 972). maar er moet minstens een vennootschap bestaan, al is zij 
dan op een onregelmatige wijze opgericht (Hrb. Kortrijk, I juli I965, 
Belg. rechtspr. handels:«., I968, II, I03). 

84 - JNSTEMMING VAN DE SCHULDEISERS. - De schuldeisers uiten hun 
instemming met het verzoek om gerechtelijk akkoord door hun stemming 
tijdens de algemene vergadering. Er is een dubbele meerderheid vereist : 
de helft van de schuldeisers moeten instemmen en deze moeten tevens de 
twee derden van de verschuldigde sommen vertegenwoordigen (art. 2, 

§ I W. Ger. Akk.). De schuldeisers kunnen hun uitgebrachte stem niet 
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WlJZlgen (W. 29 april 1968, f. T., 1968, 400). Vooraleer het akkoord te 
homologeren zal de rechtbank de betwiste schuldvorderingen onderzoeken, 
uitsluitend met het oog op hun toelaatbaarheid tot het berekenen van de 
vereiste meerderheid : zullen alleen in aanmerking komen de zekere en 
effen schuldvorderingen (Rb. Aarlen, 30 juni 1967, Belg. rechtspr. handelsz., 
1968, II, 331), burgerlijke zowel als handelsschuldvorderingen (Luik, 
29 april 1968, f. T., 1968, 400), zonder dat evenwel over de grand van hun 
betwistingen moet geoordeeld worden (Luik, 10 april 1967, fur. Liege, 
1967-68, 51). Alleen wanneer de vormvereisten van artikel 19 W. Ger. Akk. 
niet in acht genomen werden of wanneer de schuldvordering niet voldoende 
waarachtig schijnt moet zij voor de berekening van de vereiste meerderheid 
terzijde gelegd worden door de rechtbank (Fredericq, VIII, nr. 703; -
Van Ryn, IV, nr. 1924). 

85 - TOEZICHT EN HOMOLOGATIE DOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. 
- BEVOEGDE RECHTBANK. - Naar luid van artikel 3 W. Ger. Akk. is het 
de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar die bevoegd is om het 
verzoekschrift te beoordelen. Een handelaar, die zijn zaken overbracht naar 
een nieuwe woonplaats, doch schulden achterliet in zijn vroegere woonplaats 
zal toch zijn verzoekschrift moeten richten tot de rechtbank bevoegd in 
zijn nieuwe woonplaats (Hrb. Brugge, 18 juli 1968, inzake Van Rie, onuit
gegeven). 

_ Maar het is_dezelfde rechtbank, die het akkoord homologeerde, die 
bevoegd is om het te ontbinden, zelfs indien de schuldenaar op de datum 
van de ontbinding een andere woonplaats had gekozen (Hrb. Leuven, 
16 januari 1965, R. W., 1966-67, 158). 

86 - VERSLAG VAN DE RECHTER-COMMISSARIS. - Het toezicht van de 
rechtbank over het verzoek van de schuldenaar gebeurt op verslag van de 
aangestelde rechter-commissaris. De vervanging van deze rechter-commis
saris, die in de onmogelijkheid verkeert verslag uit te brengen, moet uit
drukkelijk bij afzonderlijk en aan het verslag voorafgaand vonnis gebeuren, 
zoniet is het vonnis van homologatie van het akkoord nietig (Luik, 28 april 
1968, f. T., 1968, 400). Zie nochtans een andersluidend arrest van hetzelfde 
hof van beroep inzake faillissement, volgens hetwelk de vervanging van 
een rechter-commissaris mag blijken uit het vonnis zelf over een betwisting 
(Luik, 31 mei 1965, fur. Liege, 1965-66, 1). 

87 - VERKLAREN VAN HET FAILLISSEMENT. - Wanneer tijdens de rechts
pleging de rechtbank tot de overtuiging komt dat de schuldenaar noch 
ongelukkig, noch te goeder trouw is, kan zij hem te allen tijde failliet 
verklaren, zonder dat over het rekwest tot faillietverklaring door dezelfde 
kamer van de rechtbank moet beslecht worden als de kamer voor dewelke 
het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord werd ingediend. Artikel 5 W. 
Ger. Akk. dat voorlopige schorsing beveelt van elke faillietverklaring, maakt 



immers uitdrukkelijk uitzondering voor de niet-ongelukkige en niet te 
goeder trouw zijnde schuldenaar. 

Deze faillietverklaring hoeft zelfs niet te steunen op nieuwe elementen, 
bijgebracht sedert de rechtbank reeds over haar bevoegdheid en over de 
vorm van het verzoekschrift (art. 7 W. Ger. Akk.) en over het tweede 
verslag van de rechter-commissaris (art. 8 W. Ger. Akk.) uitspraak deed 
(Brussel, 3 maart 1965, R. W., 1964-65, 1690; Pas., 1866, II, 70). 

88 - Anderzijds kan de rechtbank van koophandel ook de homologatie 
weigeren en kan zij het faillissement verklaren zelfs wanneer de meerderheid 
van de schuldeisers met het contract instemden. Dit zal gebeuren wanneer 
de aanvaarde concordataire bedingen tegen de openbare orde indruisen: 
aldus de bepalingen die voor gevolg hebben dat de schuldenaar er niet meer 
zal toe gehouden zijn de schuldeisers ten valle te betalen ingeval hij opnieuw 
in betere financiele toestand verkeert (art. 34 W. Ger. Akk.; - Brussel, 
27 oktober 1964, ]. T., 1965, 140; Pas., 1965, II, 223). 

89 - RECHTSMIDDELEN. - TERMIJNEN. - De beslissing van de recht
bank van koophandel om de homologatie te weigeren en de schuldenaar 
failliet te verklaren, kan in een enkel vonnis vervat worden, doch kan ook 
in twee vonissen uitgedrukt worden. 

In het eerste geval is de niet-homologatie van het akkoord de hoofd
beslissing en het is niet betwist dat de weigering van homologatie gevolgd 
door faillietverklaring een enkel vonnis uitmaakt waarin de ene beslissing 
het logisch gevolg is van de andere. Het hager beroep moet aangewend 
worden zoals bepaald in artikel27 W. Ger. Akk., d.i. binnen de acht dagen, 
die beginnen te lopen ten aanzien van de schuldeiser te rekenen van de. 
voorgeschreven bekendmakingen en ten aanzien van de schuldenaar te 
rekenen van de uitspraak. Artikel 10 W. Ger. Akk. werd opgeheven terwijl 
artikel 1050 e.v. Ger. W. ook hier van toepassing zijn (W. 10 oktober 1967, 
houdend het gerechtelijk wetboek, art. 2 titel III, art. 25, in werking 
gesteld bij art. 3, 27° K.B. 4 november 1968, Staatsbl., 13 november 1968). 

Noodzakelijkerwijze krijgt het hof van beroep door dit hager beroep 
oak kennis van faillietverklaring van de schuldenaar. Hervorming van de 
weigering te homologeren brengt hervorming mee van de faillietverklaring 
(Fredericq, VIII, nr. 722;- Luik, 29 april 1968, ]. T., 1968, 399;- Luik, 
15 februari 1968, fur. Liege, 1967-68, 305, met noot). 

In deze hypothese is de schuldenaar die om homologatie van een 
gerechtelijk akkoord verzoekt partij inzake, die gehoord werd over zijn 
faillietverklaring. Verzet is hem dan niet meer gegund als rechtsmiddel 
(Brussel, 19 januari 1967, Rev. prat. soc., 1967, nr. 5356). 

90 - In het tweede geval zijn er daadwerkelijk twee vonnissen : het eerste 
dat het gerechtelijk akkoord niet homologeerde en waartegen hQger beroep 
als rechtsmiddel moet ingesteld worden door de schuldenaar binnen de 
acht dagen van de uitspraak; het tweede, dat de schuldenaar ambtshalve 
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failliet verklaart en dat niet eens door dezelfde zetel moet worden uitge
sproken (Brussel, 3 maart 1965, R. W., 1964-65, 1690, Pas., 1966, II, 70). 
Hiertegen is alleen verzet mogelijk binnen de acht dagen na de publikatie 
van het vonnis. Geen hoger beroep is ontvankelijk. 

lndien nu de schuldenaar tegen het vonnis dat homolatie weigerde hoger 
beroep instelt, maar de termijn om verzet te doen tegen het faillietverkla
rend vonnis liet verstrijken wordt het hof van beroep alleen gevat door dit 
hoger beroep. Kan een vonnis waartegen geen rechtsmiddel is ingesteld 
door het hof van beroep hervormd of vernietigd worden omdat het in 
tegenspraak zou zijn met een arrest geveld na hoger beroep tegen een 
ander vonnis? 

De meningen zijn verdeeld en sommigen achten 1 het onmogelijk een 
,J 

juridisch gefundeerd antwoord te geven (Henry, noot onder Luik, 16 
november 1962, fur. Liege, 1962-63, 65; - zie ook Berten, ]. T., 1953, 9). 

Advokaat-generaal Charlier in zijn advies voor het arrest van het 
hof van beroep te Luik van 18 januari 1967 (J. T., 1967, 502), na onderzoek 
van analoge gevallen in andere takken van het recht, besluit: ,Une decision 
accessoire et subsequente, quand elle n'est que la consequence d'une deci
sion principale anterieure frappee de recours, loin de paralyser ce recours, 
en subit legalement les effets au point d' etre aneantie ipso facto par l' acceuil 
du recours". Het hof volgde dit advies, hervormde het vonnis waartegen 
hoger beroep, homologeerde het gerechtelijk akkoord en stelde vast dat het 
arrest voor gevolg had het faillietverklarend vonnis teniet te doen. 

91 - GEVOLGEN. - BEVOEGDHEID VAN COMM1SSAR1SSEN EN VEREFFENAARS. 
- De gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord bevatten geen 
bepalingen over de aanstelling van een curator. Alleen worden er commis
sarissen of vereffenaars benoemd (art. 25 W. Ger. Akk.). Daar, behoudens 
boedelafstand, de schuldenaar die een gerechtelijk akkoord bekwam, niet 
buiten bezit van zijn goederen gesteld wordt en er geen massa van de 
schuldeisers tot stand komt, kunnen de commissarissen wel alle gedingen 
voeren om het actief te verwezenlijken en te bewaren, maar zij kunnen niet 
in naam van de schuldeisers optreden (Rb. Hasselt, 20 december 1966, 
R. W., 1966-67, 2012). 

92 - VERBOD TE VERVREEMDEN. - Vanaf het indienen van zijn verzoek
schrift tot het bekomen van het akkoord kan de schuldenaar niet meer 
vervreemden, kan hij geen hypotheken meer toestaan op zijn goederen of 
zich verbinden, tenzij met machtiging van de rechter-commissaris. 

In navolging van rechtsleer (Nov., Faillite, nr. 512; - De Page, et 
Retters, VII, nr. 8, A, 3; - Fredericq, VIII, nr. 752; - anders: VanRyn, 
IV, nr. 2948) en van het hof van cassatie (Cass., 27 maart 1952, met con
clusies van eerste advokaat-generaal Hayoit de Termicourt, Pas., 1952, 
I, 485;- Cass., 14 september 1961, Pas., 1962, I, 68) wordt iedere betaling 
van een som geld in uitvoering van een verbintenis, als een vervreemding 
aangezien in de zin van artikel II W. Ger. Akk., waarvoor de machtiging 




