
KNELPUNTEN VAN RET FAILLISSEMENTSRECHT 

door 

I. VEROUGSTRAETE 

Raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel 

INLEIDING 

1. Er zijn weinig wetgevingen die evenveel enthoesiasme voor hervor
mingen uitlokken als de faillissementswet. 
Zelfs de Belgische grondwetgever ruimde in de overgangsmaatrege
len van de Grondwet een plaats in voor de faillissementswet. 
De hervormingsdrang is gedeeltelijk een uiting van het ,nannycom
plex" van de wetgever(l), gedeeltelijk ook een vorm van wetgevende 
zenuwachtigheid. De wetgever reguleert graag de fenomenen om de 
oorzaken niet te moeten aanpakken. De rechtswereld van de XIXe 
eeuw was al wijs en cynisch genoeg om de ware achtergrond van die 
hervormingsdrang te achterhalen: ,On impute facilement ala loi les 
maux qui derivent de la necessite a laquelle la loi doit obeir; et comme 
dans aucun temps ni dans aucun pays du monde, une loi n'empechera 
pas que toute faillite soit une mauvaise affaire, il est a presumer que 
partout et toujours on se plaindra des legislations sur les faillites"(2). 
Over tijden en grenzen heen blijft het fundamenteel probleem steeds 
hetzelfde. 
Stervende ondernemingen moeten verdwijnen, zowel in een kapitalis
tisch stelsel als in een stelsel van geleide economie. ,Die insolvente 
Aktiengesellschaft ist ein Todeskandidat: sie darf gesetzlich keinen 
anderen Willen haben als den des Selbstentleibung: schikt ihr die 
seidene Schnur" (E. Huber). 
Vooral in een kapitalistisch stelsel vraagt het economisch stelsel een 
mobiliteit die langzame herstructureringen belet. 
In een periode van afvlakkende conjunctuur of recessie wordt mobi
liteit als een bedreiging aangevoeld(3). 
De overheid reageert in dergelijke periodes nogal irrationeel omdat 

(1) VAN GERVEN, W., ,Herijken van economische wetgeving", R.W., 1985-86, 306. die 
PERTSCHUCK citeert (Revolt against regulation, Berkeley, 1982). 
(2) MAERTENS, Commentaire de Ia loi sur les faillites, banqueroutes et sursis, 4. 
(3) MrcHAUX, ,Prevenir ou organiser les disparitions d'entreprise", 18. 
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het beleid afgestemd is op de korte termijn. De , ,Back the loser'' 
systemen die ertoe leiden dat de middelen van de rendabele onderne
mingen via de vennootschapsbelasting en subsidiering naar de margi
nale ondernemingen worden overgeheveld zijn hiervan een treffende 
illustratie(4). Die pogingen zijn uiteraard volkomen futiel in een open 
economisch stelsel zoals het Belgische en leiden tot grotere achteruit
gang. 
De verdwijning van stervende ondernemingen is een pijnlijk gegeven 
voor de betrokkenen: eigenaars, bestuurders, werknemers, schuldei
sers. 
De vereffening moet gebeuren met inachtneming van sterk uiteenlo
pende belangen. Hier belanden wij meteen in een van de knelpunten 
van het hedendaags faillissementsrecht: enkele problemen die ver
band houden met de resp. rechten van de belanghebbenden zullen 
onderzocht worden in ons vijfde hoofdstuk. 

2. Niet alle ondernemingen moeten verdwijnen indien zij tijdelijke 
betaalmoeilijkheden hebben. 
Leefbare bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden zijn moeten gered 
worden of altha:hs de kans krijgen zich te herstructureren of een 
moratorium te krijgen. 
De huidige wettelijke instrumenten zijn niet aangepast om een mora
torium te organiseren ten behoeve van ondernemingen in moeilijkhe
den. 
Het gerechtelijk akkoord dat geen mogelijkheden (of slechts zeer 
beperkte mogelijkheden) biedt om de bevoorrechte en hypothecaire 
schuldeisers op afstand te houden is duidelijk geen oplossing. 
Het faillissementsrecht wordt daarom aangewend om de ,onderne
ming'' te redden door technieken die wij hierna zullen onderzoeken 
en die bepaalde moeilijke problemen opleveren (hfdst. III). 

3. De benadering van de faillissementsproblematiek is steeds meer 
formalistisch. De toenadering tot het burgerlijk recht van het han
delsrecht is bier niet volledig vreemd aan: de eenmaking van het 
privaatrecht heeft ook voor gevolg dat het wat vormeloze handels
recht van eertijds stricter wordt. De inbreng van het gerechtelijk 
wetboek en van het EVRM hebben eveneens hiertoe bijgedragen. 
Die problemen worden in ons eerste hoofdstuk onderzocht. 

{4) DELAHAUT, P., ,La creation et le financement des entreprises par les pouvoirs publics", 
rapp. colloquium Gent 19-20 oktober 1984, Interuniversitair Centrum voor Staatsrecht. 
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4. Met die enkele aspecten is uiteraard niet de ganse evolutie van bet 
faillissementsrecbt bestreken. 
De selectie van enkele topics is evenwel van aard om een kijk te geven 
op de evolutie van bet faillissementsrecbt van de laatste vijf jaren. 

II. PROCESRECHT EN INSTITUTIONELE ASPECTEN 

A. De rol van de handelsonderzoeken 
5. De bandelsonderzoeken bebben een opmerkelijke evolutie ge
kend(5). 
In een maximalistische stelling zijn de bandelsonderzoeken bet uit
vloeisel van een quasi politionele bevoegdbeid van de recbtbanken 
van koopbandel die ervoor moeten zorgen dat bet bandelsleven 
ordentlijk verloopt(6). Aansluitend op een lange traditie van scbeids
recbtelijk optreden bieden zij aan de recbter de mogelijkheid a1 wie 
betrokken is bij bet lot van een onderneming in moeilijkbeden te 
boren en te verzoenen, te wijzen op tekortkomingen in de boekbou
ding of in de kapitaalsterkte: de recbter bevindt zicb op de rand van 
bet advies. 
De minimalistische opvatting integendeel situeert bet optreden van 
de diensten voor bandelsonderzoeken uitsluitend in bet kader van bet 
faillissement dat ambtsbalve kan worden uitgesproken. De tussen
komst van de recbtbank beeft enkel als doel uit te maken of de 
onderneming al dan niet gefailleerd is: dat die onderzoeken als 
zijeffect bebben dat de ondernemingen na een oproeping zelf bet 
nodige doen om de toestand recbt te trekken is een van de (verwacbte) 
gunstige neveneffecten van die tussenkomst(7). 

6. Dit onderscbeid is niet van louter teoretiscb belang. Naargelang 
de wettelijke basis gekozen voor bet optreden van de recbtbank zal 
de activiteit van de recbtbank verscbillen. 

(5) Over die ,depistagediensten", zie o.m. HoRSMANS, G., ,Le service des enquetes commer
ciales ou Ia juridiction insolite", in L 'entreprise en difficulte, J.B., 1981, 67; BoNBLED en 
CARLIER, ,Les enquetes commerciales anciennement denommees 'services de depistage en 
matiere de faillites' ", Coli. Mag. econ., Brussel 1976, 4, I; CLOQUET, A., ,Les reformes 
souhaitables en droit beige", in Idees nouvelles dans le droit de Ia jai/lite, Brussel 1969, 30; 
VAN DER GucHT, , ,De opsporingsdienst van wankele bedrijven ingericht in de rechtbank van 
koophandel te Brussel", B.R.H., 1968, 704; MATTHYS, R., ,Het faillissement", in Actueel 
handels- en economisch recht, Gent, 1979, 351 e.v. 
(6) Voor die stelling, zie vooral DUPLAT, J .L., ,La magistrature economique et Ia restructura
tion de l'economie beige", in Les magistratures economiques et Ia crise, 134-135 (Crisp 1984). 
(7) Voor die stelling, zie KRINGS, ,La Juridiction consulaire et Ia situation economique", 
J. T., 1979, 534; Het ambt van de rechter bij de Ieiding van het geding, Brussel, Bruylant, 1983. 
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In de minimalistische opvatting zal de rechtbank geneigd zijn uitslui
tend onderzoeken uit te voeren nopens ondernemingen die acute 
betaalmoeilijkheden hebben of nog, slechts optreden wanneer dit 
wordt gevraagd door een schuldeiser of andere belanghebbenden. In 
de maximalistische opvatting is een verlangen merkbaar stelselmatig 
alle ondernemingen van het ressort te volgen (en ook stelselmatig die 
ondernemingen op te roepen, wat nog een bijkomende stap is). 
De voorstanders van de minimumoplossing laten gelden dat een te 
actief optreden van de rechtbank deze laatste op het advies terrein 
brengt waarvoor de rechtbank niet bevoegd is en waarvoor zij 
desgevallend aansprakelijk kan gesteld worden(8). 

7. Dat tenslotte de minimalisten het pleit schijnen te hebben gewon
nen is het gevolg geweest van de talrijke incidenten die op processueel 
vlak de activiteiten van de diensten hebben gekenmerkt en die de vele 
positieve aspecten van die diensten in de schaduw hebben gezet. 
Gefailleerden hebben laten gelden, na hun faillissement, dat in de 
loop van het onderzoek hun rechten waren miskend, of nog dat de 
rechter die de handelsonderzoeken had geleid vooringenomen was en 
het recht niet had te zetelen in de kamer die het faillissement had 
uitgesproken(9). Dit laatste is zeker een rem geweest voor de ont
plooiing van de handelsonderzoeken in kleine rechtbanken waar er 
slechts een beroepsmagistraat zetelt die dan ook zal aarzelen voora
leer systematisch al de ondernemingen van zijn ressort aan controles 
te onderwerpen. 
Er is een dubbele evolutie merkbaar in de activiteiten van de diensten 
voor handelsonderzoek. 
Vooreerst ontplooit die activiteit zich meer dan vroeger het geval was 
in de grenzen van de faillissementswetgeving; vervolgens worden de 
onderzoeksverrichtingen duidelijker afgescheiden van het optreden 
van de rechtbank die ambtshave het faillissement uitspreekt, na een 
eigen onderzoek van de zaak. 
Concreet gezien betekent dit het volgende. 
De diensten mogen in de faze van het vooronderzoek elementen 
opsporen nopens de betaalmoeilijkheden van ondernemingen van het 
rechtsgebied. Dit mag eenzijdig gebeuren, is onderworpen aan geen 
enkele pleegvorm. Een grens is wel dat het prive leven van de 

(8) Zie ook hierover DUMON, F., ,Pro jets de reformes et fonction juridictionnelle", J. T., 
1977, 552; COPPENS en 'T KINT,' ,Chronique", R.C.J.B. 1984, 469. 
(9) Brussel, 20 october 1983, T.B.H., 1984, 205. 
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ondernemingen moet gevrijwaard worden en dat de ondernemingen 
niet mogen lastig gevallen worden met overbodige tijdrovende vra
gen. De samenwerking met de onderneming gebeurt grotendeels op 
vrijwillige basis: niets laat toe een onderneming te dwingen te ver
schijnen en te ,straffen" met een faillissement indien zij zich ont
trekt aan de opsporingen gedaan door de rechtbank. 
In die faze van vooronderzoek kan er reeds heel wat gepresteerd 
worden: officieuze kontakten met schuldeisers, debiteur en krediet
gever leveren vaak uitstekende resultaten op, zonder dat de rechter 
zich ooit op het adviesgebied moet begeven noch hoeft te dreigen met 
een faillissementsbeslissing. 
Vanafhet ogenblik dat de onderzoekende magistraat overtuigd is dat 
de debiteur gebeurlijk in faillissementstoestand verkeert mag(10) hij 
het dossier overmaken aan de rechtbank die de debiteur zal oproepen 
en de zaak verder zal onderzoeken volgens de normen voorzien in 
het gerechtelijk wetboek. De rechtbank kan dan zelf een onderzoek 
leiden en o.m. plaatsopnemingen bevelen(ll), en het faillissement 
uitspreken. De rechter die optrad in de depistagediensten zal geen 
deel uitmaken van de zetel(12). Dit is m.a.w. een toepassing van het 
onpartijdigheidsbeginsel dat desgevallend de belanghebbende ertoe 
kan leiden een wrakingsprocedure aan te vatten, althans indien de 
rechter ambtshalve beslist het faillissement geopend te verklaren. 
Meer twijfels nopens die oplossing kunnen rijzen indien het faillisse
ment verklaard werd op aangifte. Het Parket zal aanwezig zijn in de 
tweede fase(l3). 

B. De rot van het O.M. 

8. Het faillissement dat ambtshalve mag worden uitgesproken is het 
historisch gevolg van het feit dat er in de rechtbanken van koophan
del geen openbaar ministerie was. Nu vanaf 1970, het O.M. opnieuw 
toegang kreeg tot die rechtbanken had het O.M. een doorbraakmoge-

(10) Mag doch moet niet. In de wet staat nergens vermeld dat de rechtbank ambtshalve moet 
optreden. Dit is slechts een mogelijkheid die toelaat om opportuniteitsredenen de zaak te 
,seponeren", b.v. indien er quasi geen actief is en er slechts een gekende schuldeiser is. 
(11) Kh. Brussel, 10 october 1975, B.R.H., 1976, 171. 
(12) Dit is niet aileen opportuun: het is ook het noodzakelijke gevolg dat moet gehecht worden 
aan het arrest De Cubber van het Europees Hof R.M. van 26 okt. 1984 (nr. 8/1983/64/99); 
zie ook Cass., 23 januari 1985, R. W., 1984-85, 2493, noot MAEs. 
Over die evolutie, zie NEUMAN, M., ,L'evolution de la jurisprudence en matiere de faillite 
d'office et le respect du droit de la defense", T.B.H., 1986, 188; ZENNER, A., ,Le projet de 
loi sur le redressement des entreprises en difficulte", J.J.D., 1983, nr. 36-37; CoPPENS en 'T 

KINT, o.c., 468. 
(13) Zie hierover MEEOs, A., Gerechte/ijk recht. Artikelgewijs commentaar, sub art. 764. 

577 



lijkheid naar de rechtbank i. v .m. het faillissement. Het komt mij 
voor dat in het algemeen het parket die kans heeft Iaten liggen en 
een te passieve rol speelt in het faillissementsgebeuren(14). 
Wat de stap had kunnen worden naar een gespecialiseerde tak van 
het parket of auditoraat werd tenslotte op enkele opmerkelijke 
uitzonderingen na slechts een matte toepassing van het adviesrecht. 
Daarenboven zorgde zelfs dit beperkt aspect voor problemen; de 
opsomming van artikel 764, 9° gaf aanleiding tot enkele delikate 
problemen(15). 
De sanctie bij de miskenning van artikel 764, 9° was ook aanleiding 
tot enkele betwistingen(16). 

9. Buiten dit formeel aspect blijft de delikate vraag open of het 
openbaar ministerie in de toepassing van het K.B. nr. 22 een actieve 
rol moet spelen. De rechtbanken van koophandel waren aanvanke
lijk graag bereid ambtshalve op te treden op grond van het K.B. 
nr. 22: en des te meer omdat de ervaring leert dat de sancties voor 
bankbreuk uitzonderlijk zijn en veel te laat volgen. 
Om op te treden moet de rechtbank over gegevens beschikken~ Die 
gegevens zijn meestal in handen van het parket dat echter aarzelt 
gegevens mede te delen geput uit een strafonderzoek en een traditio
nee! onbehagen voelt m.b.t. ,civiele" strafsancties. De curator loopt 
met andere zorgen en het is een vraag of hij een andere taak heeft 
dan de verdediging van de collectieve belangen van de schuldeisers. 
De curator zal overigens slechts pogen de rechtbank ertoe te bewegen 
K.B. nr. 22 toe te passen indien hij daarin de mogelijkheid ziet een 
vonnis te bekomen nopens de kennelijk grove fout die hem later zal 
toelaten een vordering tot aanvulling van het passief in te stellen (zie 
infra, nr. 39). Het O.M. blijft hier meestal afwezig als stuwende 
kracht. 

(14) Zie VEROUGSTRAETE, I., ,L'action du ministere public aupres du tribunal de commer
ce", in Journees Dabin, XI, Bruylant 1984; MEEOs, A., noot onder Luik 10 januari 1985, 
T.B.H., 1986. 
(15) Zie hierover MEEDs, A., Gerechte/ijk recht, Kluwer, sub art. 764. Zelfs over de vraag 
of bij een faillissement op aangifte of arnbtshalve uitgesproken het advies vereist is, is er nog 
geen eensgezindheid. 
(16) Ibidem. De arresten van het Hof van Cassatie dd. 6 februari 1984 (R. W. 1984-85, 1921) 
hebben de knoop doorgehakt: het betreft een volstrekte nietigheid. MEEDs in zijn geciteerde 
bijdrage verantwoordt op volledig overtuigende wijze die beslissing. Indien het Hof van Beroep 
de zaak te behandelen krijgt nadat de eerste rechter nagelaten had het advies te vragen, moet 
het niet, volgens auteur, het vonnis a quo vernietigen; het volstaat dat het bevestigt op eigen 
gronden, zonder zelfs impliciet, de redenen van de eerste rechter te hernemen (nr. 27). 
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C. Regels van procesrecht 

1. Algemeen 

10. Artikel 2 van het gerechtelijk wetboek bepaalt dat de , ,in het 
wetboek gestelde regels van toepassing zijn op aile rechtsplegingen, 
behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk 
opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toe
passing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van 
het wetboek". 
Het probleem van het faillissementsrecht is dat het heel wat bepalin
gen van procesrecht inhoudt zonder dat die bepalingen echter een 
sluitend geheel vormen. De laatste tien jaren zijn gekenmerkt door 
pogingen van de rechtspraak om zoveel mogelijk het gerechtelijk 
wetboek toe te passen op de faillissementsprocedures(17). 
Daarenboven heeft de toepassing van het EVRM eveneens een merk
bare invloed uitgeoefend. Hiervoor volstond het het faillissements
recht en inz. het ambtshalve geopend verklaren van het faillissement 
te beschouwen als een betwisting onderworpen aan artikel 6 
EVRM(l8). 

2. Inleiding van het geding en de behandeling 

11. De faillietverklaring wordt uitgesproken bij vonnis van de recht
bank van koophandel hetzij op aangifte van de gefailleerde, hetzij 
op verzoek van een of meer schuldeisers, hetzij ambtshalve gewezen 
(art. 442 Faill. Wet). 
Het faillissement op aangifte is geen automatische beslissing die volgt 
op de aangifte van de gefailleerde. De rechtbank moet nog onderzoe
ken of de gefailleerde wei recht heeft op een faillissement en of 
degene die de aangifte deed bevoegd was (voor een N. V., de raad van 
bestuur). 
Dit onderzoek wordt wei vaak oppervlakkig gedaan en niet aile 
rechtbanken doen beroep op het advies van het openbaar ministerie: 
het blijft wat dit laatste betreft een open vraag of het advies wei 

(17) Cass., 19 nov. 1981, B.R.H., 1982, 465, concl. Adv. Gen. KRINGS, Pas. 1982, I, 378 en 
R. W. 1982-83, 860. 
(18) Voor een dergelijke oplossing: concl. Adv. Gen. VANDEMEULEBROECKE onder Brussel, 
16 december 1982, T.B.H., 1983, 442; Commissiemensenrechten, 10 dec. 1984, T.B.H., 1985, 
231. Zelfs zonder de formele toepassing van dit artikel zouden dezelfde oplossingen geboden 
zijn op grond van de algemene rechtsbeginselen (Kh. Brussel, 5 oktober 1982, J. T., 1983, 178; 
COPPENS en 'T KINT, o.c., Vr. 470). Zie infra, nr. 13. 
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wettelijk vereist is (daar er geen eigenlijke vordering bestaat: zie 
art. 764, 9° Ger.W.)(19). 

12. Het faillissement ,op verzoek" van een of meer schuldeisers is 
een procedure op dagvaarding(20). 
Met verzoek wordt immers niet bedoeld een verzoekschrift doch wei 
een vordering van de schuldeisers die krachtens het algemeen beginsel 
van artikel 702 Ger.W. op dagvaarding wordt ingeleid(21). Dit be
ginsel geldt ook voor de curator die als , vertegenwoordiger" van de 
boedel, de uitbreiding vraagt van het faillissement tot een derde (b.v. 
meester van de zaak). Dit zal de curator niet beletten aan de recht
bank van koophandel de feiten mede te delen die aanleiding zouden 
kunnen zijn tot een uitbreiding van het faillissement: dit moet echter 
niet beschouwd worden als een verzoekschrift in de zin van arti
kel1025 Ger.W. Het faillissement dat alsdan wordt uitgesproken is 
een beslissing die ambtshalve werd gewezen. 
Na de inleiding op dagvaarding zijn m.i. de gewone procesregels 
gedeeltelijk van toepassing, in die zin dat de regels van het tegenspre
kelijk debat in openbare terechtzitting worden toegepast. Indien de 
tijd dringt en partijen tenvolle de mogelijkheden van vertraging 
benutten die het Gerechtelijk Wetboek Ievert, belet niets de recht
bank ambtshalve te beslissen dat de schuldenaar moet worden opge
roepen en over te schakelen op een procedure ex officio. 
Er kan geen exceptie van aanhangigheid worden opgeworpen door 
de debiteur nu partijen niet dezelfde zijn. 

13. Indien de rechtbank beslist een procedure ambtshalve te voeren, 
dan is de oproeping van de gefailleerde niet aileen wenselijk doch ook 
verplichtend. Dit volgt uit de toepassing van artikel 6 EVRM die 
terzake geen andere mogelijkheid laat(22). In de rechtspraak laat 

(19) Zie over dit probleem, MEEDS, A., o.c., sub art. 764, 9° Ger.W. 
(20) 'T KINT, F., ,,Lepouvoir d'office du Juge en matiere de faillite'', inL'evolution du droit 
judiciaire au travers du contentieux economique, social etjamilial, Journees Dabin 1984, 518; 
Contra: Cass., 27 mei 1880, Pas., 1880, I, 142; Gent, 24 feb. 1925, Jur. Fl., 1925, 4534; Brussel, 
13 juli 1939, Pas., 1940, II, 133; CLOQUET, o.i:., 1104. Zie ook noot 18. 
(21) COPPENS en 'T KINT, o.c., 477; 'T KINT, ,Le pouvoir d'office du Juge en matiere de 
faillite", in L 'evolution du droit judiciaire, Bruylant 1984, 518. Anders: Antwerpen, 19 
februari 1985, T.B.H., 1986, m. 1; Brussell3 juli 1939, Pas., 1940, II, 133; Gent 24 februari 
1925, Jur. Fl., 1925, 4534; VANRYN en HEENEN, IV, nr. 2663. Het probleem is thans voor 
goed opgelost door Cass., 31 januari 1986, T.B.H., 1986, m. 4 Concl. Proc. Gen. KRINGS, 
dat de hierboven verdedigde stelling bezegelt. 
(22) CoPPENS en 'T KINT menen dat de toepassing van de algemene rechtsbeginselen dezelfde 
oplossing wettigt (o.c., 470). 
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men hierop een dubbele uitzondering gelden: indien het zinloos is de 
gefailleerde op te roepen omdat deze voortvluchtig is of geen bekende 
woonplaats heeft is een oproeping niet nodig. De betekening van een 
oproeping aan bet parket zou een volkomen nonsens zijn nu in feite 
de rechtbank van koophandel juist de taak vervult van openbaar 
ministerie door bet faillissement ambtshalve te beslissen. 
Een tweede uitzondering is meer voor betwisting vatbaar. Het werd 
vaak aanvaard dat indien er een volstrekte noodzaak was het faillisse
ment uit te spreken zonder de debiteur te verwittigen (b. v. om een 
verrassingseffect te bereiken) de rechtbank het kon stellen zonder 
oproeping(23). 
Die uitzondering heeft geen voldoende rechtsgrond. 
Zij is trouwens gedeeltelijk vreemd aan de werkelijkheid: de gefail
leerde die zich bedreigd voelt door een faillissement heeft meestal wei 
de nodige voorzorgen genomen en de meeste verduisteringen van 
activa geschieden bij faillissementen op aangifte. 
De oproeping moet aan de toekomstige gefailleerde duidelijk maken 
waarvoor hij wordt opgeroepen. De termijn moet voldoende zijn om 
hem toe te Iaten de raad te vragen van een raadsman. De gepaste 
termijn is m.i. die welke gebruikelijk is voor bet kort geding, daar 
de procedure naar aard spoed vereist(24). Uitstel moet niet verleend 
worden door de rechtbank. De rechtbank zou ook kortere termijnen 
kunnen toepassen, doch zou dit wei in de oproeping zelf moeten 
verantwoorden. 
De behandeling moet m.i. niet per se openbaar geschieden: dit brengt 
inderdaad de kredietwaardigheid van de schuldenaar in bet gedrang. 
Om te voldoen aan bet vereiste van artikel 96 Grondwet zou bet 
volstaan in de faillissementsbeslissing - die wei openbaar wordt 
gewezen - de omstandigheden te viseren die de behandeling in 
raadkamer hebben gewettigd. De uitspraak geschiedt uiteraard open
baar. 

3. Bevoegdheidsproblemen 

14. Bevoegdheidsproblemen zijn de laatste jaren schering en inslag 
geweest. Dit was zeker niet de bedoeling van de auteurs van bet 

(23) Zie hierover NEUMAN, M., o.c., 188; Brussel, 6 november 1981, B.R.H., 1982, 386; 
AFscHRIFT, J., ,La comparution du commer~ant declare d' office en etat de faillite", J. T., 
1981, 718. 
(24) Met de moeilijkheid dat niet altijd op korte termijn kan geweten worden of de gerechts
brief effectief betekend werd. 
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Gerechtelijk Wetboek die in een ruime visie- gedeeld door het Hof 
van Cassatie - beslist hadden dat de faillissementsrechtbank be
voegd zou zijn voor alle geschillen die betrekking hadden tot het 
faillissement. De wetswijziging van 24 maart 1975 had voor gevolg 
dat de discussie opnieuw oplaaide of bleef duren: onder druk van 
vakbondskringen werd beslist hetgeen verband hield met het arbeids
recht grotendeels uit de sfeer van de faillissementsrechtbank te 
lichten wat dan werd verwezenlijkt door de volgende (ongelukkige) 
formulering: ,de rechtbank van koophandel neemt kennis van vor
deringen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement 
overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van koophandel 
en waarvan de gegevens zich bevinden in het bijzonder recht dat het 
stelsel van het faillissement beheerst''. 

15. Die formulering leidt tot discussiepunten. 
Het eerste betreft de vraag of de bevoorrechte aard van een schuld
vordering a1 dan niet onder de bevoegdheid valt van de faillissements
rechtbank. 
Dat de rangregeling een vraag is die onder het bereik valt van 
artikel 574 lid 2 wordt niet betwist(25). De vraag of betwistingen 
nopens het bestaan van een voorrecht door de rechtbank van koop
handel moeten worden beslecht, wordt niet steeds op dezelfde wijze 
beantwoord(26). 
Wie meent dat de bevoegdheidstoekenning aan de rechtbank van 
koophandel beperkend moet worden uitgelegd zal pleiten voor een 
negatief antwoord, maar dit werkt uiteraard ontzettend weinig effi
cient, zodat begrijpelijkerwijze de rechtbanken van koophandel zeer 
vaak zelf beslissen zonder hun onbevoegdheid op te werpen. 

16. Ben tweede steeds weerkomend probleem is dit van de vorderin
gen van pseudowerknemers. 
De rechtbank van koophandel is uitsluitend bevoegd voor de toela
ting tot het passief: prejudicieel moet teoretisch de arbeidsrechtbank 
beslissen over de arbeidsrechtelijke problematiek zodat er een pen
delsysteem wordt toegepast. 
Aangiften gedaan door bestuurders van een NV of PVBA in het 
faillissement op grond van een hoedanigheid van vermeende werkne-

(25) Cass., 26 februari 1981, R. W., 1981-82, 2835. 
(26) Arbrb. Tongeren, 13 januari 1982, B.R.H., 1982, 507; Brussel, 7 mei 1981, J. T. T., 1981, 
222, noot; in tegenovergestelde zin, Gent, 12 februari 1981, B.R.H., 1982, 298, noot. 
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mer (die zij zichzelf hebben toebedeeld) worden stelselmatig door de 
curatoren betwist. Wie beslist over de hoedanigheid van werknemer? 
De stelling ,pro arbeidsrechtbank" stoelt hierop dat de werknemer 
in zijn aangifte (die gelijkwaardig is met een dagvaarding) de hoeda
nigheid van werknemer inroept zodat dit volstaat om een probleem 
van sociaal recht te doen ontstaan waarvoor de arbeidsrechtbanken 
bevoegd zijn (de ingeroepen hoedanigheid is determinerend). 
De stelling ,pro rechtbank van koophandel" berust hierop dat de 
werknemer die de aangifte doet niet zijn erkenning vraagt als werkne
mer doch de toelating tot bet passief (vordering voor dewelke de 
rechtbank van koophandel uitsluitend bevoegd is). Dat hij daarbij 
zijn rechten verder adstrueert met een bepaalde rechtsgrond laat de 
rechtbank van koophandel niet tot zonder meer te verwijzen naar de 
arbeidsrechtbank: een onderzoek naar de grond van de aanspraken 
is wei gewettigd, vooraleer wordt verwezen(27). M.a.w. de gewone 
bevoegdheidsregels worden niet toegepast wanneer de geadieerde 
rechtbank in elk geval, na de prejudiciele verwijzing, toch uiteinde
lijk zal beslissen over de vordering. Het Hof van Cassatie heeft thans 
beslist dat de arbeidsrechtbank bevoegd was(28). 

17. Ben tijdlang hebben bepaalde auteurs voorgehouden dat de 
rechtbanken van koophandel niet bevoegd waren om kennis te 
nemen van vorderingen tot aanvulling van bet passief (63 ter en 133 
Venn. wet)(29). 
De rechtspraak heeft deze rechtsleer niet gevolgd. De rechtbanken 
van koophandel hebben eenstemmig hun bevoegdheid geaffir
meerd(30). 
De dissidente rechtsleer heeft dan cum elegantia de bevoegdheid van 
koophandel erkend(31). 
Ben analoog probleem was gerezen met betrekking tot de toepassing 
van de vorderingen ex artikel 123, 7° Venn. wet: op enkele uitzonde-

(27) Brussel, II september I984, T.B.H., I985, 34: Brussel, 2I apri!I983, T.B.H., I985, 458, 
noot KOHL. 

(28) Cass., 19 december I985, T.B.H., 1986, I97. 
(29) 0 .m. RoNSE, J., ,La responsabilite facultative des administrateurs et gerants en cas de 
faillite avec insuffisance d'actif", Rev. Prat. Soc., 1979, 306. 
(30) Kh. Brussel, 22 oktober 1982, B.R.H., I982, 574; Kh. Brussel, I4 februari 1983, B.R.H., 
I983, 602; Kh. Brussel, 17 mei 1983, T.B.H., I984, 564; Kh. Brussel, 20 apri!I983, T.B.H., 
I984, 551. 
(3I) RONSE, J ., noot, J. T., I984, 249. 
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ringen na heeft de rechtspraak dezelfde oplossing gekozen(32). Het 
Hof van Cassatie heeft die rechtspraak goedgekeurd(33). 
Territoriale bevoegdheidsproblemen zijn weinig talrijk geweest, be
halve in een internationale kontekst. En dit alhoewel de leer van het 
Hof van Cassatie in de uitlegging van artikel 631 Ger. W. wei enige 
kritiek had uitgelokt (bevoegd is de rechtbank van de woonplaats van 
de gefailleerde, woonplaats zijnde woonplaats in de zin van art. 36 
Ger.W.(34). 
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 2 februari 1978 wei enige 
ruimte gelaten voor een handige toepassing van de faillissementswet. 
Indien de woonplaats volledig fictief is, zou de rechtbank van de 
werkelijke zetel van de firma nog steeds zijn bevoegdheid kunnen 
inroepen(35). 
Daarenboven zegt het Hof van Cassatie niets over wat het begrip 
woonplaats inhoudt voor vennootschappen. Dit moet m.i. begrepen 
worden als de maatschappelijke zetel, met dien verstande dat een 
fictieve maatschappelijke zetel nog steeds zou kunnen geweerd wor
den door de rechter van de werkelijke zetel(36). 
Tenslotte kan wegens samenhang een enkele rechtbank bevoegd zijn 
bij faillissement van meerdere vennoten van een VOF(37). 

4. Rechtsmiddelen - Het ingetrokken faillissement 

18. Uit de recente problemen die gesteld worden door de aanwen
ding van rechtsmiddelen tegen een faillissementsbeslissing kunnen 
volgende problemen geselecteerd worden. 
Moet het Hof van Beroep dat uitspraak doet over een hoger beroep 
tegen een faillietverklaring zelf de zaak tot zich trekken indien, om 
een of andere reden die geen verband houdt met de grond van de 
zaak, het vonnis a quo nietig moet verklaard worden? 
Twee hoven van beroep(38) hebben reeds beslist dat artikel 1 068lid 1 
Ger. W. niet toepasselijk was op faillissementen die ambtshalve geo-

(32) Arr. Rb. Brugge, 5 november 1982, T.B.H., 1984, 32; Kh. Brussel, 14 februari 1983, 
T.B.H., 1983. 
(33) Cass., 6 maart 1986, T.B.H., 1986, nr. 5. 
(34) Cass., 2 februari 1978, B.R.H., 1978, 120. 
(35) Kh. Brussel, 4 november 1981, B.R.H., 1982, 472. 
(36) Kh. Namen, 20 maart 1980, Rev. Reg. D., 1980, 245. 
(37) Brussel, 27 mei 1978, B.R.H., 1979, 120. 
(38) Luik, in een niet uitg. beslissing van 3 mei 1985 en Brussel, 20 oktober 1983, T.B.H., 
1984, noot Y.D. 
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pend verklaard worden. Het Hof zou slechts mogen vernietigen en 
de zaak zo laten. Die stelling werd op enige kritiek onthaald(39). 

19. Tegen een faillissement dat ambtshalve wordt uitgesproken is in 
beginsel slechts verzet toelaatbaar, omdat de gefailleerde geen partij 
was in de zaak en daarom evenmin hoger beroep kan instellen. 
De oplossing is minder duidelijk indien - conform met hetgeen 
gezegd werd sub 13 - de toekomstige gefailleerde formeel 
opgeroepen werd om te verschijnen. Adv. Gen. Vandemeulebroecke 
beschouwt dat de gefailleerde dan wel partij was, zodat zijn verzet 
niet toelaatbaar zou zijn(40). Deze stelling vindt wel enige steun in 
een cassatiearrest van 30 jan. 1970(41). Het Cassatiearrest van 31 
januari 1986(42) gaat in dezelfde richting. 
De onduidelijkheid van die toestand heeft voor gevolg dat de voor
zichtige gefailleerde vaak het nodige doet om en hoger beroep aan 
te tekenen en verzet. 
Het is immers - de lege lata - vrij moeilijk te onderscheiden of hij 
al dan niet echt partij was in de zaak. 
De rechtspraak blijft in elk geval verdeeld. Aldus besliste het Hof 
te Gent dat alleen hoger beroep toelaatbaar was(43) terwijl Antwer
pen pleit voor het verzet(44). 

20. De twistvraag nopens de kosten van het ingetrokken faillisse
ment blijft ook de rechtspraak verdelen. 
Indien het Hof te Antwerpen constant beschouwt dat de kosten nooit 
ten laste gelegd kunnen worden van de Staat (die volgens dit Hof niet 
aanwezig is)(45) is het Hof te Brussel even resoluut voorstander van 
een tenlastelegging van de kosten aan de Staat indien blijkt dat het 
faillissement niet het gevolg was van de nalatigheid van de gefailleer
de(46). 

(39) NEUMANN, o.c., 199, die verwijst naar vroegere rechtspraak in tegenovergestelde zin. 
Devolutieve kracht is in faillissementszaken niet uitgesloten (zie b.v. Cass., 17 juni 1976, Pas., 
1976, I, 1124). Het is aileen in het heel specifiek geval van een faillissement dat ambtshalve 
werd uitgesproken op grond van een nietige procedure, dat de devolutieve werking zou 
uitgesloten zijn. 
(40) T.B.H., 1983, 437. 
(41) Pas., 1970, I, 455. 
(42) T.B.H., 1986, nr. 4. 
(43) 11 september 1985, T.B.H., 1986, nr. 1; Brussel, 16 januari 1967, B.R.H., 1970, 22. 
(44) 19 februari 1985, T.B.H., 1986, 132; 13 november 1979. B.R.H., 1980, 79. 
(45) B.v. Antwerpen, 27 april 1982, B.R.H., 1983, 269, noot VEROUGSTRAETE. 

(46) Brussel, 20 oktober 1983, T.B.H., 1983, 205. 
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De Brusselse stelling kan wei enige steun vinden in de eigen aard van 
een ambtshalve uitgesproken faillissement: de rechtbank treedt ten
slotte op als vorderende partij in naam van de Staat en het is logisch 
dat de gefailleerde ook de gevolgen van een onjuiste beslissing niet 
zou moeten dragen. 
Het probleem van de beheerskosten van het faillissement moet op een 
autonome wijze worden opgelost en volgt niet noodzakelijk de 
oplossing gekozen voor de gerechtskosten. De beheerskosten worden 
-per analogie met de zaakwaarneming- gedragen door de gefail
leerde - onverminderd zijn vorderingsrecht tegen de curator indien 
deze laatste de zaken slecht beheerde(47). 
Het probleem van de schadeloosstelling van de gefailleerde tenslotte 
is opnieuw een afzonderlijk probleem. Het stelt de moeilijke vraag 
of de Staat aansprakelijk kan gesteld worden voor gebeurlijke fouten 
van de magistraat(48). 
De beslissing van de Europese Commissie van de rechten van de mens 
inzake Anca(49) laat weinig twijfel dat bij een wetswijziging iets 
hierop moet worden gevonden. 

5. Faillissement en kort geding 

21. De rechter in kort geding doet in gevallen die hij spoedeisend 
acht bij voorraad uitspraak in aangelegenheden die tot de bevoegd
heid van de rechtbank van koophandel behoren (584 Ger.W.). Er is 
a priori geen enkele reden om de toepassing van dit beginsel volledig 
uit te sluiten voor aangelegenheden die tot de faillissementsmaterie 
behoren(50) (51). De faillissementswet heeft nochtans in specifieke 
gevallen zelf een spoedprocedure voorzien die als dusdanig belet dat 
de voorzitter in kort geding zou zetelen. 

22. Dit betreft vooral de aangelegenheden waarin de rechter com
missaris expliciet de bevoegdheid krijgt om bij bevelschrift voorlopi-

(47) I.V., noot onder Antwerpen, 27 april 1982; contra NEUMAN, o.c., 201. 
(48) CORNELIS, o.c.,; VAN OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden 
van de rechterlijke macht, Antwerpen 1984. 
(49) 10 december 1984, T.B.H., 1985, 234. 
(50) LINDEMANS, D., Kort geding, Antwerpen, Kluwer 1986, 268; Kh. Kortrijk, 16 sept. 1977, 
R. W., 1977-78, 1059; Kh. Brussel, 27 aug. 1979, J.T., 1980, 265; Contra, doch te algemeen 
en ten onrechte, VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, 1979, 12 e.v. 
(51) De rechtbank doet weliswaar uitspraak zoals in spoedeisende zaken (art. 504 F. Wet) over 
betwistingen van schuldvorderingen. Uit die specifieke verwijzing naar een spoedprocedure 
mag niet afgeleid worden dat de voorzitter geen voorlopige maatregelen zou mogen nemen 
in andere materies. 
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ge maatregelen te nemen (zie b.v. art. 475,476, 477, 482,493 en 547 
van de Faill. Wet). Er is geen twijfel dat de voorzitter dezelfde 
maatregelen niet mag bevelen. 
De vraag is echter of de rechter commissaris, die wettelijk de op
dracht heeft gekregen het faillissement te bespoedigen, ook nog 
andere maatregelen mag nemen ten voorlopige titel, dan die welke 
expliciet in de wet zijn vermeld. In dit geval zou de rechter in kort 
geding niet bevoegd zijn. 
De bevoegdheden van de rechter commissaris zijn, voor al wat niet 
uitdrukkelijk is toegekend, beperkt tot de , ,dringende en noodzakelij
ke maatregelen die de beveiliging en de bewaring van de goederen 
aanbelangt" (art. 463 Faill. W.). 
De rechter commissaris kan echter niet tegenover derden optre
den(52). 
Uit die beginselen kunnen volgende konsekwenties geput worden. 
De rechter commissaris mag bevelen dat de wettelijke publicaties van 
het faillietverklarend vonnis worden opgeschort tot wanneer uit
spraak wordt gedaan over het verzet tegen een faillissement dat 
patent ten onrechte werd uitgesproken. Een dergelijke maatregel 
heeft voor gevolg dat de goederen van de boedel worden beveiligd. 
De rechter commissaris is eveneens bevoegd om betwistingen op te 
lossen m.b.t. de goederen die in de inventaris moeten worden opge
nomen. 
Indien een derde zich hiertegen verzet (b.v. omdat hij voorhoudt 
cessionaris te zijn van de goederen) zal de rechter commissaris echter 
niet bevoegd zijn(53). Hij is evenmin bevoegd om het vrijmaken van 
een door de gefailleerde in huur genomen pand te bevelen(54). 
De bevoegdheid van de rechter commissaris wordt in aanzienlijke 
mate beperkt in de periode van definitieve vereffening van het 
faillissement (d.i. als er geen akkoord tot stand komt). In gelijkaardi
ge mate zal de mogelijke bevoegdheid van de voorzitter in kort geding 
toenemen om de incidenten in die periode te regelen (zie hieronder 
nr. 32 s.q.). 

23. De bevoegdheid van de voorzitter wordt daarenboven nog be
perkt door de aan de beslagrechter toegekende bevoegdheid (1395 

(52) LAENENS, J., ,De rechter in kort geding: vrijbuiter in faillissementszaken", T.B.H., 
1986, nr. 24. 
(53) Brussel, 15 februari 1905, Pas., 1906, 11, 12. 
(54) cfr. Kh. Mechelen, 3 april 1981, R. W., 1981-82, 1572). De voorzitter wei. 

587 



Ger.W.). De beslagrechter heeft in het gerechtelijk wetboek een 
overkoepelende bevoegdheid die blijft bestaan, in zekere mate, ook 
bij faillissement(55). 

24. Dit laat echter nog ruimte voor de voorzitter in kort geding die 
de residuaire bevoegdheid heeft van het voorlopige in faillissements
aangelegenheden. 
Ben correct gebruik van die bevoegdheid vindt men in volgende 
gevallen. De voorzitter mag aan de conservator van de Deposito- en 
Consignatiekas bevelen dat hij onverwijld de door de rechter com
missaris bevolen betalingen zou uitvoeren op de wijze bepaald door 
de curator. 
Tegenover derden heeft de rechter commissaris in beginsel geen 
bevoegdheid. Daarenboven heeft de rechter commissaris zijn be
voegdheid uitgeput door de betaling te bevelen: bij weigering van de 
Kas uit te voeren is alleen de voorzitter bevoegd om desnoods mits 
oplegging van een dwangsom de uitbetaling te bevelen(56). 
Wanneer na intrekking van het faillissement de ex-gefailleerde terug 
in het bezit wenst te worden gesteld van de goederen kan de voorzitter 
de teruggave bevelen op verzoek van de ex-gefailleerde(57). 
De voorzitter zou ook een verkoop van roerende goederen voorlopig 
mogen tegenhouden wanneer de rechten van de schuldeisers in het 
gedrang zijn (b.v. bij verkoop aan een spotprijs) in de mate dat de 
rechter commissaris die verkoop had toegelaten (b.v. op grond van 
art. 477, lid 1). 
De schuldeiser kan tegen een dergelijke verkoop toegelaten door de 
rechter commissaris verzet aantekenen voor de rechtbank: in afwach
ting van de eindbeslissing kan de voorzitter de geplande verkoop 
opschorten. Het zou niet opgaan een dergelijke maatregel te vragen 
aan de rechter die juist deze verkoop heeft toegelaten of bevolen 
terwijl zijn beslissing wordt aangevochten voor de rechtbank van 
koophandel. 

25. Ben beperking die aan de voorzitter wordt opgelegd doch vreemd 
is aan de vraag van zijn bevoegdheid houdt verband met de spoedver
eiste. 

(55) Zie voor een twijfelachtig geval: Rb. Brussel, 26 juni 1980, B.R.H., 1981, 235 (over de 
erelonen van de curator bij de verkoop van een onroerend goed). 
(56) zie Voorz. Kh. Brussel, 6 mei 1982, B.R.H., 1983, 98. 
(57) Voorz. Kh. Brussel, 16 dec. 1982, J.T., 1983, 344. 
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Wanneer de faillissementsrechtbank praktisch even snel uitspraak 
kan doen over de grond van de zaak zal er geen aanleiding zijn tot 
kort geding. In de meeste gevallen zijn de Belgische rechtbanken van 
koophandel er op voorzien om snel uitspraak te doen. Dit zal het kort 
geding de facto overbodig maken. 

III. VOORWAARDEN VAN HET FAILLISSEMENT 

26. De laatste jaren zijn gekenmerkt door een poging het aantal 
faillissementen af te remmen, wat verband houdt met de afvlakkende 
conjunctuur. Dit heeft een uitdrukking gevonden, wat de voorwaar
den van het faillissement betreft, op vier verschillende wijzen. 
Vooreerst werden de criteria van het faillissement uitgediept. 
V ervolgens werd gezocht naar alternatieven voor het faillissement die 
het faillissement zouden kunnen beletten of vervangen: hier dient 
vooral gedacht aan de vereffening. 
Ten derde, werd een beleid gevoerd in het kader van het ambtshalve 
uitgesproken faillissement dat ertoe strekte bepaalde toestanden te 
gedogen. 
Tenslotte werd de constructie van het ,zacht faillissement" opge
bouwd. 

A. Uitdieping van de voorwaarden van het faillissement 

27. Formeel juridisch is de eerste voorwaarde van het faillissement 
het ,ophouden te betalen", wat nader werd omschreven in een veel 
geciteerde definitie als , ,le fait materiel du commer~ant qui, n'hono
rant passes dettes exigibles, a arrete son mouvement de caisse" (Luik 
31 mei 1958). Die definitie is in belangrijke mate verfijnd door de 
rechtspraak. 
Het centraal begrip van de illikwiditeit heeft enige nuancering onder
gaan. Vooreerst moet de illikwiditeit van duurzame aard zijn(58). 
Daarom is het criterium van de insolvabiliteit niet zonder belang: de 
illikwiditeit van de solvabele onderneming zal zelden duurzaam zijn. 
Daarenboven wordt met illikwiditeit gelijkgesteld het feit een kunst
matig krediet aan te wenden (b.v. door de niet betaling van RSZ of 
BTW)(59). 
Om de duurzaamheid en het ophouden van betalen te apprecieren 

(58) H.R., 30 december 1981, N.J., 1982, 55; Brussel, 27 oktober 1982, J.T., 1983, 177. 
(59) Voor het Franse recht, in die zin: DERRIDA, noot onder Cass. Fr., 20 november 1978, 
D., 1979, 525, 528. 
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wordt nu ook terecht meer diepgaand onderzocht of de onderneming 
rendabel is. Rendabiliteit van de voorlopig illikwiede onderneming 
zal uiteraard het faillissement beletten. 
Samenvattend: een begin van economische analyse is te bespeuren in 
de beslissingen van de rechtbanken van koophandel. Het fenomeen 
,ophouden te betalen" wordt van dichterbij onderzocht met de 
uitgesproken bedoeling het faillissement te vermijden waar het ook 
maar enigszins kan. Het valt nog af te wachten of het Hof van 
Cassatie nog Ianger genoegen zal nemen met een lineaire opsomming 
van niet betaalde schulden, door de bodemrechters als enige grond 
van het faillissement aangehaald. Het zou m.i. best mogelijk zijn dat 
het Hof van Cassatie het spoor volgt van de Nederlandse Hoge Raad 
die meer diepgaand onderzoekt of de bodemrechter wellogisch uit 
de door hem aangehaalde feiten heeft kunnen afleiden dat de koop
man gefailleerd was. 

28. Wankelen van krediet is de tweede voorwaarde van het faillisse
ment. 
Historisch gezien was de bedoeling van die tweede voorwaarde het 
faillissement te beletten van kooplieden die opgehouden hadden te 
betalen omdat zij civiele schulden niet konden afbetalen, d.i. schul
den vreemd aan hun handelsactiviteiten (b.v. speelschulden). 
Op nogal verwarde wijze heeft de rechtspraak tientallen jaren ge
poogd in het wankel krediet een autonome voorwaarde te zien van 
het eigenlijk faillissement. Die poging is in feite de grond ingeboord 
door het Hof van Cassatie dat in een arrest van 2 december 1963 
beide voorwaarden gezien heeft als een economische voorwaarde 
gezien uit twee verschillende gezichtshoeken(60). Niet betaling ver
oorzaakt het opdrogen van het krediet; het opdrogen van het krediet 
veroorzaakt de niet betaling; ophouden te betalen bewijst dat de 
handelaar geen krediet heeft. 
M.a. w. indien het begrip ophouden te betalen voldoende ruim wordt 
uitgelegd is er geen enkele behoefte aan het wankelen van het krediet. 
De wetgever zelf gebruikt trouwens enkel het begrip ophouden te 
betalen wanneer hij het faillissement omschrijft: zie b.v. artikel445 
en 446 Faill. Wet. 
Waarom dan dit krampachtig houden aan het vereiste van wankelen 
van krediet? Wellicht aileen omdat de rechtspraak behoefte had aan 
die kunstmatige structuur in het kader van het gerechtelijk akkoord. 

(60) Cass., 2 december 1963, R. W., 1964-65, 769. 
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Doorgaans wordt aanvaard dat wie een akkoord aanvraagt hiermede 
toegeeft dat hij ophield te betalen. Om het faillissement desondanks 
niet te moeten uitspreken rationaliseert de rechtspraak die toestand 
door te stellen dat de schuldenaar die een akkoord aanvraagt welis
waar opgehouden heeft te betalen doch dat zijn krediet niet wankelt, 
zodat beide vereisten voor het faillissement niet verenigd zijn. 
Die redenering is in feite niet nodig: wie een akkoord aanvraagt 
meent, m.i. noodzakelijkerwijEe dat hij niet opgehouden heeft te 
betalen, of m.a.w.: dat zijn illikwiditeit niet permanent is(61). 

B. Alternatieven voor het jail/issement 

29. In dezelfde geest- de beperking van het aantal faillissementen 
- is er de laatste vijf jaar een korte rage geweest van de stelling dat 
vereffening van vennootschappen het faillissement zou beletten. 
Oorsprong van dit modefenomeen: de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie die in zekere mate vereffening en faillissement gelijkstelt 
m.b.t. de gevolgen ervan. Indien vereffening ook een samenloop 
doet ontstaan, redeneerden bepaalde auteurs, is er ook geen enkele 
reden meer om het faillissement van vennootschappen in vereffening 
nog uit te spreken. Het is steeds gevaarlijk op een jurisprudentiele 
constructie verdere constructies te maken. Het is inzoverre juist dat 
een vereffening niet per se toelaat aile schuldeisers uit te betalen en 
dat tengevolge van samenloop krachtens de wet zelf de eisbare 
schulden niet worden uitbetaald op de gewone wijze, vaak tot onge
noegen van de schuldeisers. 
Dit houdt echter nog niet in dat de onderneming heeft opgehouden 
te betalen in de zin van de faillissementswet maar sluit het evenmin 
uit. 
Wanneer de schuldeisers (of een beduidende meerderheid van de 
schuldeisers) genoegen nemen met het dividend uitbetaald door de 
vereffenaar moet deze laatste geen aangifte doen van het faillisse
ment en moet de rechtbank evenmin ambtshalve het faillissement 
geopend verklaren. 
Een dagvaarding in faillissement van een schuldeiser zou ook kunnen 
verworpen worden wegens misbruik van recht. 
Indien die voorwaarden niet vervuld zijn, zal de vereffenaar de 
aangifte moeten doen van het faillissement. 

(61) In die zin VEROUGSTRAETE, de ,Wettelijke criteria van de discontinuiteit", in Onderne
mingsdiscontinuiteit, Kluwer, 1984, 281; contra: Brussel, 1 juni 1982, Rev. Prat. Soc., 1982, 
150. 
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Over deze nu wat geluwde controverse, zie MERSCH(62), MATRAY, 
L.(63), DUMON, Y .(64) en de in hun bijdragen geciteerde beslissin
gen). 

C. Beleid in het ambtshalve uitgesproken faillissement 

30. In de jaren zeventig was het aandeel van de ambtshalve uitge
sproken faillissementen in het geheel van faillissementen bijna een 
leeuwenaandeel. De schuldeisers namen de moeite niet meer te dag
vaarden in faillissement (behalve de RSZ die dergelijke dagvaardin
gen nogal vaak gebruikte als een drukkingsmiddel om betalingen te 
bekomen). 
Geconfronteerd met een enorme stijging van het aantal faillissemen
ten hebben de rechtbanken van koophandel op spectaculaire wijze 
het aandeel van de ambtshalve uitgesproken faillissementen doen 
dalen. 
Dit houdt in dat zij, volkomen terecht, een beleid gevoerd hebben 
dat ertoe strekt, wanneer schuldeisers zelf passief blijven, evenmin 
actief op te treden. ,De faillissementsmaterie is van open bare orde" 
is gedeeltelijk een holle formule. Er zijn ongetwijfeld aspecten van 
openbare orde in het faillissementsrecht. 
Het handhaven van de openbare orde vergt zeker niet dat de recht
bank van koophandel het initiatief zou nemen faillissementen geo
pend te verklaren, ook al beschikt de rechtbank over de nodige 
gegevens om dit te doen. 
De rechter moet in ons rechtsbestel in beginsel een passieve houding 
aannemen. In de zeldzame gevallen waar hij ambtshalve mag optre
den (K.B. nr. 22, art. 442 Faill. Wet) MOET hij niet ambtshalve 
optreden: dit is alleen een mogelijkheid die hij slechts met schroom 
en wanneer het echt dringend vereist is zal aanwenden. In feite is zijn 
optreden slechts gewettigd in de gevallen waar de openbare orde in 
de zin van artikel 138 Ger. W. in het gedrang is gebracht. 

D. Het ,zacht faillissement" 

31. Hierna zal gezien worden (nr. 46) hoe ,,zachte faillissementen'' 
worden ingericht. 

(62) ,Note sur la liquidation des societes commerciales", T.B.H., 1985, 339. 
(63) ,Le principe d'egalite des creanciers dans la jurisprudence de la Cour de Cassation", in 
Les creanciers et le droit de Ia faillite, Bruylant 1984, 30. 
(64) Noot, B.R.H., 1984, 471. 
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Het gevaar van die zachte faillissementen is dat faillissementen 
worden uitgesproken in gevallen waar de onderneming niet effectief 
ophield te betalen maar waar integendeel een onderneming in moei
lijkheden failliet wordt verklaard met de bedoeling bepaalde schul
den onbetaald te Iaten en aldus op prettige wijze opnieuw van wal 
te gaan. 
Dit is een misbruik van bet faillissementsrecht waarop hierna nog zal 
worden ingegaan. 

IV. BESTUUR VAN HET FAILLISSEMENT EN VEREFFENING VAN AC

TIVA 

A. Inleiding 

32. De wijze waarop faillissementen worden beheerd hangt nauw 
samen met de doelstellingen ervan. In 1851 prevaleerde de bedoeling 
de boedel te vereffenen in een geest van gelijkheid tussen schuldei
sers. 
De laatste jaren zijn gekenmerkt door een merkwaardige evolutie. 
Nu er geen efficiente methode bestaat om een moratorium te beko
men werd gezocht naar middelen om de onderneming, gezien als een 
entiteit die van de fysische of rechtspersoon die de onderneming 
controleert kan gescheiden worden, nog te redden(65). 
Ook in een klassieke optiek van vereffening van de boedel zijn de 
regels van beheer van bet faillissement niet onveranderd gebleven. 
Het toezicht op de curators is scherper geworden, de grenzen van hun 
aansprakelijkheid werden nader onderzocht terwijl de wijze van 
vereffening van de boedel ook enkele mineure wijzigingen onderging. 

B. Verejjeningsproblemen 

1. De afstand van het recht een akkoord (na faillissement) te 
vragen 

33. Na faillietverklaring onderscheidt de wet twee perioden: 
- een eerste tijdens dewelke de curator bet patrimonium van de 
buitenbezitgestelde gefailleerde beheert en hetzij onmiddellijk bet 

(65) Zie een opsomming van een aantal definities van de onderneming in VAN EECKHOUTTE, 
W., ,De rol van de onderneming in het sociaal recht en de verschijningsvorm van het sociaal 
recht voor de onderneming", R. W., 1979-80, 2323. 
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faillissement sluit wegens gebrek aan actief hetzij de voorlopige 
maatregelen neemt die zullen uitmonden op een akkoordvergadering 
- een tweede periode, na mislukken van het akkoord, waarin de 
curator de activa tegeldemaakt. 
Dit teoretisch schema is volledig voorbijgestreefd. Ret is uitzonder
lijk dat een gefailleerde een akkoord vraagt dat voor hem weinig nut 
oplevert. Nochtans is de rechtspraak in die zin gevestigd dat de 
gefailleerde niet op voorhand en buiten de akkoordvergadering 
afstand mag doen van zijn recht een akkoord te vragen. Daar in 
praktijk slechts zeer weinig curatoren de moeite doen een duidelijk 
overbodige akkoordvergadering op te roepen, blijft de curator nood
zakelijkerwijze werken onder het stelsel van het voorlopig be
heer(66). 
Dit klassiek stelsel is niet volkomen overtuigend, ook al zijn er 
tekstargumenten om het te steunen. Wanneer de werkelijkheid zo ver 
verwijderd is van de tekst zoals die wordt uitgelegd, kan het nuttig 
zijn een nieuwe blik te werpen op de wettekst. 
Ret recht een akkoord te vragen behoort uitsluitend toe aan de 
schuldenaar. Dit kan hem niet worden opgedrongen. W aarom zou 
de openbareordein gevaargebracht wordendoordat de gefailleerde 
wetens en willens, v66r de akkoordvergadering afstand doet van zijn 
recht? Er werd gesuggereerd dat de gefailleerde akte zou kunnen 
vragen aan de rechtbank van zijn wil afstand te doen en dit voordat 
de akkoordvergadering werd bijeengeroepen(67). 
Die laatste stelling werd gevolgd door het Rof van beroep te Brus
sel(68). 
De gevolgen van die rechtspraak zijn niet te onderschatten. De 
curator beweegt zich onmiddellijk in de sfeer van de verkoop zonder 
formaliteiten of overdadig toezicht. 

2. De verkoop van onroerende goederen 

34. De faillissementswet maakt een onderscheid tussen de verkoop 
van roerende en onroerende goederen en stelt veel strengere eisen 
voor de verkoop van eerstgenoemde. 
Voor de akkoordvergadering mogen in beginsel de onroerende goe-

(66) Over de onmogelijkheid afstand te doen van het recht een akkoord te vragen, zie 
FREDERICQ, VII, 264; CLOQUET, Les Novelles, Droit commercial, IV, nr. 2394. 
(67) VEROUGSTRAETE, I., ,Kan de gefailleerde afstand doen van zijn recht een akkoord te 
vragen?", T.B.H., 1984, 53. 
(68) 5 juni 1985, T.B.H., 1985, 78. 
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deren niet verkocht worden, tenzij met instemming van de gefailleer
de of nog wanneer er begonnen vervolgingen zijn (art. 554 lid 2). 

' Aan die teksten werd niets gewijzigd door de wet van 18 februari 1981 
(gewijzigd op 10 maart 1981) die het artikel 1193 ter heeft ingevoerd 
in het gerechtelijk wetboek en de mogelijkheid biedt niet openbaar 
te verkopen(69). Dit betekent met andere woorden dat de curator, 
zolang er geen akkoordvergadering werd gehouden, nog steeds be
roep moet doen op de soepele uitlegging van artikel 477 Faill. Wet 
of anders de vordering van de hypothecaire schuldeiser zal afwach
ten. 

35. Artikel 554 Faill. Wet en 1621 Ger.W. regelen de concurrerende 
rechten van curator en hypothecaire schuldeiser. Indien de eerst 
ingeschreven hypothecaire schuldeiser dit verlangt, heeft hij het 
uitsluitend recht te verkopen en heeft hij dus voorrang op de curator 
(564 in fine). 
Ben recent cassatiearrest heeft desbetreffende aile twijfels weggeno
men(70). 

36. Wanneer de immobilienmarkt weinig gunstig is en de hypothe
caire schuldeiser niet volledig wordt uitbetaald is het probleem van 
het ereloon van de curator steeds een delicate vraag. De curator staat 
voor de moeilijkheid dat hij in de vereffening van het faillissement 
algemene onkosten moet dragen en die graag toerekent op de op
brengst van aile activa ongeacht of er een voorrecht of hypotheek 
op weegt. De bevoorrechte schuldeisers zien hunnerzijds niet goed 
in waarom zij zouden moeten bijdragen tot de oplossing van dit 
probleem en zij zijn daarom in de regel slechts bereid ereloon te 
betalen aan de curator indien deze laatste specifieke taken heeft 
verricht die ten goede komen aan die schuldeiser. 
Het verdient geen aanbeveling eenzijdig in het lastenboek een beding 
te Iaten opnemen dat een bepaald ereloon waarborgt aan de curator: 
hiervoor moet de instemming gevraagd worden van de hypothecaire 
schuldeiser en de machtiging van de rechter commissaris (zie hiero-

(69) Zie hierover WALLEMACQ, A., ,De certaines ventes d'immeubles", J. T., 1981, 281; VAN 
BuooENHOUT, C. en PARus, R., ,Over de verkoop van onroerende goederen toebehorende 
aan de gefailleerde", B.R.H., 1981, 385; JACQUES, R. en LECLERCQ, J.P., ,Les ventes de 
gre a gre d'immeubles apres faillite et la purge des privileges et hypotheques", Rev. Not. B., 
1983, 323. 
(70) Cass., 21 september 1984, T.B.H., 1985, 368; VAN BUGGENHOUT, C. en PARIJS, R., 
,Stand van zaken inzake de onroerende goederen toebehorende aan de gefailleerde", T.B.H., 
1985, 355. 
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ver: Gent 17 juni 1985, niet uitg.). De hypothecaire schuldeiser moet 
wel tijdig een dergelijke opneming betwisten.(71). 
De curator heeft slechts recht op ereloon ten laste van de hypothecai
re schuldeiser inzoverre zijn activiteiten hebben toegelaten het goed 
te verkopen. De waarde van zijn activiteit zal geval per geval onder
zocht worden en begroot. Er kan geen sprake zijn van enig barema. 

C. Rechtspositie van de curator - Aansprakelijkheid - Toezicht op 
de curator 

1. Rechtspositie van de curator 

37. In de klassieke terminologie is de curator de , , vertegenwoordiger 
van de boedel en van de gefailleerde"(72). Als een janusfiguur zou 
hij nu eens de ene dan weer de andere hoedanigheid kunnen bekle
den. 
In feite is de curator noch vertegenwoordiger van de ene noch van 
de andere. De vertegenwoordiging van de gefailleerde is een mekani
sche en passieve vertegenwoordiging die o.m. moet toelaten dat 
daden gesteld door de curator geacht worden te zijn gesteld door de 
gefailleerde zelf (b.v. de verkoop van zijn onroerende goederen). 
De curator is al evenmin een vertegenwoordiger van de schuldeisers, 
tenzij in enkele uitzonderingsgevallen (zie b.v. art. 529 Faill. Wet). 
Hij oefent een opdracht uit in het belang van de schuldeisers zoals 
zeer terecht gepreciseerd door het Hof van Cassatie in een arrest van 
1 juni 1876(73) dat een eeuw later een naklank zou vinden in het zeer 
opmerkelijk arrest van het Hof van 12 februari 1981 (cfr. infra). Hij 
verbindt dus niet echt de schuldeisers door zijn handelingen maar 
oefent een functie sui generis uit die de patrimoniale rechten van de 
schuldeisers kan be1nvloeden. 
De curator is natuurlijk niet de vertegenwoordiger van de boedel: de 
boedel heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan dus niet vertegen
woordigd worden. 

38. Het reeds genoemd cassatiearrest van 12 februari 1981 heeft de 

(71) Brussel, 9 april 1975, B.R.H., 1975, 470 en R. W., 1975-76, 1697. 
(72) Zie o.m. Cass., 10 december 1925, Pas., 1926, I, 106. 
(73) Pas., 1878, I, 221. 
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rechtspositie van de curator verduidelijkt doch ook nieuwe contro
versen uitgelokt(74). 
Het arrest werd gewezen in een zaak waarin de betwisting liep over 
de aansprakelijkheid van de bestuurders van een NV voor het tekort 
aan actief of de stijging van het passief sedert de datum waarop de 
bestuurders de aangifte hadden moeten doen van het faillissement. 
Het arrest bevestigt dat de curator de rechten uitoefent die gemeen 
zijn aan aile schuldeisers en niet de rechten van ieder van hen. 
Dit is schijnbaar niet nieuw: wat echter wei nieuw is, is de omvang 
van de gemene rechten en de omschrijving ervan gegeven door het 
Hof van Cassatie. 
Volgens het Hof zijn gemeen aan al de schuldeisers de rechten die 
voortvloeien uit een door eenieder begane fout die voor gevolg had 
dat het passief werd verhoogd of het actief verminderd(75). 
P .A. Foriers leidt uit dit cassatiearrest af dat de curator, wanneer 
hij de rechten uitoefent die gemeen zijn aan aile schuldeisers, een 
monopolie heeft om dit te doen en aldus het uitsluitend recht heeft 
te vorderen in vergoeding van de gemene schade(76). Als ,gerechte
lijk mandataris" beschikt hij over een uitsluitend recht. Bij stilzitten 
van de curator kunnen de schuldeisers niet zelf het initiatief nemen 
doch kunnen aileen vorderen dat de curator zou worden afgezet(77). 
Die stelling wordt betwist(78). 
De voorstanders van een parallel vorderingsrecht van de individuele 
schuldeisers roepen in hoofdorde opportuniteitsredenen in voor hun 
stelling: die stelling heeft maar een zwakke teoretische grondslag. 
Meer controversieel is het begrip gemene schade. De wijze waarop 
dit begrip door het cassatiearrest werd omschreven lokte enige kritiek 
uit, omdat de gemene schade ruim wordt omschreven. In feite moet 
de leer van het Hof van Cassatie nog getoetst worden aan een aantal 
concrete toestanden en betwistingen om er de juiste grenzen van te 
onderkennen. 

(74) Zie vAN BRUYSTEGEM, ,De bevoegdheid van de curator om schadeloosstelling te vragen 
voor rekening van de boedel en/of voor rekening van de gezamenlijke schuldeisers", B.R.H., 
1981, 301; vgl. met VAN HooREBEKE, ,Des caracteristiques juridiques ·de la fonction du 
curateur de faillite", J.C.FI., 1930, 5067. 
(75) B.R.H., 1981, 155. 
(76) Noot onder Kh. Luik, 2 juni 1983, T.B.H., 1984, 79. 
(77) In deze zin, Rb. Luik, 12 februari 1982, B.R.H., 1982, 625. 
(78) Zie o.m. HEENEN, noot, R.C.J.B., 1983, 25 e.v.; Kh. Brussel, 29 september 1983, 
T.B.H., 1984, 83; vgl. DERRIDA en SORTAIS, noot, J.CP., 1976, nr. 18327. 
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Een subtiele poging om het begrip gemene schade enigszins te beper
ken werd ondernomen door MATRAY, L.(79). 
Volgens Matray is de gemene schade de vermindering van procenten 
die de schuldeisers ondergaan tengevolge van de fout begaan door 
de aansprakelijke derde (bestuurder en dgl.). Een voorbeeld: een 
vennootschap heeft op de dag waarop zij de facto, doch niet de jure, 
failliet was, een passief van 100 en een actief van 50 (de procenten 
zijn dus 500Jo ). Tengevolge van de fout van een bestuurder loopt de 
dag van het faillissement het passief op tot 200 en daalt het actief 
tot 25. De procenten zijn dus 1/8. De gemene schade is in dit geval 
de vermindering van de procenten van 4/8 naar 1/8. 
De schade geleden door de vennootschap bedraagt in dit geval125. 
De schuldeisers kunnen echter geen 125 vorderen daar zij anders, 
gecombineerd met het residuair actief, 150 zouden ontvangen, hetzij 
3/4 van hun vordering, waar het normaal dividend slechts 50% was 
(zou er geen fout geweest zijn gepleegd door de bestuurder). De 
gemene schade is 75, hetzij 3/8 van de vorderingen van de schuldei
sers. 

39. De specifieke vordering tot aanvulling van het passief (art. 63 ter 
Venn. W.) kan slechts door de curator worden ingesteld. Het is een 
vordering onderworpen aan een volledig autonome regeling en die 
volledig los staat van elke mogelijke individuele vordering van de 
schuldeisers. De opbrengst ervan zou nooit ten goede kunnen komen 
aan individuele schuldeisers: de opbrengst van de vordering wordt 
verdeeld, op voet van volstrekte gelijkheid, tussen de schuldeisers 
zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met voorrechten (dit 
laatste kan belangrijk zijn indien de verweerder niet het volledig 
passief moet aanvullen)(80). 

2. Aansprakelijkheid van de curator 

40. Evenmin als de andere beroepsbeoefenaars ontsnappen de cura
toren aan de toename in de aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
beroepsbeoefenaars gericht. Het fenomeen is belangrijk genoeg om 
vermeld te worden ook al is het aantal eigenlijke rechtsgedingen nog 
klein. 

(79) ,Le principe d'egalite des creanciers", in Les creanciers et le droit de Ia faillite, Brussel 
1983, 54 e.v. 
(80) Over die problemen, zie VEROUGSTRAETE, I., ,L'action en comblement du passif", in 
Les creanciers et le droit de lafaillite, Bruylant, 1983, 440; Cass. fr., 7 mei 1979, D.S., 1979, 
431, noot DERRIDA. 

598 



Wat fout is en wat geen fout, vergt weinig commentaar. De verant
woordelijkheid van de curator is net deze die weegt op andere 
beroepsvereffenaars of beroepsmandatarissen. Ret specifieke ligt 
meer in de wijze waarop de aansprakelijkheid van de curator kan 
ingeroepen worden. 
De faillissementswet bevat weinig bepalingen desbetreffende omdat 
de mogelijkheid dat een curator fouten zou begaan- terwijl hij in 
feite onder toezicht werkt van de rechtbank - niet effectief onder 
ogen werd genomen. 
Er zijn overigens weinig claims omdat de wet de mogelijkheid biedt 
aan de gefajlleerde en de schuldeisers preventief op nauwkeurig 
bepaalde ogenblikken van de vereffening tussen te komen en de 
curator beschermt tegen aanspraken die niet tijdig werden gemaakt. 
Aldus kan de gefailleerde aan de curator het verwijt niet richten een 
vordering te hebben Iaten opnemen in het passief indien hijzelf 
afwezig was op de vergadering van sluiting van het proces verbaal 
van verificatie van schuldvorderingen en zich tegen de opneming niet 
verzette. Hetzelfde geldt voor de nalatigheid van de belanghebbende 
schuldeiser een andere datum van staking van betaling te Iaten 
bepalen door de rechtbank: hij kan de curator hiervoor niet aanspra
kelijk stellen. 

41. Tengevolge van de vertegenwoordiging door de curator is de· 
gejailleerde eerder machteloos tijdens de duur van het faillissement 
en kan hij zeer moeilijk optreden tegen de curator zolang het faillisse
ment niet vereffend is. Zijn rechten worden beperkend door de wet 
opgesomd: de buitenbezitstelling legt een deel van zijn rechten voor
lopig lam. Wat hij wei kan doen is bij de vergadering van sluiting 
van het faillissement, zijn bezwaren of voorbehoud Iaten akteren. 
Later kan hij vrij ageren tegen de curator. 
Voor de schuldeisers is de toestand amper beter. Indien de curator 
een schade veroorzaakt die specifiek is aan een bepaalde schuldeiser, 
kan deze laatste ook hangende het faillissement de curator ter verant
woording roepen. Indien de schade gemeen is aan aile schuldeisers 
- b.v. de verkoop van een actiefelement waarop geen voorrecht of 
hypotheek berust aan een abnormaallage prijs - moet de schuldei
ser in beginsel de sluiting afwachten vooraleer hij kan optreden. Hij 
moet dit overigens op dat ogenblik doen want de vergadering van 
sluiting houdt een decharge in voor de curator. · 
Dit belet echter niet dat de schuldeisers toch in zekere mate preventief 
zouden kunnen optreden. Ben schuldeiser zou m.i. het recht hebben 
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aan de rechtbank van koophandel de aanstelling te vragen van een 
curator ad hoc die zich zou verzetten tegen de voorgenomen verkoop 
of de gedane verkoop zou kunnen doen vernietigen indien daartoe 
voldoende grond bestaat. Als bewarende maatregel zou diezelfde 
schuldeiser in kort geding de opschorting van de geplande verkoop 
kunnen vorderen(81). 
Wat derden betreft moet onmiddellijk worden benadrukt dat de 
curator geen lasthebber is van de boedel noch orgaan van de boedel 
die geen rechtspersoonlijkheid heeft. De curator is dus in beginsel op 
zijn vermogen aansprakelijk. Indien hij een quasidelict begaat is hij 
persoonlijk ertoe verplicht de gelaedeerde derde te vergoeden. 
Dit geldt ook als de fout begaan wordt in het kader van de voortzet
ting van de handelsactiviteiten. 
lndien de curator nochtans contracten sluit in de uitoefening van zijn 
opdracht is het verhaalsobject de boedel. De contractanten van de 
curator hebben slechts verhaalmogelijkheden op dit patrimonium. 
Indien de curator q.q. optreedt doch in feite buiten zijn mandaat 
treedt (b.v. wanneer hij de activiteiten voortzet zonder toelating van 
de rechtbank) kan hij persoonlijk worden aangesproken. Dit alles 
onverminderd de rechten die de schuldeisers in de boedel tegen de 
curator kunnen laten gelden indien de curator betaald heeft met 
penningen van de boedel(82). 

3. Toezicht op de curator 

42. De onregelmatigheden begaan door een aantal curators in hun 
beheer hebben gezorgd voor een aantal evoluties in de wijze waarop 
toezicht wordt uitgeoefend op hun beheer. 
Op strafrechtelijk vlak gaven onregelmatigheden begaan door cura
tors aanleiding tot een weinig voorkomende toepassing van arti
kel 490 SW (Gent 17 juni 1985). Het Hof zegt dat het misdrijf 
voorzien in artikel490 SW.(ontrouw in het beheer) impliceert ,,elke 
baatzuchtige wanorde, gei'nteresseerde nalatigheid of lichtvaardig
heid in het beheer van een faillissement waardoor op bedriegelijke 
wijze schade wordt veroorzaakt aan de failliete boedel". 
Daar de pogingen te komen tot een geuniformiseerd barema vastge
steld per K.B. tot nu toe niet met succes bekroond werden, zijn de 
discussies nopens de kostprijs van faillissementen onvermijdelijk. De 

(81) Cfr. anal.: Cass., 6 januari 1984, R. W., 1984-85, 1361. 
(82) B.v. bij een deficitaire exploitatie: zie hierover CLOQUET, o.c., nr. 2547. 
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problemen zijn gedeeltelijk te wijten aan het statuut van de zgn. 
,deskundigen" die in bepaalde rechtbanken worden aangesteld om 
de curator bij te staan. Zij worden vergoed op basis van de opbrengst 
van de activa. Die vergoeding wordt niet toegerekend op het ereloon 
van de curator doch komt er nog extra bij. Dat de curator beroep 
moet doen op derden om te likwideren is vanzelfsprekend en dat hij 
bepaalde kosten in rekening mag brengen is eveneens onbetwist (b.v. 
vervoer van voorraden, opslagplaats en dgl.). Het probleem is in feite 
van kwantitatieve aard: indien het barema van de curator aldus is 
opgesteld dat hij verwacht wordt beroep te doen op derden om te 
likwideren en hen moet vergoeden, is er geen bezwaar dat ook de 
honorering van derden ten laste komt van de boedel. Indien het 
barema echter gemaakt werd in de onderstelling dat de curator zelf 
heel wat prestaties zou leveren is er geen reden om een ruim honorari
um voor deskundigen ten laste te Iaten van de boedel. 

43. Een stipter toezicht op de curator heeft de controverse nopens 
de Deposito- en consignatiekas opnieuw doen opflakkeren. De wet 
is formeel: ofwel betaalt de curator onmiddellijk de beschikbare 
bedragen aan de bevoorrechte schuldeisers (indien hij geen proble
men heeft van rangregeling) ofwel stort hij de sommen aan de 
Deposito- en consignatiekas. Hij mag aileen de sommen voor zich 
houden die de rechter commissaris hem toeliet beschikbaar te hou
den. 
Het is niet aileen de wil ten bate van de boedel hogere intrestvoeten 
te bekomen die de curatoren ertoe bracht de Deposito- en consigna
tiekas te vermijden. De legendarische inefficientie van de kas, die met 
ouderwetse middelen moet werken, heeft hiertoe ook bijgedragen. 
De wettelijk verplichting moet dan ook redelijk worden toegepast. 
De curator mag de nodige likwiditeiten houden die nodig zijn voor 
een goed beheer van de likwidatieverrichtingen of voor een nakende 
verdeling van penningen aan de bevoorrechte schuldeisers. In het 
bijzonder mag hij fondsen houden in een bankinstelling wanneer de 
tussenkomst van die bank nodig is voor de likwidatieverrichtingen 
(b. v. voor het likwideren van exportverrichtingen). 
De rechter commissaris bepaalt de juiste wijze van handelen. Het 
komt de aangestelde van de Kas niet toe om te beslissen wat de 
curator mag of niet mag doen(83). 

(83) Voor een eindbetaling gedaan door de curator: zie Voorz. Kh. Brussel, 6 mei 1982, 
T.B.H., 1983, 97. 
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4. Voortzetting van de handelsactiviteiten 

44. De wet laat toe dat de handelsactiviteiten van de gefailleerde 
tijdelijk zouden worden voortgezet. In de ogen van de wetgever was 
dit vooral bedoeld om aan de gefailleerde toe te Iaten met enige hoop 
op succes een akkoord na faillissement te vragen. Subsidiair dacht 
de wetgever ook aan de mogelijkheid op die wijze sociale onlusten 
te vermijden. Reeds in de XIXe eeuw werd aangenomen dat voortzet
ting mocht bevolen worden om de activa beter te kunnen verkopen. 
De eindrekening moet aldus positief zijn: een negatieve balans zou 
de aansprakelijkheid van de curator in het gedrang brengen. Er is 
geen reden dat de schuldeisers zouden moeten bijdragen tot een 
deficitaire exploitatie door de curator, tenzij zij die exploitatie zelf 
hebben gevraagd. Dit laatste kan voorkomen in het wei zeer uitzon
derlijk geval voorzien in artikel 529 Faill. Wet of nog in het minder 
uitzonderlijk geval dat er slechts een beperkte groep bevoorrechte 
schuldeisers aan bod kan komen voor een verdeling en aan de curator 
vraagt de activiteit voort te zetten. 
Het feit dat de curator bevel heeft gekregen van de rechtbank de 
handelsactiviteit voort te zetten is geen volkomen geldig excuus: het 
bevel verplicht aileen de curator te onderzoeken of een voortzetting 
mogelijk is, de nodige conservatoire maatregelen te nemen ... en 
prompt te vragen aan de rechtbank te worden ontlast. 

45. Voortzetting als een deel van een scenario om de onderneming 
in going concern over te dragen aan een nieuw opgerichte rechtsper
soon is nog te verzoenen met de aard van de voortzetting bedoeld 
in artikel 475 Faill. Wet. Als voorwaarde moet echter gesteld wor
den, door de rechtbank, dat indien de voortzetting deficitair is, dit 
deficit uiteindelijk meer dan gecompenseerd wordt door de hogere 
overdrachtwaarde of nog dat degene die op voortzetting aandringt 
zich ten aanzien van de boedel verbindt het exploitatieverlies te 
dragen. Dit zal vaak hierop neerkomen dat de overheid die reeds 
betrokken is bij de oprichting van de overnemende rechtspersoon 
ook zal moeten voorschotten verlenen aan de curatele die hetzij niet 
terugvorderbaar zijn hetzij nog slechts terugbetaalbaar zijn in de 
mate de exploitatie niet deficitair was. 

5. Het ,zacht faillissement" 

46. De in het sociaal recht geldende terminologische onnauwkeurig
heid heeft voor gevolg gehad dat het begrip onderneming een eigen 
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juridiscb Ieven is gaan leiden. Die onnauwkeurigbeid beeft ook 
diegene gesterkt die een zekere dicbotomie voorsteilen tussen de 
recbtspersoon die de onderneming een juridiscb gelaat geeft en de 
onderneming als economiscbe entiteit. Het overlijden van de recbts
persoon beeft niet voor gevolg dat de onderneming - ziel van de 
recbtspersoon - sterft: de onderneming kan onder een nieuwe 
gedaante optreden. 
In die geest is de opricbting de laatste jaren van een nieuwe vennoot
scbap na faillissement een vaste praktijk geworden. De toevoeging 
aan de naam van de nieuw opgericbte vennootscbap van bet epite
tbon ,new" lost ecbter niet aile problemen op(84). 
De overnemer zal aileen willen overnemen indien bij een zgn. water
dicbt bescbot kan verkrijgen en aldus voiledig gespaard wordt van 
de lasten van bet verleden. Dit is, bebalve wat de sociaalrecbtelijke 
problemen betreft, geen moeilijkbeid. De nieuw opgericbte vennoot
scbap die de zaak overneemt kan een aantal activa zonder scbulden 
overnemen. Het doet er weinig aan toe dat de nieuw opgericbte 
vennootscbap dezelfde naam draagt als de gefailleerde met toevoe
ging van een ,new" of gelijkaardige uitdrukking .. 
Er zijn nocbtans grenzen. Indien de gefailleerde of een bestuurder
aandeelbouder van de gefailleerde terug in bet bezit komt van zijn 
patrimonium via een tussenpersoon (vaak dank zij vroeger verduis
terde gelden of een zwarte kas) doet bij een scbitterende operatie. De 
curator, die de acbtergronden van bet faillissement kent, zou derge
lijke verkoop die indruist tegen de goede zeden moeten beletten. 
Belangbebbenden derden kunnen ook tegen een dergelijke geplande 
verkoop optreden op de wijze die gescbetst werd (sub nr. 41). 
Op sociaalrecbtelijk vlak is bet probleem van de overdracbt met 
werknemers inclusieftbans geregeld door CAO 32 bis(85). De coilec
tieve arbeidsovereenkomst, op de inboud waarvan wij niet kunnen 
ingaan, moest een evenwicbt vinden tussen verscbillende uiteenlo
pende belangen: bet recbt van de werknemer die effectief betzelfde 
werk blijft presteren bij de overnemer zijn andenniteit, wedde en dgl. 
te bebouden, bet belang overnemers niet afte scbrikken (wat inboudt 
dat de overnemer een keuze mag doen bij bet terug aanwerven van 
werknemers), de belangen van de scbuldeisers van de gefailleerde 
recbtspersoon die kunnen verlangen dat bij overname bet sociaal 
passief minstens zou verdwijnen. 

(84) V gl. voor de Engelse praktijk: MALCOLM LONDON, , ,Hiving-down'', I nsol. International 
Journal, 1985, 16. 
(85) B.S., 9 augustus 1985. 
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De ervaring zalleren of dit evenwicht werd gevonden. Wat de CAO 
niet kon oplossen is het probleem van de overdracht van de handels
zaak aan een symbolische prijs om sociaalpolitieke overwegingen, 
terwijl de verkoop van aile actiefelementen afzonderlijk een veel 
hogere waarde zou opleveren. Het komt mij voor dat de betrokken 
schuldeisers niet ongevraagd verplicht moeten worden bij te dragen 
tot het welzijn van het land en dat een raadpleging van die schuldei
sers wenselijk is. 

V. DE VERDELING VAN DE ACTIVA EN DE RECHTEN VAN DE 

SCHULDEISERS 

A. Inleiding 

47. Dat het huidig systeem van verdeling van de activa geen voldoe
ning schenkt wordt stilaan duidelijk voor iedereen. De gelijkheid 
tussen schuldeisers is een rechtsfictie geworden. In een recent arrest 
beklemtoonde het Hof van Cassatie nog dat ,het beginsel van 
gelijkheid tussen schuldeisers, neergelegd in artikle 7 en 8 Hyp. wet, 
een fundamentele regel is inzake gedwongen tenuitvoerlegging en 
meer bepaald van elke procedure tot gemeenschappelijke vereffe
ning"(86). Er zijn zoveel wettelijke uitzonderingen op dit beginsel 
dat de praktijk er totaal anders uitziet. De bonte stoet van voorrech
ten heeft ailes ingepalmd: rechtvaardigheid en economische opportu
niteit werden veelal vergeten in de opbouw van de complexe rangre
geling. 
In dit laatste hoofdstukje zal slechts ingegaan worden op twee 
evoluties die de rechten van de schuldeisers bij de verdeling aanbelan
gen en die de volgende jaren sterk controversieel zuilen blijven: de 
rechten van de schuldeisers van de boel en het lot van de v66r 
faillissement bedongen zekerheden. 

B. Schulden van de boedel 

48. De kosten en uitgaven voor het beheer van het faillissement 
worden bij volstrekte voorrang eerst afgetrokken van het roerend 
actief van de gefailleerde v66r elke verdeling (art. 561 Faiil. Wet). 
Die bepaling mag niet extensief worden uitgelegd: aileen die schulden 
die een innige band hebben met het beheer van het faillissement zijn 

(86) Cass., 2 mei 1985, T.B.H., 1985, 531, concl. adv. gen. JANSSENS DE BISTHOVEN. 
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schulden van de boedel. Aldus zullen contracten aangegaan door de 
curator voor de noodwendigheden van zijn beheer boedelschulden 
doen ontstaan (verzekeringspremies, electriciteitsleveringen en dgl.). 
Het Hof van Cassatie heeft in een belangrijk arrest van 20 juni 
1975(87) de noodzaak van die band beklemtoond: het betrof in dit 
geval een onroerende voorheffing die slechts als boedelschuld in 
aanmerking kwam inzoverre de curator effectief gebruik had 
gemaakt van het onroerend goed van gefailleerde. 

49. Bij contracten die niet automatisch door het faillissement beein
digd worden (het plerumque fit) is de regel dat de curator er niet toe 
gehouden is de contracten verder uit voeren doch die mag beeindigen. 
De hieruit voortvloeiende schulden zijn schulden in de boedel. Aan
genomen wordt dat de curator over een redelijke termijn moet 
kunnen beschikken om zijn standpunt bekend te maken en dat de 
overeenkomst ook impliciet kan beeindigd worden. 
Indien de curator de contracten tot de zijne maakt zijn de na 
faillissement ontstane schulden schulden van de boedel. Aldus zullen 
bij een huurovereenkomst de niet betaalde huurgelden v66r faillisse
ment schulden in de boedel zijn; die welke vervallen na faillissement 
zijn schulden van de boedel. Indien de curator na enige tijd het 
contract toch verbreekt, is de eventuele vergoeding tot het einde van 
de huurperiode ten laste van de boedel. 

48. De problemen zijn vooral acuut gebleken m.b.t. arbeidsovereen
komsten. Het wettelijk kader is bepaald door de wet op de arbeidso
vereenkomsten en de reeds eerder genoemde CAO 32 bis. Het faillis
sement heeft niet voor gevolg dat de arbeidsovereenkomst wordt 
beeindigd. 
Indien de curator de contracten niet beeindigt is hij gebonden door 
de arbeidsovereenkomst en zal hij, wanneer hij de contracten later 
beeindigt met een onvoldoende opzegtermijn, de vergoeding moeten 
beschouwen als een boedelschuld. De opzegtermijn zal berekend 
worden op grond van de totale ancienniteit verworven door de 
werknemer. Daarom is de praktijk ontstaan bij faillissement automa
tisch aile contracten te verbreken: de verbreking veroorzaakt een 
scheiding tussen hetgeen voor de verbreking verschuldigd is (schuld 

(87) Pas., I, 1017. 
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in de boedel) en hetgeen erna verschuldigd is (schuld van de boe
del)(88). 
Enige twijfel werd gezaaid met betrekking tot die oplossing door het 
cassatiearrest van 30 mei 1968(89) dat gewezen werd naar aanleiding 
van een betwisting tussen werknemers van een vennootschap in 
vereffening en de vereffenaar. Het Hof stelt vast dat schulden 
ontstaan na de invereffeningstelling schulden zijn van de boedel en 
dat een vereffenaar verplicht is een arbeidsovereenkomst verder te 
zetten na invereffeningstelling: geeft hij een onvoldoende opzeg dan 
is hij gehouden de verbintenis t.a. v. de werknemer te beschouwen als 
een boedelschuld. 
Dit arrest kan niet zomaar worden getransponeerd in een faillisse
mentscontext: bij faillissement blijft de curator vrij al dan niet de 
overeenkomsten te beeindigen (wat niet het geval is, m.b.t. de 
arbeidsovereenkomsten voor de vereffenaar). Het zou aberrant zijn 
te beschouwen, in strijd met artikel19 Hyp.W. dat aan de werkne
mer slechts een voorrecht toekent, dathetlouter feit dat dearbeidsover
eenkomsten na faillissement worden verbroken voor gevolg heeft dat 
gans het sociaal passief een schuld wordt van de boedel. 
Kortom de ontstaansdatum van de vordering van de werknemer is 
bij faillissement niet het enig criterium dat toelaat de aard van de 
vordering te achterhalen. De band met het faillissement- de beslis
sing de werknemers te behouden - is wei determinerend. Zoals de 
arbeidsrechtbank te Brussel het correct uitdrukte, ,Ia solution que 
la nature de Ia dette se determine par rapport au moment oil elle nait 
ne tient compte ni des realites sociales ni des realites economiques 
et ne semble pas Ia seule possible en droit"(90). 

C. Bedongen zekerheden 

50. De evolutie van de laatste jaren is gekenmerkt door twee schijn
baar moeilijk te verzoenen strekkingen: de drang naar gelijkheid 
tussen de schuldeisers (een strekking nog uitgedrukt in het arrest van 
Cass. dd. 2 mei 1985, cit.) en een tweede strekking die aan de vrije 
wilsuitdrukking meer armslag wil geven(91). 

(88) Over die praktijk zie ZENNER, A., ,.Nouveaux propos sur les contrats en cours et les dettes 
de masse", T.B.H., 1983, 629. 
(89) Pas., 1968, I, 1168. 
(90) Arbrb. Brussel, 26 maart 1982, T.B.H., 1983, 331. 
(91) Zie hierover BRUYNEEL, A., ,.L'evolution du droit des siiretes", inLes Suretes, Brussel, 
1984, 31. 
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Daar het beginsel van gelijkheid een fundamenteel beginsel is, zou 
a priori kunnen gedacht worden dat dit beginsel belet dat bepaalde 
mekanismen zouden worden aangewend die het effect hebben van 
een bedongen recht van voorrang buiten de gevallen door de wet 
toegelaten. Het bedongen eigendomsvoorbehoud, de fiduciaire ei
gendomsoverdracht, het bedongen retentierecht lijken in strijd met 
het genoemd fundamenteel beginsel(92). 
Het recht is nochtans niet altijd even konsekwent en een uitermate 
belangrijk cassatiearrest van 28 februari 1985(93) heeft bewezen dat 
de vrije wilsautonomie nog toelaat bepaalde mekanismen in het Ieven 
te roepen die toelaten te ontsnappen aan de gelijkheid tussen schuld
eisers. 
Het geding had betrekking op een vordering die twee tijdelijke 
handelsvennoten hadden op de meester van het werk, de Belgische 
Staat. Ben van de vennoten werd gefailleerd verklaard: zijn curator 
hield voor dat de Staat moest betalen aan elk van de vennoten naar 
prorata van het aandeel van de vennoten in de vennootschap. De 
medevennoot anderzijds, hield voor dat het bedrag van de vordering 
tegen de Belgische Staat eerst moest ingebracht worden in de associa
tie, zodat met dit bedrag de gemene schulden van de vennootschap 
konden betaald worden: aileen het batig saldo van de tijdelijke 
vennootschap zou toekomen aan de boedel. 
Het Hof van Cassatie aanvaardde de stelling van de vennoot en nam 
dus aan dat een beding van ondeelbaarheid geldig gesloten v66r 
faillissement ook gevolgen kan hebben na faillissement. Dat dit 
beding gesloten werd in het kader van een tijdelijke handelsvennoot
schap is m.i. niet determinerend: wei was van belang dat het beding 
zonder bedrog was gesloten en berustte op een objectief economische 
basis. 
Compensatie ex eadem causa, rekening courant, uitdrukkelijk ont
bindend beding voor faillissement ingeroepen(94), leasing en nude 
bedingen van ondeelbaarheid in tijdelijke handelsvennootschappen: 
de rechtspraak is de vrije wilsautonomie niet zo ongenegen. 

(92) Zie hierover MOREAU-MARGREVE I., ,L' evolution du droit des s0retes", in Les crean
ciers et le droit de Ia faillite, Brussel, 1983, 234. 
(93) T.B.H., 1985, 377, noot en R. W., 1985-86, noot DIRIX. 

(94) Voor de ontbinding in der minne: zie Cass., 14 januari 1982, R.C.J.B., 1985, 181, 
kritische noot 'T KrNT, F., ,La resolution conventionnelle du contrat de vente en periode 
suspect ... ", R.C.J.B., 1985, 184. 
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