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DEEL I 

HET F AILLISSEMENT 

HOOFDSTUK I 

DE GRONDVOORW AARDEN 

AmBLING 1 

DE HOEDANIGHEID VAN DE HANDELAAR 

1. ALGEMEEN 

1. De voorwaarden tot het faillissement, een uitzonderingsprocedure en 
van openbare orde, worden omschreven in artikel 437 van de Faill.W. 

Ben eerste voorwaarde bepaalt dat de betrokkene een handelaar moet zijn; 
het vereiste van koopmanschap is zowel voor een natuurlijk als een rechts
persoon vereist. Bovendien valt het begrip handelaar zoals het opgenomen 
is in de faillissementswet samen met het begrip handelaar zoals gedefinieerd 
in artikel 1 van het Wb. Kh. 

De volgende personen kunnen failliet verklaard worden: 

- de natuurlijke personen die daden uitoefenen, bij de wet daden van 
koophandel genoemd en die daarvan hoofdzakelijk of aanvullend hun 
beroep maken; 

- de vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel daden van koop-
handel tot doel heeft; 

Om daden van koophandel van burgerlijke dad en te onderscheiden, verkoos 
de wetgever de eerste categorie op een limitatieve wijze op te sommen (art. 2 
en 3 Wb.Kh.); 
De in de wet opgesomde daden van koophandel hebben het winstoogmerk 
als gemeenschappelijk kenmerk; 
In de faillissementsrechtspraak wordt parallel aan de overige rechtspraak 
aan het begrip handelaar een ruime interpretatie verleend: de rechter zal 
iedereen die optreedt in het handelsverkeer en die als koopman wordt 
beschouwd failliet kunnen verklaren (Cass., 9 oktober 1975, Pas., 1976, I, 
169; Kh. Brussel, 30 december 1980, R.P.S., 1981, 158). De volgende 
gevallen waarin tot de toepasselijkheid van het begrip handelaar wordt 
besloten, noteren we uit de rechtspraak: 
- een apotheker (maar die in eigen naam een _horecabedrijf uitbaatte: 

Kh. Brussel, 16 september 1988, onuitg., A.R., nr. 628/88); 

- een fiscale raadgever (Kh. Brussel, 6 oktober 1981, T.B.H., 1982, 287); 
een onafhankelijke deskundige (Kh. Brussel, 30 januari 1984, Ing. 
Cons., 1984, 438); 
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een autorijschool (R.v.St., nr. 34.016, 12 februari 1990, Adm. Pub!., 
1990, 23); 

een geneesheer ( doch ten onrechte door de toerekening van de dad en van 
de vennootschap aan de zaakvoerder - zie infra, Kh. Brussel, 30 de
cember 1980, R.P.S., 1981, 158); 

wanneer een vrouw samen met haar echtgenoot handel drijft, wordt oak 
aan haar de kwaliteit van handelaar toegeschreven wanneer zij op 
professionele wijze handelt met derden zodat deze laatste in de mening 
verkeren dat zij zich samen met haar echtgenoot verbindt (Bergen, 
24 maart 1987, Pas., 1987, II, 130, noot, J.S.); ditis echter niet het geval 
wanneer zij op occasionele wijze haar handtekening plaatst of persoon
lijke zekerheden verstrekt (Kh. Namen, 15 oktober 1981, R.P.S., 1982, 
173); 

or- het uitgeven van een tijdschrift of dagblad, wordt geacht handel te zijn 
(Kh. Brussel, 5 november 1979, Pas., 1979, III, 61; T.B.H., 1980, 163); 

- verzekeringsmakelaar; 

- uitbater van een steengroeve; 

de hoedanigheid van handelaar werd daarentegen geacht afwezig te zijn 
bij een beheerder van onroerend goed (Luik, 14 juni 1988, J.L.M.B., 
1988, 1113); 

2. De hoedanigheid van handelaar wordt beoordeeld op het ogenblik van 
het openvallen van het faillissement. De inschrijving in het handelsregister 
is slechts een vermoeden dat iemand de hoedanigheid van handelaar bezit: 
het tegenbewijs kan met alle middelen van recht worden geleverd (Kh. Na
men, 10 februari 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 149). 

2. DE OVERLEDEN HANDELAAR EN DE HANDELAAR DIE ZIJN ACTIVITEIT 

STOPZETTE 

3. Artikel 437 lid 2 en 3 van de Faill. W. stelt dat een handelaar die door 
omstandigheden of door zijn overlijden opgehouden heeft handelsdaden te 
stellen, enkel nag in staat van faillissement kan worden verklaard binnen 
de zes maanden nadat hij zijn handelsactiviteiten heeft beeindigd (Cass., 
26 oktober 1979, R. W., 1980-1981, 1797; Cass., 12 februari 1981, Pas., 
1981, I, 653; Cass., 16 november 1990, onuitg., A.R., nr. 7226/90; Luik, 
11 september 1981, J.L., 1982, 53; Brussel, 26 maart 1980, R.P.S., 1980, 
120; Brussel, 15 december 1981, R.P.S., 1982, 100; Bergen, 9 november 
1988, J.T., 1989, 237; Kh. Kortrijk, 29 februari 1980; R.P.S., 1980, 235) 
ofna diens overlijden (Kh. Brussel, 21 maart 1989, onuitg., A.R., nr. 2352: 
,er is aanleiding om het faillissement post mortem open te verklaren, nu 
er minder dan zes maanden verlopen zijn sinds zijn overlijden"). 
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3. WANNEER ZAL BEN RECHTSPERSOON AAN DEZE EERSTE VOORWAARDE 

VAN HET FAILLISSEMENT VOLDOEN? 

4. Een rechtspersoon zal slechts failliet kunnen verklaard worden wanneer 
ze tegelijk voldoet aan artikel 1 en 2 van de Venn. W.: 
1° In artikel 1 van de Venn. W. werd een aansluiting gezocht met de 
definitie van bandelaar zoals die in artikel 1 van bet Wetboek van Koopban
del voor de natuurlijke persoon die koopman is werd opgenomen. 
De rechtspersoon die volgens haar statutaire doelomscbrijving opgericht is 
voor de uitoefening van daden van koopman is bandelaar: voor een recbts
persoon kan dus aileen bet statutair doel de koopmanseigenscbap verlenen 
(Gent, 30 maart 1990, T. G.R., 1990, 63) met uitsluiting van andere criteria 
zoals de gevoerde activiteit, de vormen of de bedoelingen van de oprichters. 
In tegenstelling tot de natuurlijke persoon die koopman wordt en blijft 
zodra hij op professionele wijze daden van koophandel stelt, wordt en blijft 
de rechtspersoon koopman door baar opricbting met een statutair doel dat 
daden van koopbandel tot voorwerp beeft. 
2° Bovendien zal de vennootscbap in een der vormen zoals opgesomd in 
artikel2 Venn.W. dienen opgenomen te worden. 

5. Een burgerlijke vennootscbap met bandelsvorm is een vennootschap die 
niet bet stellen van daden van koophandel tot statutair doel beeft, zelfs niet 
aanvullend en waarop in principe enkel de vennootscbapswetgeving van 
toepassing is en niet bet bele bandelsrecbt. 
Aldus zullen deze vennootscbappen niet failliet kunnen verklaard worden. 
Daarentegen stelt de recbtspraak dat wanneer door deze vennootscbap 
bandelingen werden gesteld in strijd met baar statutair doe!, deze tocb aan 
de vennootscbap kunnen worden toegerekend: bet faillissement van een 
burgerlijke vennootscbap met bandelsvorm zal aldus uitgesproken kunnen 
worden op grond van baar feitelijke activiteit (Gent, 14 apri11986, T.B.H., 
1988, 274; Kb. Brussel, 9 maart 1981, R.P.S., 1981, 160). Niettemin besliste 
betzelfde Hof (Gent, 30 maart 1990, T.G.R., 1990, 62) dat wanneer een 
recbtspersoon in strijd met baar statutaire doelomscbrijving, in feite ook 
een bandelsbedrijvigbeid zou uitgeoefend bebben dit niet tot faillietverkla
ring kan leiden, docb wel tot ontbinding. Dit naar onze mening correcte 
standpunt werd ook vertolkt in bet vonnis van de Recbtbank van Koopban
del te Brussel dd. 21 februari 1990 (Kb. Brussel, 21 februari 1990, T.R. V., 
1990, 129). 

4. DE V.O.F. 

6. Een (onregelmatige) V.O.F. veronderstelt o.m. bet bandeldrijven voor 
gezamenlijke rekening (Kh. Luik, 2 mei 1978, R.P.S., 1979, 132; Kb. Leuven, 
20 september 1988, R.P.S., 1989, 209; Luik, 27 juni 1985, J.L., 1985, 599), 
maar zonder enige vormvoorwaarde (Bergen, 31 mei 1988, J.L.M.B., 1988, 
1317). 
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De vennoten van een V.O.F. hebben dus de hoedanigheid van koopman en 
de faillietverklaring van de V .0 .F. houdt de vaststelling in dat aile vennoten 
opgehouden hebben te betalen en dat hun krediet geschokt is (Cass., 
23 november 1987, R. W., 1987-1988, 1330; Cass., 20 december 1990, 
onuitg., A.R., nr. 8804; Kh. Brussel, 20 april 1984, onuitg., A.R., 
nr. 2902): het faillissement van de V.O.F. dient dus niet ,uitgebreid" te 
worden tot de vennoot nadat eerst is vastgesteld dat hij zijn betalingen heeft 
gestaakt (ten onrechte: Bergen, 27 mei 1980, R.P.S., 1981, 284) en er dient 
dus oak niet te worden nagegaan of de vennoten daden van koophandel 
verricht hebben in de periode van zes maanden voor het vonnis dat hen 
failliet verklaarde (Cass., 2 december 1983, R. W., 1983-1984, nr. 1551). 

5. DE V.Z.W. 

7. Een V.Z.W. is een burgerlijke rechtspersoon waarvan het maatschappe
lijk doel omwille van haar wettelijke specialiteit zoals omschreven in arti
kel 1 van de Wet van 27 juni 1921 geen daden van koophandel kan bevatten: 
1° Door haar wettelijke specialiteit zal de V.Z.W. elke uitoefening van een 
nijverheids- of handelsbedrijvigheid, ongeacht of deze ai dan niet met 
winstoogmerk gepaard gaan, verboden worden. Maar zowel uit de lectuur 
van de voorbereidende werken (Lindemans, J., De vereniging zonder winst
oogmerk, in A.P.R., nr. 59) als uit de analyse van de rechtspraak (Cass., 
25 februari 1935, Pas., 1935, I, 170; Cass., 20 april1947, Pas., 1947, I, 153; 
Brussel, 29 april1966, Pas., 1967, I, 81; Brussel, 22 november 1979, J.T., 
1980, 153) blijkt dat een V.Z.W. in zekere mate een economische activiteit 
kan ontplooien. Dit wordt tevens in de rechtsleer bevestigd (Lindemans, 
o. c., nr. 59; 't Kint, J., Les associations sans but lucratif, tweede uitgave, 
Brussel, 1974, nr. 114; Maisin, De vereniging zonder winstoogmerk, Brus
sel, nr. 7). 
2° Een tweede element van artikel 1, tweede lid van de V.Z.W. Wet is dat 
de V.Z.W. niet mag ,trachten een stoffelijk voordeel aan hare leden te 
verschaffen". Hierdoor wordt bet winstoogmerk, dat per definitie de 
burgerlijke daden van de daden van koophandel onderscheidt, uit de 
activiteitensfeer van de V.Z.W. verbannen. 

8. De V.Z.W. wordt in de Belgische wetgeving per definitie niet als 
handelaar beschouwd. 
De faillissementsrechtspraak sloot zich hierbij tot 1976 consequent aan en 
stelde dat het faillissement van de V.Z.W. bij gebreke aan hoedanigheid van 
handelaar onmogelijk was. 
In de niet zo recente rechtsleer lbpen de meningen uiteen: Goedseels en Van 
Houtte men en dat een V .z. W. kan failliet verklaard worden ( Goedseels, J., 
Traite juridique des associations sans but lucratif et des etablissements 
d,utilitepublique, Brussel, 1935, nr. 614, 81; Van Houtte, J., ,L'exercice 
d'une activite remuneratrice par une association sans but lucratif", Rev. 
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Prat. Not., 1937, 9). 't Kint en Soumeryn-Kestemont denken van niet 
('t Kint, J ., Les associations sans but lucratif, tweede uitgave, Brussel, 
1974, nr. 136; Soumeryn-Kestemont, M., Vademecum V.Z. W., Creadif, 
1979, nr. 8). 

In de rechtsleer die verschenen is na de publicatie van het vonnis van 
13 oktober 1976, schijnen meerdere auteurs de faillietverklaring van een 
V .z. W. te aanvaarden (Lievens, J., , ,Kroniek van het faillissement, gerech
telijkjaar 1976-1977", R. W., 1977-1978, 1349; Matthijs, R., ,Het faillisse
ment", T.P.R., 1979, 781; Verougstraete, I., Manuel du curateur defailli
te, Brussel, Swinnen, 1987, nr. 6). 

Andere auteurs stellen dat alhoewel ze het uiteindelijke resultaat van deze 
uitspraken wenselijk achten, de juridische argumentatie die de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel gebruikte hen toch moeilijk kon overtuigen: 

J. Ronse stelde terecht dat een rechtstreeks faillissement van een V.Z.W. 
uitgesloten is: in tegenstelling tot de natuurlijke persoon kan een rechtsper
soon onmogelijk de hoedanigheid van handelaar verkrijgen op grond van 
een buitende grenzen van het statutair doel gevoerde handelsbedrijvigheid 
(J. Ronse, ,Kan een V .z. W. failliet verklaard worden", in Liber Amico
rum F. Dumon, I, 225; Van Gerven, W., Beginselen van het Belgisch 
Privaatrecht, Handels- en Econ. Recht, Dee/ I, volume A, 244). Dit bete
kent volgens deze auteurs niet dat de uitoefening van een handelsbedrijvig
heid in naam van een V. Z. W., met miskenning zowel van haar statutair doel 
als van de wettelijke specialiteit, niet wordt gesanctioneerd; evenwel heeft 
de wetgever in de V.Z.W. Wet zelf de sanctie voorzien voor de V.Z.W.'s 
die zich niet houden aan artikel 1 van de Wet van 27 juni 1921: indien het 
statutair doel artikel1 tweede lid van de V.Z.W. Wet niet respecteert, 
verwerft de vereniging geen rechtspersoonlijkheid; de rechter kan op elk 
ogenblik de nietigheid van de rechtspersoon vaststellen. 

Beantwoordt het statutair doel aan de vereisten van artikel 1, tweede lid van 
de V.Z.W. dan komt een geldige V.Z.W. tot stand. Artikel 18 van dezelfde 
wet omschrijft echter sancties voor de V.Z.W.'s die na hun geldige oprich
ting zich schuldig maken aan hen door de wet ontzegde activiteiten: op 
verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het openbaar ministerie 
kan de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging gevestigd is, 
de ontbinding van de vereniging uitspreken. 

De rechtspraak heeft tot 1976 onwrikbaar beslist dat een V .Z.W. bij gebrek 
van hoedanigheid van handelaar niet failliet verklaard kan worden. 

Bij vonnis van 13 oktober 1976 verklaarde de Rechtbank van Koophandel 
te Brussel echter toch een V.Z.W. failliet (Kh. Brussel, 13 oktober 1976, 
J. T., 1976, 708) en herhaalde deze uitspraak nog eens drie jaar later, in een 
vonnis van 5 november 1979 (B.R.H., 1980, 163), dat bevestigd werd in 
beroep (Brussel, 11 mei 1981, B.R.H., 1982, 294). Later volgden nog enkele 
beslissingen (Kh. Brussel, 7 februari 1984, J. T., 1984, 345, Kh. Luik, 
28 juli 1983, J.L., 1984, 176; Luik, 28 november 1986, R.P.S., 1988, 142) 
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die een V.Z.W. failliet verklaarden na vastgesteld te hebben dat er een 
winstgevende activiteit werd gevoerd en dat de winst tussen de !eden werd 
verdeeld. 
Onder impuls van de recente rechtsleer is de rechtspraak thans teruggekeerd 
naar de orthodoxie van de V.Z.W. wetgeving en van artikel437 Faill.W.: 
,indien een V.Z.W. in strijd met haar doelomschrijving in feite oak een 
handelsbedrijvigheid zou uitgeoefend hebben, kan dit niet tot faillietverkla
ring doch wei tot ontbinding aanleiding geven (Brussel, 10 februari 1988, 
R.P.S., 1989, 151; Gent, 30 maart 1990, T.G.R., 1990, 62; Kh. Brussel, 
21 februari 1990, T.R. V., 1990, 129). 

9. Ten einde tach de commerciele V.Z.W.'s door het faillissement te 
kunnen sanctioneren wordt er soms gesteld dat de ,oplossing" er zou in 
bestaan de bestuurders van de V.Z.W. en die erachter zouden schuil gaan, 
failliet te verklaren zonder dat er eerst vereist zou zijn dat de V.Z.W. zou 
ontbonden worden (Laga, H., ,Kanttekening bij de faillietverklaring van 
een directeur en afgevaardigd-bestuurder van een V.Z.W. ", T.R. V., 1990, 
132; Van Gerven, W., Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Handels
en economisch recht, deel I, volume A, 244-245). De redeneerfout bestaat 
er echter in dat zou kunnen worden aangenomen dat de handelsbedrijvig
heid die uitsluitend in naam van de V.Z.W. werd gevoerd, zou kunnen 
toegerekend worden aan de achterman (of achtermannen die dan een 
onregelmatige V. 0 .F. zouden vormen), die aileen hierdoor de hoedanigheid 
van handelaar zou verwerven. 
De theorie van het verwerven van de hoedanigheid van koopman, door zgn. 
toerekening van de daden van de vennootschap werd in Belgie echter totaal 
verlaten (zie infra) en het is dan oak volkomen terecht dat de rechtspraak 
weigert het faillissement van de bestuurder van een V.Z.W. uit te spreken 
indien niet is vastgesteld dat hij persoonlijke handelsactiviteiten voerde (Kh. 
Brussel, 29 april1990, T.R. V., 1990, 317). Er kan dus oak geen sprake zijn 
van een onregelmatige V.O.F. zo de betrokkenen niet-handelaar zijn 
(Kh. Leuven, 20 september 1988, R.P.S., 1989, 209). 
De personen die onder de mom of in naam daarvan daadwerkelijk een 
handelsbedrijf hebben uitgeoefend, zullen inderdaad samen een onregelma
tig opgerichte V.O.F. vormen. Enkel deze V.O.F. en de personen die deze 
V.O.F. uitmaken kunnen mogelijkerwijze aan de voorwaarden van het 
faillissement beantwoorden. 

6. DE UITBREIDING VAN HET FAILLISSEMENT 

10. Ondanks een ernstige vingerwijzing van het Hof van Cassatie (Cass., 
1 juni 1979, R. C.J.B., 1981, 49) dat in duidelijke bewoordingen beklem
toonde dat vermogensvermenging op zichzelf niet volstond om de hoedanig
heid van koopman van de zgn. achterman aan te tonen, heerste er in het 
begin der tachtiger jaren een ware ,uitbreidingsrage" (Kh. Charleroi, 
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10 januari 1979, R.P.S., 1979, 315; Kh. Luik, 15 januari 1980, R.P.S., 
1980, 160; Kh. Kortrijk, 29 februari 1980, R.P.S., 1980, 235; Kh. Brussel, 
19 maart 1980, J. T., 1980, 33; Kh. Brussel, 4 juni 1980, Pas., 1980, III, 50; 
Brussel, 8 september 1980, R.P.S., 1980, 210; Antwerpen, 10 november 
1981, B.R.H., 1982, 618), die door de rechtsleer naderhand als een ,remede 
passe-partout" aan de kaak werd gesteld (Coppens, P. en 't Kint, J ., ,Les 
faillites et les concordats", R.C.J.B., 1984, 6, 424). 

In alle gevallen werd aanvaard dat de handelsdaden van de vennootschap 
a. h. w. werden toegerekend aan de achterman, die door de toerekening 
koopman werd: deze toerekening werd echter zeer vaak maar volledig ten 
onrechte verantwoord door feiten die met het stellen van daden van koop
handel geen uitstaans hadden- bezit van (nagenoeg alle) aandelen, schul
den in 1/r, zwarte verkopen door de vennootschap, verduisteringen van 
aktief, overtredingen van en tekortkomingen aan de vennootschapswet 
enz ... 

Daarbij werd de toerekening van de handelsdaden gesteund op de naamle
ningsconstructie, het misbruik van recht en de rechtsverwerking (zie voor 
meer bijzonderheden, Colle, Ph., ,Is de uitbreiding van het vennootschaps
faillissement tot de meester van de zaak juridisch verantwoord?", R. W., 
1982-83, 1703 e.v.). 

11. Op geregelde tijdstippen werd er door het Hof van Cassatie echter op 
gewezen dat de ,uitbreidingstheorie" (op welke leer ze nu ook was ge
steund) in elk geval, geen instelling was op zichzelf die aan de achterman 
de hoedanigheid van koopman door toerekening van de daden van koop
handel van de vennootschap kon toekennen zodat de daden van deze 
achterman zelf een handelsbedrijvigheid dienden uit te maken: de achter: 
man wordt dus maar koopman door voor eigen rekening een handelsactivi
teit te voeren (Cass., 12 februari 1981, Pas., 1981, I, 653 en Cass., 11 sep
tember 1981, B.R.H., 1982, 380). 

Dat de achterman die deze activiteit voor eigen rekening voert daarbij 
optreedt onder het mom van een door hem beheerste vennootschap vertoont 
geen enkel belang voor de vaststelling van zijn hoedanigheid van koopman. 

Zijn wederrechtelijke relatie met deze vennootschap (meestal vermenging 
van activiteiten) kan, door het spel van de verrekening tussen de patrimonia 
(Antwerpen, 27 april1982, onuitg., A.R., nr. 2422/81) of door hoofdelijk
heid, in geval van gezamenlijk optreden of van bedrieglijke vermenging, 
eventueel een zodanige schuld op hem leggen dat de voorwaarden voor zijn 
(afzonderlijke) faillietverklaring zijn vervuld (art. 437 en 442 Faill.W.). In 
nagenoeg alle gevallen zal het in de praktijk gaan over de voortzetting van 
een in eigen naam gevoerde activiteit na de oprichting van een vennootschap 
die een gelijknamige handel drijft (Cass., 11 september 1981, B.R.H., 1982, 
380; Antwerpen, 19 maart 1985, onuitg., A.R., nr. 537/83; Kh. Brussel, 
21 maart 1989, onuitg., A.R., nr. 2195: de zaakvoerder voerde een parallel
le handel naast de vennootschap). 

421 



12. Volledig terecht werd dus door de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel (Kh. Brussel, 27 april 1990, T.R. V., 1990, 317) beslist dat het 
verduisteren van gelden niet toelaat de handelsdaden van een eventuele 
handelsactiviteit van een V.Z.W. aan de bestuurders ervan toe te rekenen 
en werd geweigerd het faillissement uit te spreken omdat niet was vastgesteld 
dat (al dan niet met de verduisterde sommen) een persoonlijke handelsbe
drijvigheid werd gevoerd. 

De afzonderlijke vaststelling van de faillissementsvoorwaarden in hoofde 
van vennootschap en zgn. achterman werd nog regelmatig door de recht
spraak beklemtoond (Cass., 29 juni 1990, T.B.H., 1990, 844: ,krachtens 
artikel 2 van de vennootschap is elke door de wet erkende handelsvennoot
schap een van de personen der vennoten onderscheiden rechtspersoon; 
derhalve dient aan de vereisten van de faillietverklaring ook in de persoon 
van de vennootschap te zijn voldaan ... " en Luik, 22 december 1981, 
R.P.S., 1990, 116, ,Ies faits denonces par les curateurs ne permettent pas 
de considerer que Mr. R. a exerce un commerce pro pre ... ") (Colle, Ph., 
,Is de uitbreiding van het vennootschapsfaiiiissement tot de meester van 
de zaak juridisch verantwoord?", R. W., 1982-83, 1698-1700). 

Daar waar het dus juist de bedoeling was dank zij de theorie van de 
uitbreiding en de zgn. toerekening aan de achterman, de hoedanigheid van 
koopman uit het rechtsmisbruik en de naamlening zelf af te leiden, kan 
enkel worden vastgesteld dat het vereiste van een afzonderlijke handelsbe
drijvigheid in hoof de van de achterman, van deze theorie nog enkel de naam 
heeft laten bestaan. 

13. In het geval van vermenging van patrimonia van twee vennootschappen 
stelt zich het zgn. probleem van de toerekening van de daden van de een 
aan de andere niet, vermits ze uiteraard beide handelaar zijn. Naargelang 
de aard van de vermenging zal' er ofwel verrekening optreden tussen 
patrimonia (Antwerpen, 27 april 1982, onuitg., A.R., nr. 2422/81) of 
hoofdelijkheid, b.v. in geval van bedrieglijke vermenging omdat tussen beide 
vennootschappen een onregelmatig opgerichte V.O.F. bestond (Antwerpen, 
23 februari 1988, R. W., 1988-89, 1307; Kh. Brussel, 24 oktober 1977, 
R.P.S., 1979, 86). Er zal daarbij steeds nagegaan worden of door de 
verrekening dan wel de hoofdelijkheid de faillissementsvoorwaarden zijn 
vervuld in hoofde van elke vennootschap. 

7. DE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING 

14. Het groat aantal vereffeningen van vennootschapsvermogens waarmee 
schuldeisers sinds een tiental jaren worden geconfronteerd hebben aanlei
ding gegeven tot een stroomversnelling van rechterlijke uitspraken die de 
karige bepalingen van de vennootschapswet tot een min of meer sluitend 
geheel hebben omgetoverd. 

Artikel 184 van de Vennootschapswet bepaalt: ,onverminderd de rechten 
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van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars aile schulden van 
de vennootschap naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisba
re schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen 
echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten 
de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn 
voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers 
om zich tot de rechtbank te wenden". 

Vooral het Hof van Cassatie heeft in de organisatie van de vereffening en 
zijn gevolgen voor de schuldeisers het voortouw genomen, waarbij sommi
gen zelfs vinden dat zijn rechtspraak de wet voorbij is gelopen (zie Col
le, Ph., , ,De vennootschap in vereffening, het faillissement en de bevoegd
heid van de curator", T.R. V., 1990, 43). 

Feit is dat de evolutie van deze rechtspraak een steeds grotere gelijkenis heeft 
doen ontstaan tussen het faillissementsregime en de vereffening door in 
beide gevallen twee doelvermogens in het I even te roepen die zullen verdeeld 
worden tussen de aanspraakgerechtigden volgens soms identieke regels. 

In beide gevallen is het z9 dat vereffening of faillissement geen einde stellen 
aan de rechtspersoon die blijft bestaan en dat het vermogen zelfs nieuwe 
schulden kan aangaan of nieuwe vorderingen bezitten door tussenkomst van 
de bewindvoerder (vereffenaar of curator). 

15. Ben korte terugblik wijst uit dat het Hof van Cassatie zich niet in de 
plaats van de wetgever heeft gesteld maar enkel progressief bepaalde 
leemten in de (vennootschaps)wet heeft aangevuld, zich daarbij steunende 
op oplossingen uit aanverwante rechtsfiguren zoals het faillissement, het 
gerechtelijk akkoord of het uitstel van betaling (in nogal wat beslissingen 
wordt rechtstreeks naar oplossingen uit deze figuren verwezen, bv.: , , ... zo
als inzake faillissement ... ", Cass., 24 maart 1977, R. W., 1977-78, 387). 

Reeds in een arrest van 23 november 1939 (Pas., 1939, I, 486), werd beslist 
dat de vereffening een toestand van samenloop doet ontstaan waarbij de 
invereffeningstelling op onherroepelijke wijze de rechten van de schuldei
sers vastlegt; door de samenloop in te roepen werd dus door het Hof niet 
acceptabel geacht dat de snelste schuldeisers (in weinig normale omstandig
heden) zouden uitbetaald worden op het vennootschapsvermogen en werd 
de regel van de gelijkheid onder de schuldeisers ingevoerd: alle schuldeisers 
worden op wet van gelijkheid behandeld ongeacht de datum van hun 
vordering of de omvang ervan. Veellater heeft de rechtspraak op geregelde 
wijze bevestigd dat dit beginsel ook verhindert dat de algemeen bevoorrech
te schuldeisers tot uitvoering zouden overgaan (Brussel, 15 maart 1990, 
R.P.S., 1990, 120). 

Dit fundamentele beginsel werd herhaald in de arresten van 31 januari 1964 
(R.P.S., 1964, 102) en van 30 mei 1968 (R.P.S., 1969, 239), dat preciseerde 
dat ,vanaf deze invereffeningstelling de rechten van de schuldeisers op 
onherroepelijke wijze worden bepaald" en tevens het onderscheid tussen 

423 



boedelschulden en schulden in de boedel bij analogie met het faillissements
regime invoerde. 
Door zijn arrest van 24 maart 1977 verwees het Hof uitdrukkelijk naar 
artikel 451 Faill.W. en werd het niet lopen van de interesten, in de verhou
ding tussen de gewone schuldeisers onder ling, afgeleid uit zijn tegenhanger, 
het disconto voor niet-opeisbare schulden voorzien door artikel 184 Ven
nootschapswet, zodat meteen zelfs een algemeen beginsel kon gedistilleerd 
worden van toepassing op aile georganiseerde samenlopen {faillissement, 
vereffening, gerechtelijk akkoord en uitstel van betaling); tegenover de 
vennootschap-schuldenares loopt de rente wei vanaf de invereffeningstel
ling zodat elk actief dat zou overblijven na de evenredige verdeling en 
betaling van de gei'nitialiseerde vorderingen, zal aangewend dienen te wor
den tot delging van deze interesten (voor een recente toepassing, Gent, 
29 juni 1990, A.R., nr. 32.130/87). 
Recente rechtsleer ziet het niet-lopen van interest, bij afwezigheid van 
uitdrukkelijke wettekst, als een uitsluitende toepassing van het gelijkheids
beginsel en besluit dat, aangezien de schuldenaar niet bij machte is de 
rechten van de schuldeisers te wijzigen, de invereffeningstelling de loop der 
interesten niet kan stuiten (Colle, Ph., o.c., 43 en Colle, Ph., nr. 113 en 
163). Het niet-lopen van interest is, zoals gezegd, door het Hofvan Cassatie 
in de eerste plaats rechtstreeks uit artike/184 Vennootschapswet afgeleid; 
verder wordt het niet-lopen van interest door de meeste auteurs terecht als 
algemeen beginsel gehuldigd omdat het anders onmogelijk zou zijn op een 
bepaald ogenblik tot een evenredige verdeling te komen door de voortduren
de aangroei van het passief en ook omdat de samenloop zelf de realisatie 
van het volledige vennootschapsvermogen tot gevolg heeft, hetgeen soms 
jaren in beslag kan nemen, zodat de schuldeisers op wiens vordering 
conventionele rente loopt, door het feit van de samenloop en de tegeldema
king, hun vordering voortdurend in belangrijke mate zouden zien stijgen 
(contra, De Corte, R., ,Samenloop van preferente aanspraken", T.P.R., 
1983, p. 218, nr. 14: , ... het niet-lopen van interest zal slechts dan intreden 
indien de wetgever deze gevolgen uitdrukkelijk aan samenloop verbindt"). 
Volkomen logisch is dat dit beginsel door een arrest van 19 januari 1984 
(T.B.H., 1984, 615) werd uitgebreid tot de algemeen bevoorrechte schuldei
sers. 
Tenslotte verfijnde een arrest van 16 juni 1988 (T.B.H., 1988, 768) de 
boedelschulden, d.w.z. de verbintenissen die de vereffenaar aangaat in het 
belang van de gezamenlijke schuldeisers door de uitvoering van nog door 
de vennootschap aangegane ver bintenissen, de voortzetting van de handelsex
ploitatie of het gebruik van roerende en/ of onroerende goederen. 
Zoals gezegd heeft het Hof van Cassatie meer dan eens het beginsel van de 
gelijkheid onder de schuldeisers uitgedrukt in artikel 7 en 8 Hyp.W., als een 
algemene regel eigen aan elke procedure van gemeenschappelijke vereffe
ning van vermogens, gehuldigd (zie o.a. Cass., 2 mei 1985, T.B.H., 1985, 
331). 
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Kenmerkend voor de procedures van gemeenschappelijke vereffening is 
tevens dat er een vereffeningsvermogen wordt in het leven geroepen (een 
boedel) met een bijzondere bestemming (het delgen van de schulden) en dat 
er samenloop ontstaat (tenzij in het geval dat het vereffeningsvermogen 
voldoende liquiditeiten zou bevatten om alle eisbare vorderingen te voldoen 
en de niet-eisbare op hun vervaldag - ten onrechte wordt er soms vanuit 
gegaan dat er slechts van samenloop sprake is wanneer het niet van meet 
af aan duidelijk is of het actieftoereikend zal zijn voor de delging van het 
passief· Beslagr. Luik, 20 april 1988, J.L.M.B., 1988, 1326). 

Reeds werden hierboven de gevolgen op een rij gezet die het Hof van 
Cassatie de gelegenheid heeft gehad aan de toepassing van deze drie funda
mentele beginselen in de loop der jaren te verbinden. 

Zowel de rechtsleer als de rechtspraak hebben terecht begrepen dat ,les 
principes degages par les arrets de la Cour de Cassation, ont a nos yeux une 
valeur generale et nous pensons qu'ils doivent constituer le droit commun 
de toute liquidation d'un patrimoine au profit des creanciers, sous reserve 
naturellement des regles specifiques que la loi peut imposer pour telle ou 
telle liquidation'' (zie Van Ommeslaghe, P., ,,Les liquidations volontaires 
et les concordats", in Entreprise en difficulte, uitgave J .B., 1981, 430 en 
Beslagr. Brussel, 28 juli 1978, J. T., 1980, 263: ,le principe general de droit 
que la Cour de Cassation a derive de I' article 184 se justifie par le fait que 
la liquidation d'une societe est le premier pas vers sa disparition, laissant 
les creanciers depourvus de toute possibilite d'etre payes"). 

16. Andere belangrijke gevolgen van de vereffeningssamenloop zijn: 
- het verbod van compensatie na invereffeningstelling. Dit verbod steunt 

op het gelijkheidsbeginsel en is van dwingend recht: het vloeit recht
streeks voort uit artikel 1298 B.W., krachtens hetwelk compensatie niet 
plaats heeft ten nadele van de verkregen rechten van een derde. Wat 
geldt voor het beslag is zeker waar in geval van collectieve vermogensver
effening zoals faillissement of invereffeningstelling. 

Zoals voor aile samenlopen geldt hierop een uitzondering: indien tussen de 
wederzijdse schulden en schuldvorderingen een nauwe samenhang bestaat 
(zie o.a. Cass., 2 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 3), samenhang die 
steeds uit een overeenkomst zal voortvloeien. Te onderstrepen is echter 
(want de verleiding is soms groot) dat een overeenkomst die enkel tot doel 
zou hebben dergelijke nauwe samenhang tot stand te brengen niet aan de 
bewindvoerder (curator ofvereffenaar) zal kunnen tegengesteld worden (zie 
Cass. , 14 maart 1915, Pas. , 1915, I, 204 en inzake retentierecht weliswaar, 
Cass., 7 oktober 1976, R. W., 1976-77, 1832 inzake schuldvergelijking, 
Cass., 4 maart 1914, Pas., 1915, I, 204); 
- geen erkenning van de geldigheid van een conventioneel beding van 

eigendomsvoorbehoud, dat niet werd ingeroepen voor de samenloop; 

de conventionele ontbinding van de verkoop kan niet na de invereffe-
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ningstelling in werking gesteld worden (behalve in het geval voorzien 
door artikel 20, 5° Hyp.W.- Kh. Gent, 12 juli 1958, Pas., 1961, III, 
22); evenmin is dit het geval voor een automatisch ontbindend beding; 
dat de hypothecaire inschrijving door de fiscus genomen na de invereffe-

ningstelling de gelijkheid onder de schuldeisers schaadt (Rb. Mons, 28 juni 
1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 278) en dat artikel447 Faill. W. enkel van 
toepassing is in geval van faillissement (Brussel, 15 maart 1990, R.P.S., 
1990, 120). 

17. Wie is nu bevoegd om erover te waken datal deze gevolgen ook hun 
toepassing krijgen? Kunnen de schuldeisers m.a.w. ten individuele titel 
opkomen tegen de miskenning van deze fundamentele beginselen of is enkel 
de vereffenaar bevoegd? 
De vereffenaar put zijn bevoegdheden uit de beslissingen van de algemene 
vergadering, de statuten en de wet: hij oefent (als vennootschapsorgaan) de 
rechtsvorderingen uit die de vennootschap zou kunnen uitoefenen en ver
deelt het actief, conform de artikelen 8, 9, 12, 13 en 14 Hyp. Wet., met 
inachtneming van de wettige redenen van voorrang die bepaalde schuldei
sers hebben. 
Indien hij de schuldeisers niet vertegenwoordigt, dient hij nochtans over 
hun belangen te waken (Cass., 12 november 1903, Pas., 1904, I, 47) op 
straffe van zijn aansprakelijkheid, die bijzonder zwaar is, vermits de 
vereffenaar zich ex lege tegenover de schuldeisers verbindt de statuten en 
de wet nate Ieven. 
De vergelijking die sommigen hebben gemaakt met het faillissement, alwaar 
de curator wei de schuldeisers zou vertegenwoordigen, gaat niet op omdat 
de curator zulks geenszins doet (Gambeaux, ,Les creanciers dans Ia masse 
en faillite", Ann. Droit comm., 1907, 432: ,le curateur n'est nile prepose 
nile representant des creanciers ou du failli"; Gerard, P., ,Observations 
sur la nature juridique des dettes et creances de Ia masse des creanciers en 
cas de faillite", R.C.J.B., 1986, 714; Brussel, 10 november 1983, A.R., 
nr. 1118/82: ,en realite, le curateur ne represente ni le failli, ni Ies crean
ciers au sens specifique du terme, il tire directement de Ia loi les pouvoirs 
necessaires pour engager le patrimoine dont il assume la gestion"). 
Hij put zijn bevoegdheden rechtstreeks uit de faillissementswet. 
Artikel 184 Venn. Wet regelt de toevlucht van de schuldeisers tot de 
rechtbanken om controle uit te oefenen over de rechten die zij doen gelden 
in de vereffening maar zij kunnen niet de opdracht van de vereffenaar over 
de collectieve belangen van de schuldeisers te waken door o.a. de wettelijke 
gevolgen van de samenloop te doen naleven, ten individuele titel in rechte 
afdwingen. 

18. Gelet op de samenloop die de invereffeningstelling doet ontstaan en de 
gevolgen die de wetgever eraan heeft verbonden, zoals ge'interpreteerd door 
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het Hof van Cassatie, kan men zich de vraag stellen of een vennootschap 
in vereffening nog failliet kan worden verklaard. 

Over deze belangrijke vraag werd vooral in het voorbije decennium veel 
geschreven, ,zonder dat eensgezindheid kon worden bereikt" (zie Du
mon, Y., ,Liquidations volontaires, concordats et faillites: les tentations 
du choix, ses dangers, objectifs et justification de chaque institution", 
T.B.H., 1984, 473 e.v.; Mersch, M., ,Note sur Ia liquidation des societes 
commerciales", T.B.H., 1185, 343; Colle, Ph., o.c., T.R. V., 1990, 45; 
Matray, L., ,Le principe d'egalite des creanciers dans le jurisprudence 
recente de la Cour de Cassation", in Les creanciers et le droit de lajaillite, 
1983, 31 e.v.; Kevers, Y., ,La mise en faillite d'une societe en liquidation", 
noot onder Luik, 8 maart 1988, J. T., 1988, 636; Mihail, Ph., ,Quand une 
societe en liquidation doit-elle etre declaree en faillite", J. T., 1987, 65). 

De handelsvennootschap in vereffening, die nog enkel bestaat voor haar 
vereffening (cf. artikel178 Venn. Wet) blijft weliswaar tot aan het einde 
van de vereffeningswerkzaamheden de hoedanigheid van handelaar behou
den (Luik, 8 maart 1988, J.T., 1988, 636). 

Daarom stelt de klassieke rechtspraak van het Hof .van Cassatie dat een 
vennootschap in vereffening tot aan de sluiting van de vereffening en in de 
maanden die erop volgen failliet kan verklaard worden (5 mei 1911, Pas., 
I, 233; 8 mei 1930, Pas., I, 202; Bergen, 16 november 1988, J. T., 1989, 
460). 

De rechtsleer steunt op deze rechtspraak om aan te stippen dat het geen 
verschil zou uitmaken of de vennootschap haar bedrijvigheid zou hebben 
stopgezet (Verougstraete, I., Manuel du curateur de jaillite, 1987, 25)
zie infra. 

De beslissing tot vereffening nog v66r het verstrijken van haar duur is door 
de wet voorbehouden aan de vennootschap zelf. Alsdusdanig druist deze 
beslissing niet in tegen de openbare orde: dit zal wei het geval zijn wanneer 
de veimootschap op het ogenblik van de invereffeningstelling had opgehou
den te betalen en haar krediet wankelde en zij aldus ten onrechte besliste 
tot vrijwillige invereffeningstelling. 

De uitzonderingsprocedure vervat in artikel 437 Faill. Wet. doorkruist de 
autonome beslissing van de vennootschap omdat zij van openbare orde is: 
,iedere koopman die ophoudt te betalen en wiens krediet geschokt is, 
bevindt zich in staat van faillissement". Zijn de drie voorwaarden vervuld, 
dan legt de wet aan de vennootschap deze vorm van actieve samenloop op. 
De wet voorziet in het kader van een faillissement een aantal rechtsfiguren 
eigen aan deze vorm van uitzonderingstoestand (o.a. een onafhankelijke 
bewindvoerder, een verdachte peri ode met vernietigbare handelingen, een 
bijzondere aansprakelijkheid van de oprichters, bestuurders en feitelijke 
bestuurders). 

Ret is zo dat de voorwaarden van het ophouden van betalen en het wankelen 
van het krediet, alhoewel zij een en dezelfde economische toestand weerspie-
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gelen, juridisch geenszins samenvallen: een enkele schuldeiser kan door het 
instellen van zijn vordering de rechtbank er niet toe verplichten het faillisse
ment open te verklaren (Kh. Kortrijk, 24 juni 1988, onuitg., A.R., 
nr. 628/87); daarenboven kunnen deze wettelijke criteria niet ,blind" 
worden toegepast, d.i. onder miskenning van de werkelijke en juridische 
feiten en omstandigheden (zie infra afdeling 2). 
Normaliter is te onderzoeken of de faillissementsvoorwaarden verenigd zijn 
op de dag van het vonnis dat het faillissement uitspreekt (artikel 437 Faill. 
Wet). In geval van invereffeningstelling zal deze toets gebeuren mits nate 
gaan of de voorwaarden verenigd waren op datum van invereffeningstelling 
met dien verstande dat de rechtbank onder omstandigheden wei zou kunnen 
beslissen dat er geen faillissementstoestand meer voorhanden is op datum 
van de uitspraak (Kh. Charleroi, 30 september 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 
43), b.v. omdat alle schuldeisers akkoord gaan met het principe van de 
invereffeningstelling, en het krediet dus niet wankelde. 
Het vaststellen van de faillissementstoestand op een ander tijdstip dan het 
vonnis van faillissement is niet zo afwijkend van de zgn. ,klassieke" 
beginselen van het faillissementsrecht als soms wordt beweerd (zie Ke
vers, Y., o.c., J.T., 1988, 640, nr. 24). 
De handelaar die zijn handel heeft stopgezet (en die handelaar blijft voor 
deduurvandevereffeningervan- VanRyn, J. enHeenen, J., o.c., deel I, 
nr. 103) kan nog gedurende zes maanden failliet verklaard worden op 
voorwaarde dat wordt aangetoond dat de faillissementsvoorwaarden ver
vuld waren op het ogenblik dat hij zijn handelswerkzaamheden heeft 
stopgezet (art. 437 par. 2 Faill. W.- Cass., 16 november 1990, onuitg., 
A.R., nr. 7226/90). 
Voor de vennootschap in vereffening situeert deze stopzetting zich op het 
ogenblik van de invereffeningstelling. Deze beslissing stelt immers een einde 
aan de activiteit van de vennootschap en de vereffenaar kan nog enkel 
verbintenissen aangaan om een beter vereffeningsresultaat te behalen (Van 
Hille, J.M., La societe anonyme, 1990, 355; Hemard, J., Terre, F. en 
Marbilat, P., Les societes commerciales, Dalloz, deel III, nr. 1142) maar 
het voortbestaan van de rechtspersoon en het behoud van de hoedanigheid 
van handelaar staan in beginsel niet toe nieuwe activiteiten te voeren: er is 
dus m.a. w. een juridische onmogelijkheid om nog handelswerkzaamheden 
te voeren (dus ook in de zin van artikel437 par. 2 Faill. W.): 
In een samenloop die het volledig vermogen van de debiteur om vat, met de 
hoger geschetste fundamentele wijzigingen in het optreden van de schuldei
sers tot gevolg, heeft het trouwens na het ontstaan ervan geen betekenis 
meer te spreken van ophouden te betalen: deze wijzigingen hebben immers 
essentiele gevolgen op de betaaltoestand van de debiteur (verschillend van 
de opeisbaarheid van de vordering zodat artikel184 Venn. W. zelf arti
kel 437 Faill. W. buiten werking stelt); in het gerechtelijk akkoord wordt 
de staking van betaling ex lege vermoed bij het indienen van de aanvraag 
(art. 1. Reg. besl. 25 september 1946). 
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Om deze reden onderstreept de rechtsleer dat tijdens de vereffeningswerk
zaamheden meer het accent zou worden gelegd op het wankelen van het 
krediet ('t Kint, F., nootonder Luik, 17 november 1988, R.P.S., 1989, 75). 
In werkelijkheid wordt hieronder echter verstaan dat de schuldeisers, naar
gelang de efficientie van de vereffenaar, zich al dan niet achterdochtig 
tegenover de vereffening(swerkzaamheden) zullen opstellen: alsdusdanig 
heeft deze houding niets (meer) te zien met het krediet van de vennootschap 
maar wei met het toezicht op en de aansprakelijkheid van de vereffenaar 
en is dus vreemd aan deze faillissementsvoorwaarde. Ook de voortzetting 
van de activiteiten, zonder enige vereffeningsdaad te stellen is te sanctione
ren door de vereffenaars aansprakelijkheid die wanneer hij inderdaad 
buiten zijn opdracht treedt (art. 182 Venn. W.) zou kunnen beschouwd 
worden als handelaar ten persoonlijke titel. 
Bij een vrijwillige vereffening wordt de faillissementstoestand niet vermoed 
omdat deze beslissing wettelijk niet tot doel kan hebben het faillissement 
te vermijden (i.t.t. het gerechtelijk akkoord). 

19. Aangezien een faillissementsvonnis nooit bet ophouden van betalen 
meer dan 6 maanden kan doen terugwerken (art. 442 Faill. W.) zullen de 
schuldeisers van een invereffening gestelde vennootschap en de rechtbank 
zelf (ambtshalve) slechts gedurende zes maanden kunnen aantonen dat het 
vennootschapsvermogen (net als dit van de handelaar die zijn handelswerk
zaamheden stopzette) onder curatele had dienen geplaatst te worden, eerder 
dan vrijwillig vereffend. 

W at dan, indien de vereffening - per hypothese was er geen faillissements
toestand bij de invereffeningstelling - deficitair blijkt te zijn en er niet 
voldoende actief werd gerealiseerd om aile schuldeisers te voldoen? 

De laatste tendens in rechtsleer en rechtspraak bestaat erin de vereffenaar 
te verplichten bekentenis van faillissement te doen in geval van ontoereikend 
actief, hetgeen de staking van betaling zou impliceren (Colle, Ph., o.c., 
T.R. V., 1990, 49; Kevers, Y., o.c., J.T., 1988, 640; Luik, 8 maart 1988, 
J. T., 1988, 636; Kh. Kortrijk, 24 juni 1988, A.R., nr. 628/87; Kh. Charle
roi, 3 maart 1988, J.L.M.B., 1988, 445). 

Ofwel verantwoordt de duurzame illiquiditeit van de debiteur (in geval van 
faillissement) de overgang van zijn patrimonium naar de gezamenlijke 
schuldeisers, ofwel is deze affectatie bet gevolg van de vrijwillige vereffe
ning. De illiquiditeit kan echter ntet het gevolg zijn van de toewijzing van 
het patrimonium aan de schuldeisers. 

Indien het zo is dat bet eventueel deficitair karakter van de uitslag van de 
vereffening geen wezenlijk kenmerk is van de samenloop in het algemeen 
heeft de wetgever dit kenmerk in bepaalde ,terminale" gevallen (in tegen
stelling tot gerechtelijk akkoord en uitstel van betaling) die een volledige 
verdeling van het vermogen inhouden, wei voorzien. Zo in geval van faillis
sement en invereffeningstelling: artikell84 Venn. W. spreekt immers over de 
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proportionele verdeling onder de schuldeisers. De wetgever zelf heeft dus 
de mogelijkheid voorzien dat de rechten van de schuldeisers kunnen beknot 
worden door een deficitaire vereffening; het is immers pas na realisatie van 
het actief dat de juiste opbrengst zal gekend zijn - zie contra, Luik, 
17 november 1988, R.P.S., 1989, 66 die beslist heeft dat de faillissements
voorwaarden kunnen opduiken tijdens de vereffening wanneer b.v. activa 
tegen minder gunstige prijzen konden worden te gelde gemaakt dan ver
wacht. Het Hof van Cassatie had in zijn arrest van 19 januari 1984 een 
toestand van ontoereikende activa voor ogen (Cass., 19 januari 1984, 
T.B.H., 1984, 615). 
Aangezien zowel faillissement als vrijwillige vereffening beide het volledig 
vermogen aan de gezamenlijke schuldeisers toewijzen zou het daarenboven 
geen zin meer hebben na de vereffening van het vermogen en de vaststelling 
van ontoereikendheid een nieuwe vereffeningsprocedure te starten die welis
waar op een andere Ieest is geschoeid (Kh. Namen, 14 juni 1984, R.P.S., 
1985, 206-214, met noot Dermine, L.; Kh. Bergen, 28 oktober 1985, Rev. 
Reg. Dr., 1986, 171); op het ogenblik van de invereffeningstelling is het 
daarentegen volkomen wettelijk verantwoord de dwingende faillissements
procedure in werking te stellen wanneer de voorwaarden verenigd zijn 
buiten de ingrijpende gevolgen van de samenloop om (Bergen, 16 november 
1988, R.P.S., 1989, 64). 
Tenslotte zullen de schuldeisers wei ten allen tijde tijdens de vereffening hun 
vordering kunnen opeisen door middel van het vastleggen van de hoegroot
heid ervan, maar geen veroordeling kunnen bekomen (cf. de faillissements
procedure- Gent, 29 juni 1990, onuitg., A.R., nr. 32.130/87; Kh. Brussel, 
2 oktober 1987, onuitg., A.R., nr. 7346/87; Kh. Dendermonde, 5 novem
ber 1987, onuitg., A.R., nr. 891/87). 

AFDELING 2 

HET OPHOUDEN TE BETALEN EN HET WANKELEN VAN HET KREDIET 

20. In de rechtsleer is er van oudsher discussie geweest over het feit of de 
twee wettelijke criteria los van elkaar zijn te beoordelen (Piret, ,Chronique 
de Jurispr.", R.C.J.B., 1951, 57; Coppens, P. en 't Kint, F., ,Chronique 
de Jurispr.", 1979, 310; idem, 1984, 443) dan wei een wederzijdse samen
hang veronderstellen (Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes de droit com
mercial, deel IV, nr. 2646 die het ineenvloeien van de twee criteria enkel 
aanvaarden in het geval de schuldenaar van een kunstmatig krediet gebruik 
maakt; Verougstraete, I., Manuel du curateur de jaillite, 1979, nr. 8; 
Verougstraete, I. en Van Schoubroeck, C., ,Faillissement en aanverwante 
procedures", in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Handels- en econo
misch recht, deel 1, volume A, nr. 220; Verougstraete, I., ,De wettelijke 
criteria van discontinui:teit", in Ondernemingsdiscontinulteit, Kluwer, 
1983, 278). 
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Deze tegenstelling berust gedeeltelijk op een misverstand wat blijkt uit het 
feit dat de geciteerde rechtsleer zich op dezelfde uitspraken beroept om 
zowel het standpunt van de autonomie als van samenhang te ondersteunen. 

In wezen onderstrepen alle auteurs dat de wetgever - zoals expliciet blijkt 
uit de voorbereidende werken (Maertens, P ., Commentaire de Ia loi du 
18 avril 1851 sur les Faillites, Banqueroutes et sursis, Brussel, 1851, 91, 
nr. 94) - een (bijkomend) criterium aan het ophouden te betalen heeft 
toegevoegd - dat zou werken als een bevoegdheidscriterium - om zeker 
te zijn dat voor het (handels)krediet enkel de handelsschulden in aanmer
king zouden komen. Er valt dus niet aan te twijfelen dat de rechter steeds 
de twee criteria zal dienen te beoordelen en het niet zou volstaan slechts een 
van beideteweerhouden(Cass., 3 september 198l,Arr. Cass., 1981-82, 19; 
Cass., 26 september 1983, R. W., 1983-84, 2125; Brussel, 10 februari 1988, 
R. W., 1987-88, 1408; Luik, 17 juni 1981, B.R.H., 1982, 130). Maar dit 
betekent geenszins dat de rechter ze als twee totaal autonome begrippen 
dient te hanteren (Coppens, P. en 't Kint, F., ,Chronique de jurispruden
ce", R. C.J.B., 1979, 310 en 1984, 444). 

21. De rechtbank beoordeelt terecht de twee criteria in onderlinge samen
hangen niet op auto nome wijze. In zijn arrest van 2 december 1963 (Pas., 
1984, I, 346) legde het Hof van Cassatie de klemtoon op deze samenhang 
- weliswaar naar aanleiding van een toepassingsgeval waarbij de schulde
naar zich een frauduleus krediet had verschaft - door te stellen dat het 
wankelen van het krediet nauw verbonden is met het ophouden te betalen 
dat een gevolg is van het gebrek aan krediet. Het kan geen toeval zijn dat 
het Hof van Cassatie deze rechtspraak heeft herhaald in zijn arrest van 
8 november 1974 (Pas., 1975, I, 294) en inzijn arrest van 26 september 1983 
(Arr. Cass., 1983-84, 73): ,overwegende dat het geschokt zijn van het 
krediet van de koopman nauw verbonden is met het ophouden te betalen". 

De hoven en rechtbanken hadden de onderlinge samenhang van de twee 
criteria reeds eerder onderstreept (Brussel, 10 februari 1954, Pas., 1955, II, 
120; Brussel, 7 januari 1976, onuitg., A.R., nr. 550/75 dat er van uitgaat 
dat ophouden te betalen en wankelen van het krediet geen afzonderlijke 
criteria zijn; Luik, 17 juni 1981, B.R.H., 1982, 130 waarin wordt gesteld 
dat wanneer het ophouden te betalen uitmondt in een algemene argwaan 
van de schuldeisers, het krediet wankelt; Kh. Kortrijk, 24 juni 1988, 
onuitg., A.R., nr. 628/87, volgens hetwelk de twee criteria, zonder daarom 
samen te vall en, wei elk voor hun deel een en dezelfde economische toestand 
weerspiegelen). 

22. Er zal geen sprake zijn van faillissement wanneer de schuldenaar het 
vertrouwen had van zijn schuldeisers en bankiers (Brussel, 15 december 
1981, J.T., 1983, 175). 

Het krediet dat het ophouden te betalen uitsluit mag niet kunstmatig zijn 
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en steunen op onwettige middelen, in welk geval de rechter wei het faillisse
ment kan uitspreken (Brussel, 7 januari 1976, onuitg., A.R., nr. 550/75; 
Kh. Namen, 25 februari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 243). 

De frauduleuze praktijken dienen echter gericht te zijn op het bekomen van 
krediet of te zijn aangewend om het ophouden te betalen op kunstmatige 
wijze uit te stellen: dit zal o.a. het geval zijn wanneer R.S.Z. of B.V.
schulden lange tijd niet worden betaald (Brussel, 23 januari 1981, Pas., 
1981, II, 36) of in geval van wisselruiterij dat een (kunstmatig) bankkrediet 
ondersteunt. 

Frauduleuze praktijken kunnen anderzijds totaal vreemd zijn aan de beoor
deling van de faillissementstoestand en zullen op specifieke wijze worden 
gesanktioneerd. Zo zullen geldontdragingen door beheerders of zaakvoer
ders aanleiding geven tot verrekening en eventuele strafvervolging 
(Kh. Brussel, 19 maart 1980, J.T., 1980, 331) en bestaat er geen automa
tisch causaal verband tussen het houden van een zwarte kas, een onregelma
tig voorraadbeheer, de eruitvolgende valsheid van de jaarrekeningen en het 
uiteindelijke faillissement (Brussel, 22 november 1978, R.P.S., 1979, 67). 

23. Loutere (kas)moeilijkheden, wanorde in de boekhouding, economische 
slechte vooruitzichten en vertragingen in de betalingen die van voorbijgaan
de aard zijn staan niet gelijk met het ophouden te betalen (Brussel, 8 novem
ber 1979, Pas., 1980, II, 5; Luik, 17 juni 1981, B.R.H., 1982, 130; Brussel, 
1 maart 1989, onuitg., A.R., nr. 4143/88; Kh. Brussel, 30 april 1981, 
onuitg., inzake N.V. TRT; Kh. Charleroi, 30 september 1987, Rev. Reg. 
Dr., 1988, 43), zeker niet wanneer de betalingsmoeilijkheden later weer zijn 
ingehaald (Brussel, 31 januari 1981, Pas., 1981, II, 36) of wanneer de 
debiteur nooit in mora is gesteld noch gedagvaard werd (Cass., 28 mei 1965, 
Pas., 1965, I, 1048). 

Alzo werd tevens beslist dat het gebrek aan liquiditeit van duurzame en 
blijvende aard moet zijn (Brussel, 27 oktober 1982, J.T., 1983, 176; Brus
sel, 15 december 1982, J. T., 1983, 175) zodat de rechter de solvabiliteit zal 
onderzoeken, aangezien de debiteur in dat geval krediet had kunnen beko
men of zijn schulden met de opbrengst van de activa afbetalen (Brussel, 
8 november 1979, Pas., 1980, II, 5; Brussel, 1 maart 1989, onuitg., A.R., 
nr. 4143/88) en tevens de leefbaarheid in aanmerking zal nemen (Brussel, 
7 januari 1976, onuitg., A.R., nr. 550/75; Brussel, 1 maart 1989, onuitg., 
A.R., nr. 4143/88) omdat de betaalmoeilijkheden van de koopman die een 
rendabel bedrijf leidt, in de regel niet duurzaam zullen zijn doordat hij de 
achterstand geleidelijk zal kunnen afbetalen. De rechter mag rekening 
houden met bevestigingen na faillissement dat schuldeisers bereid waren 
uitstel te verlenen omdat daaruit kan blijken dat de schuldenaar niet in mora 
was en dat zijn krediet niet wankelde (Brussel, 15 december 1982, J. T., 
1983, 175). Men kan besluiten dat het krediet wankelde wanneer er actieve 
uitingen van argwaan worden vastgesteld van schuldeisers, leveranciers en 
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bankiers (Brussel, 16 mei 1979, R.P.S., 1979, 176); het feit dat voor nieuwe 
leveringen kontante betalingen worden geeist is hiervoor niet voldoende 
(Brussel, 27 oktober 1982, J.T., 1983, 175). 

De rechtspraak preciseert oak dat het faillissement slechts kan uitgesproken 
worden indien blijkt dat de vordering niet door een procedure van gedwon
gen tenuitvoerlegging (Bergen, 30 oktober 1984, onuitg., A.R., nr. 7042), 
o.a. van beslag kan gei:nd worden (Luik, 9 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 422). 

Een onderneming kan helemaal niet solvabel zijn en zich niet in staat van 
faillissement bevinden omdat er geen gebrek is aan liquiditeiten, maar een 
zwaar negatieve vermogenstoestand wordt wei als doorslaggevend be
schouwd voor de beoordeling van het gebrek aan kredietwaardigheid (Kh. 
Brussel, 16 december 1987, onuitg., inzake ,Uitgeverij De Schorpioen". 

24. De Rechtbank van Koophandel te Kortrijk stelde als vereiste dat het 
ophouden te betalen moet uitmonden in een algemene (hetgeen niet betekent 
alle schuldeisers) weigering vanwege de schuldeisers om de debiteur elk 
verder krediet, in de ruime zin van het woord, te ontnemen (Kh. Kortrijk, 
24 juni 1988, onuitg., A.R., nr. 628/87). 

Sinds altijd staat de rechtspraak dus achterdochtig tegenover de vordering 
tot faillietverklaring die wordt ingesteld door een schuldeiser omdat het in 
vele gevallen als drukkingsmiddel wordt aangewend om v66r de ander 
betaald te worden (Kh. Brussel, 24 september 1949, R.P.S., 1950, 334) en 
zodoende rechtsmisbruik kan uitmaken (Bergen, 16 oktober 1989, R.P.S., 
1990, 68). Zeker wordt er geweigerd het faillissement uit te spreken wanneer 
de vordering van de faillissementsaanvrager geen definitieve titel uitmaakt 
maar uitvoerbaar is bij voorraad (Kh. Hasselt, 29 oktober 1987, Limb. 
Rechtsl., 1988, 179), tenzij er andere indicien van definitief ophouden te 
betalen (al is het maar van een enkele schuld) zijn die erop wijzen dat elk 
krediet aan de debiteur is ontnomen (Kh. Kortrijk, 13 juli 1989, onuitg., 
A.R., nr. 1636/89). 

De uitvoering van dwangsommen kan door de rechter in aanmerking 
worden genomen bij de beoordeling van het ophouden te betalen, alhoewel 
zij niet in het passief van het faillissement kunnen worden opgenomen -
artikel 1385sexies, tweede lid Ger. W. (Brussel, 10 februari 1988, R. W., 
1987-88, 1408). 

25. Het al dan niet vervuld zijn van de faillissementsvoorwaarden is te 
beoordelen op het moment van de faillietverklaring. Deze regel geldt tevens 
in geval van uitoefening van rechtsmiddelen tegen het faillissementsvonnis 
- zie infra - (Cass., 16 november 1989, R. W., 1989-90, 1222; Luik, 
20 oktober 1981, R.P.S., 1982, 166; Luik, 8 maart 1988, R.P.S., 1988, 163; 
Brussel, 13 november 1987, T.B.H., 1988, 814; Kh. Namen, 10 februari 
1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 149). 
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HOOFDSTUK II 

DE INLEIDING VAN DE PROCEDURE 

AFDELING 1 

DE DEPISTAGEDIENSTEN OF DIENSTEN VOOR HANDELSONDERZOEK 

1. ALGEMEENHEDEN _ JURIDISCHE GRONDSLAG 

26. Aanvankelijk beperkten de depistagediensten zich tot de opsporing van 
virtueel failliete ondernemingen. De gedachte die daarachter schuil ging was 
vrij eenvoudig: hoe vlugger een in faillissementstoestand verkerende onder
neming ontdekt en failliet verklaard wordt, des te beter het onderpand van 
de schuldeisers en bijgevolg ook hun rechten beveiligd worden (Hors
mans, G., ,Le service des enquetes commerciales ou la juridiction insolite" 
in L, entreprise en difficulte, Brussel, Editions du J eune Barreau, 1981, 67; 
Colle, Ph., Het juridisch kader van de faillissementsvoorkoming, Ant
werpen, Maklu, 1989, nr. 216; Windey, J. en Torbeyns, D., ,La poursuite 
provisoire des activites commerciales", J. T., 1986, 340, nr. 4; Wymeersch, E., 
,De quasi-jurisdictionele functie", T.P.R., 1982, 865). Mettertijd echter 
hebben de depistagediensten hun actie toegespitst op de preventieve opspo
ring van ondernemingen in moeilijkheden. Zij beogen nu ondernemingen 
in moeilijkheden te ontdekken alvorens die ondernemingen hun betalingen 
staken en een wankelend krediet vertonen (over die evolutie in de actie van 
de depistagediensten, zie Duplat, J .L., ,La magistrature economique et Ia 
restructuration de l'economie beige" in Les magistratures economiques et 
la crise, Jacquemin, A. en Remiche, B. (ed.), Brussel, CRISP, 1984, 134-
135; Horsmans, G., ,Les entreprises en difficulte" in L'evolution recente 
du droit commercial et economique, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 
1978, 118; Colle, Ph., o.c., nr. 216; VanDer Gucht, J., ,Prevention des 
faillites", R.D.P., 1973-1974, 879 en 893). De bedoeling is de onderneming 
ertoe aan te zetten aan haar herstel te werken en, zo dit laatste mislukt, de 
onderneming naar het gerechtelijk akkoord te kanaliseren veeleer dan naar 
de klassieke faillissementsprocedure. 

27. Over de praktische werking van en het eigenlijke rechtsplegingsverloop 
voor de depistagedienst bestaat nagenoeg geen rechtspraak (in de rechtsleer, 
raadplege men o.m. Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 1129; Col
le, Ph., o.c., nrs. 217-218; Duplat, J.L., ,Les services des enquetes com
merciales" in L 'entreprise en difficulte, Brussel, Editions du J eune Barreau, 
1981, 54-61; Matthijs, R., ,Het faillissement", T.P.R., 1979, 762-766). 
Ben uitzondering hierop is het vonnis van de rechtbank van koophandel te 
Luik van 9 januari 1978 dat een beschrijving geeft van de werking van de 
Luikse depistagedienst (J.L., 1977-1978, 182). 
De weinige rechtspraak terzake moet wellicht verklaard worden door de 
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omstandigheid dat het bestaan noch de werking van de depistagediensten 
het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke wettelijke regeling. Depistage
diensten zijn een praetoriaanse constructie. 

Doorgaans wordt aangenomen- terecht o.i. - dat de juridische grondslag 
voor de door de depistagediensten uitgevoerde handelsonderzoeken in 
artikel 442 van de Faillissementswet besloten ligt (Brussel, 16 december 
1982, T.B.H., 1983,432, eensl. concl. Adv. Gen. Vandemeulebroeke). Dat 
artikel stelt dat het faillissement o.m. ambtshalve door de rechtbank kan 
uitgesproken worden. Ten einde daartoe concreet te kunnen overgaan moet 
de rechtbank inlichtingen kunnen inwinnen en vergaren. De bevoegdheid 
van de rechtbank van koophandel tot ambtshalve faillietverklaring impli
ceert bijgevolg de toekenning van een algemeen toezichtrecht over alle 
handelaars - natuurlijke personen en rechtspersonen - die binnen haar 
arrondissement zijn gevestigd (Brussel, 6 inaart 1975, B.R.H., 1975, 266-
267; Brussel, 16 december 1982, T.B.H., 1983, 432 en J.T., 1983, 175; 
Brussel, 1 december 1988, T.B.H., 1989, 619). De oproeping van een 
handelaar wegens negatieve ontwikkelingen in de ondernemingstoestand 
moet gezien worden binnen het kader van de uitoefening van dat toezicht
recht. In de bevoegdheid tot ambtshalve faillietverklaring ligt derhalve ook 
een preventieve taak besloten waaraan de depistagediensten hun wettelijk
heid ontlenen (Cloquet, A., ,Les reformes souhaitables en droit belge" in 
Idees nouvelles dans le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1969, 32; 
Colle, Ph., o.c., nr. 219; Duplat, J.L., ,La magistrature economique", 
I.e., 133-134; Steenbergen, J., Rechtsbescherming bij ondernemingen in 
moei/ijkheden, Leuven, Doctoraal proefschrift, 1978, nr. 688; 'tKint, F., 
,Le pouvoir d'office du juge en matiere de faillite" in L'evolution du droit 
judiciaire au travers des contentieux economique, social et familial, Brussel, 
Bruylant, 1984, 524. Contra: Krings, E., ,Le pouvoir judiciaire et la 
procedure de faillite'', J. T., 1986, 466, nr. 5 vn. 13 en Stranart, A.M., , ,Les 
referes commerciaux et le role preventif du tribunal de commerce" in 
L'evolution du droit judiciaire au travers des contentieux economique, 
social et familial, Brussel, Bruylant, 1984, 591). 

28. Sommigen zien in de soepele werking van de depistagediensten een 
argument om zich tegen de institutionalisering ervan te verzetten. V oorzitter 
R. Matthijs vreest dat, gekluisterd door een wettekst, de bewegingsvrijheid 
van de rechtbanken bij de uitvoering van handelsonderzoeken op de helling 
zal komen. Bovendien zouden ondernemingen, die zich aan het onderzoek 
van hun financiele situatie willen onttrekken, in een wettekst de middelen 
kunnen putten om dat onderzoek te dwarsbomen ofte vertragen (/.c., 769). 
Hoe gegrond die overwegingen ook mogen zijn, toch bestaan er ons inziens 
voldoende redenen die voor een institutionalisering der depistagediensten 
pleiten. Wij kunnen hier niet langer blijven bij stilstaan. Toch willen wij 
er de aandacht op vestigen dat bij gebrek aan financiele middelen tal van 
rechtbanken van koophandel zich geen depistagedienst kunnen veroorloven 
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en dat in de rechtbanken waar een depistagedienst ingericht werd de 
middelen dikwijls zo schaars zijn dat slechts een beperkt aantal dossiers 
behandeld kunnen worden (zie daarover meer bij Colle, Ph., o.c., nr. 224). 

De enkele gepubliceerde uitspraken inzake depistagediensten houden 
hoofdzakelijk verband met de problematiek van de vrijwaring van de 
rechten van de verdediging van de opgeroepen schuldenaar en met de gevolgen 
verbonden aan de niet-aangifte van het faillissement als gevolg van een door 
de depistagedienst aanvaard of goedgekeurd herstructureringsplan. 

2. DE DEPISTAGEDIENST EN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 

29. Inzake de eerbiediging van de rechten van de verdediging tijdens bet 
handelsonderzoek werd beslist dat artikel 442 van de Faillissementswet 
geenszins de rechtbank verplicht de schuldenaar te horen vooraleer hem 
ambtshalve failliet te verklaren, doch dat wanneer de rechtbank binnen de 
uitoefening van haar toezichtrecht de schuldenaar toch hoort - wat uiter
aard bet geval is wanneer hij door de depistagedienst gei:nterpelleerd wordt 
- de rechtbank open kaart moet spelen en hem aile gegevens en documen
ten moet overleggen die zij ter beschikking heeft. Zoniet miskent de recht
bank de rechten van de verdediging (Brussel, 6 maart 1975, B.R.H., 1975, 
266-267 en J.T., 1975, 350; Kh. Luik, 9 januari 1978, J.L., 1977-1978, 
182). Deze redenering kan niet gevolgd worden. Inderdaad, ofwel neemt 
men aan dat artikel 442 van de Faillissementswet geen voorafgaandelijke 
interpeilatie van de schuldenaar oplegt, ofwel aanvaardt men dat de eerbie
diging van de rechten van de verdediging een algemeen rechtsbeginsel 
betreft dat zich, behoudens andersluidende wettekst, in aile rechtszaken 
opdringt ongeacht bet accusatoir of inquisitoir karakter van de rechtsple
ging. Wij komen daarop grondiger terug bij de bespreking van de ambtshal
ve faillietverklaring (infra, nrs. 37 e.v.). 

Het debat, dat met de schuldenaar gevoerd wordt naar aanleiding van zijn 
oproeping voor de depistagedienst, merkt de ene rechtsmacht aan als een 
eenvoudig dialoog (Kh. Luik, 9 januari 1978, J.L., 1977-1978, 182), terwijl 
de andere bet over een ware tegensprekelijke procedure heeft (Brussel, 
11 mei 1976, J.T., 1976, 463; Brussel, 6 maart 1975, B.R.H., 1975,267 en 
J. T., 1975, 350). De kwalificatie of woordkeuze is van ondergeschikt 
belang. Enkel en aileen het tegensprekelijk karakter van het debat is 
juridisch relevant (infra, nrs. 38-40). 

In het wetsontwerp van 28 oktober 1983 tot opsporing van ondernemingen 
in moeilijkheden en tot bijstand in hun herstel (Gedr. St., Kamer, 1983-
1984, nr. 775/1) dat o.m. strekt tot de institutionalisering der depistage
diensten, is met bet oog op de vrijwaring van de rechten van de verdediging 
voorzien dat de schuldenaar ten minste acht dagen op voorhand bij aangete
kende brief opgeroepen moet worden. Daarenboven moet hij tenminste 
48 uur voor de verschijning inzage krijgen van aile dossierstukken, zodat 
hij zijn verdediging degelijk kan voorbereiden. 
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3. HET HANDELSONDERZOEK ALS RECHTVAARDIGING VOOR DE NIET-AAN

GIFTE VAN HET F AILLISSEMENT 

30. In de zaak beslecht door de Correctionele Rechtbank van Brussel bij 
vonnis van 31 oktober 1980, (J. T., 1981, 274), had een schuldenaar nagela
ten aangifte te doen van zijn faillissement binnen de drie dagen nadat hij 
opgehouden had te betalen. Om te ontsnappen aan een veroordeling wegens 
eenvoudige bankbreuk (art. 574,4° Faill. W.) riep de schuldenaar als recht
vaardigingsgrond of onoverkomelijke dwaling de goedkeuring door de de
pistagedienst van de voortzetting van de handelsactiviteiten in. In een vonnis 
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 17 juni 1982 (T.B.H., 
1983, 455) werd ditmaal door de bankier, aan wie verweten werd het krediet 
aan de gefailleerde foutief te hebben gehandhaafd (over de aansprakelijk
heid van de kredietverlener, raadplege men o.m., Schoentjes-Mer
chiers, Y., ,La responsabilite civile du donneur de cn!dit", R.C.J.B., 1971, 
48-63; Van Ommeslaghe, P., , ,La responsabilite du banquier dispensateur 
de credit en droit belge", Bank Fin., maart 1979, cahier 1; Cornelis, L., 
, ,De aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening'', T.P.R., 1986, 
349-404; Van Ommeslaghe, P. en Simont, L., ,De aansprakelijkheid van 
de bankier-kredietverlener in het Belgisch recht", T.P.R., 1986, 1-44), de 
tussenkomst van de depistagedienst als rechtvaardigingsgrond ingeroepen 
omdat de dienst geen opmerkingen had gemaakt nopens het voorgelegde 
herstelplan. In beide gevallen verwierp de rechtbank het middel van de 
partijen. In het eerste geval op grond van de overweging dat, zo de 
depistagedienst beslist de zaak niet naar de faillissementskamer door te 
sturen, zulks op risico van de schuldenaar is. De depistagedienst treft 
inderdaad geen beslissing. Hij oefent enkel het toezichtrecht uit dat krach
tens artikel 442 van de Faillissementswet aan de rechtbank van koophandel 
is toegekend. De depistagedienst kan overigens niet derogeren aan de 
toepassing van de faillissementswet. Zij raakt de openbare orde. De schul
denaar blijft aldus in beginsel verplicht aangifte te doen van het faillisse
ment, zodra hij ophoudt te betalen en een wankelend krediet vertoont. Bij 
de beoordeling van gebeurlijke aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
schuldenaar gericht, moet niettemin rekening gehouden worden met de door 
de depistagedienst aangenomen hooding (zie Van Ommeslaghe, P., , ,Les 
liquidations volontaires et les concordats" in L'entreprise en difjiculte, 
Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1981, 414-415) (Zie ook infra, nr. 53). 

In het tweede geval stelde de rechtbank dat de depistagedienst niet in de 
plaats van de bankier een beslissing kan treffen. Het is de bankier - wil 
hij zijn aansprakelijkheid vrijwaren - die de financiele toestand van de 
onderneming moet onderzoeken en het herstelplan moet beoordelen. Hij 
beschikt over de daartoe vereiste middelen. Hoogstens kan desgevallend 
gedacht worden aan een verdeling van aansprakelijkheid tussen de bankier 
en de depistagedienst (zie Cornelis, L., ,De aansprakelijkheid van de 
magistraten zetelend in opsporingsdiensten, en van de Belgische Staat voor 
de gebeurlijke fouten van die magistraten", T.B.H., 1983, 417). 
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Wanneer wij even terugkomen op het eerste geval dient toegegeven te 
worden dat de rechtsonderhorige zich in een weinig benijdenswaardige 
positie bevindt. Men kan zich dan ook afvragen of, onder omstandigheden, 
in hoofde van de schuldenaar niet gewag kan worden gemaakt van een 
onoverkomelijke dwaling die het bestaan van de aangeklaagde fout uitsluit. 
Kan inderdaad niet gesteld worden dat de schuldenaar wier uitleg of 
herstelplan de goedkeuring van de depistagedienst meekrijgt, redelijkerwijs 
in de overtuiging verkeert zich niet meer in een toestand van staking van 
betaling en wankelend krediet te bevinden. Heeft hij alsdan niet gehandeld 
in overeenstemming met de eis door het Hof van Cassatie gesteld om tot 
een onoverkomelijke dwaling te besluiten (zie de arresten aangehaald door 
Cornelis, L., ,De aansprakelijkheid van de magistraten", I.e., 416. Adde 
Cass., 20 april 1982, A.C., 1981-1982, 1009 en Cass., 23 januari 1984, 
R. W., 1983-1984, 2822), d.w.z. zoals elke bedachtzame en voorzichtige 
persoon zou hebben gedaan die in dezelfde toestand verkeert. 

31. Heel anders is daarentegen de situatie waarbij de schuldenaar, nadat 
hij voor de depistagedienst verschenen is, in een toestand van staking van 
betaling en wankelend krediet terechtkomt, omdat zijn herstelplan, niet het 
verhoopte succes kende. In die situatie kan hij in geen geval ontslagen 
worden van de verplichting binnen de drie dagen aangifte te doen van het 
faillissement. 

4. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEPISTAGERECHTER 

32. Een aantal auteurs hebben ervoor gewaarschuwd dat de depistagerech
ter, zoniet ten minste de Belgische Staat, aansprakelijk kan gesteld worden, 
zowel jegens de in het handelsonderzoek betrokken onderneming als jegens 
eventueel schadelijdende derden, hetzij voor binnen de uitoefening van zijn 
depistage-activiteiten gepleegde fouten en nalatigheden (Cornelis, L., ,De 
aansprakelijkheid van de magistraten zetelend in opsporingsdiensten'', I. c., 
419-427), hetzij voor overschrijdingen van zijn rechtsprekende functie 
(Krings, E., , ,La juridiction consulaire et Ia situation economique'', J. T., 
1979, 537-538; Colle, Ph., o.c., nr. 220). 

Binnen het bestek van onderhavig overzicht van rechtspraak kunnen wij 
daar niet verder op ingaan. De aansprakelijkheid van de depistagerechter 
- rechtstreeks of via een tegen de Staat gerichte vordering - maakte 
vooralsnog niet het voorwerp uit van een (gepubliceerde) rechterlijke uit
spraak. Bedoelde aansprakelijkheidstelling ligt evenwel volledig in de lijn 
van de moderne ontwikkelingen in de rechtsleer inzake rechters- en over
heidsaansprakelijkheid (zie Storme, M., ,Wie berecht de onoordeelkundi
ge rechter? Beschouwingen over de aansprakelijkheid van de rechterlijke 
macht" inLiberamicorumFredericDumon, II, Antwerpen, Kluwer, 1983, 
695-707 en vooral Van Oevelen, A., De overheidsaansprakelijkheid voor 
het optreden van de rechterlijke mach!, Antwerpen, Maklu, 1987. Cf. in 
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Nederland, Van Zeben, C.J ., ,Onrechtmatige daad van de rechter" in Van 
Opstall-bundel. Opstellen aangeboden aan Prof, Mr. S.N. van Opstall, 
Deventer, Kluwer, 1972, 207-211). 

AFDELING 2 

DE INLEIDING VAN DE FAILLISSEMENTSPROCEDURE -

DE INITIATIEFGERECHTIGDEN EN DENA TE LEVEN FORMALITEITEN 

Luidens het eerste lid van artikel 442 van de Faillissementswet wordt het 
faillissement uitgesproken bij vonnis van de rechtbank van koophandel die 
hetzij ambtshalve optreedt, hetzij op aangifte van de schuldenaar, hetzij op 
verzoek van een of meer schuldeisers. 

1. HET AMBTSHAL VB FAILLISSEMENT 

33. De Belgische burgerlijke rechtspleging is in beginsel van accusatoire 
aard (zie daarover Krings, E., ,Ret ambt van de rechter bij de leiding van 
het rechtsgeding", R. W., 1983-1984, 337-364). De partijen maken het 
geschil aanhangig bij de rechter. Hij wordt door de partijen aangezocht om 
het geschil te beslechten. Hij treedt niet op uit eigen initiatief. 

Een uitdrukkelijk door de wet voorziene uitzondering is de ambtshalve 
faillietverklaring (Cass., 17 november 1988, T.B.H., 1989, 233 en J. T., 
1989, 200; Gent, 19 december 1985, T.B.H., 1986, 801). Die uitzondering 
is ingevoerd omdat de faillissementswet de openbare orde raakt. De wetge
ver achtte het niet wenselijk dat haar toepassing zou overgelaten worden 
aan het enkele initiatief van de schuldenaar en de schuldeisers (Bergen, 
21 november 1979, Rev. Reg. Dr., 1980, 132; Gent, 19 december 1985, 
T.B.H., 1986, 801; Adv. Gen. Vandemeulebroeke, conclusie voor Brussel, 
16 december 1982, T.B.H., 1983, 434). Die blijven immers vaak in gebreke 
de faillissementsprocedure tijdig in te leiden (allerlei redenen zijn daarvoor 
verantwoordelijk: zie Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 1124; Col
le, Ph., o.c., nr. 219; Dumon, F., ,Ontwerpen voor hervormingen en 
jurisdictionele functie", A.C., 1977, 76; Horsmans, G., ,Les entreprises 
en difficulte", I.e., 106; Krings, E., ,Le Pouvoir judiciaire et la procedure 
de faillite", J. T., 1986, 466, nr. 6; Maertens, Commentaire de Ia loi du 
18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, Brussel, De Polack
Duvivier, 1851, nr. 138; Adv. Gen. Marchand, Conclusie voor Brussel, 
6 maart 1975, J. T., 1975, 348; 't Kint, F., ,Le pouvoir d'office du juge en 
matiere de faillite", in L 'evolution du droit judiciaire au travers des 
contentieux economique, social et familial, Brussel, Bruylant, 1984, 522-
523). 
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a) Injormatiewinning 

34. De rechtbank die ambtshalve een faillissement uitspreekt moet uiter
aard over inlichtingen beschikken aangaande de financiele toestand van de 
schuldenaar. Hoe zou zij hem anders failliet kunnen verklaren? 

De rechtbank kan zelf zorgen voor de informatiewinning, doch kan even
eens door derden ingelicht worden. 

Binnen het kader van de eigen informatiewinning kan ze zo nodig onder
zoeksmaatregelen bevelen. Indien de door de schuldenaar verschafte uitleg 
en voorgelegde documenten niet van aard zijn de rechtbank te overtuigen, 
kan zij overeenkomstig artikel 1007 van het Gerechtelijk W etboek een 
plaatsopneming bevelen (Kh. Brussel, 10 oktober 1975, B.R.H., 1976, 
171 ). Benevens de plaatsopneming voorziet het Gerechtelijk W etboek ande
re bewijsmiddelen waarop de rechter een beroep kan doen voor zijn oor
deelvorming en die de ambtshalve optredende rechtbank desgevallend ook 
kan aanwenden. Men denke o.m. aan het deskundigenonderzoek, het 
verhoor van partijen en het getuigenverhoor. Let wei dat het getuigenver
hoor op straffe van nietigheid tegensprekelijk moet zijn (art. 961, 3° 
Ger. W.). De rechtbank kan tevens kennis nemen van afschriften van akten 
van een strafrechtelijk onderzoek mits, overeenkomstig artikel 125 van het 
K.B. van 28 december 1950, daartoe machtiging te bekomen van de Procu
reur-Generaal (Brussel, 6 november 1981, R.P.S., 1982, 97; Brussel, 
11 maart 1986, Pas., 1986, II, 80-81 en Rev. Reg. Dr., 1987, 162-163). Een 
belangrijke beperking te dezen is dat zolang het strafrechtelijk onderzoek 
niet afgesloten is en de strafrechter zich niet definitief uitgesproken heeft, 
de rechtbank het vermoeden van onschuld van de verdachte niet mag 
veronachtzamen (Cass., 20 januari 1984, A. C., 1983-1984, 595 en R. W., 
1983-1984, 2334). In dat verband kan tevens vermeld worden dat de regel 
,Le criminel tient le civil en etat, niet toepasselijk is inzake faillissement. 
Faillissementen worden gekenmerkt door hun spoedeisend karakter (Brus
sel, 11 maart 1986, Pas., 1986, II, 80 en Rev. Reg. Dr., 1987, 162). De ware 
reden is dat de faillissementswet de openbare orde raakt. Daarbij komt nog 
dat de faillissementsvordering en de strafvordering een heel andere strek
king hebben. De faillissementswet is in hoofdzaak gericht op de vrijwaring 
van de rechten van de schuldeisers, terwijl de strafvordering de vrijwaring 
van de publieke moraliteit op het oog heeft (zie ook Kh. Brussel, 8 decem
ber 1981, B.R.H., 1982, 394 en R.P.S., 1982, 228; Cloquet, A., Les 
Novelles, IV, 1985, nr. 25; Coppens, P. en 't Kint, F., I.e., R.C.J.B., 1984, 
488). 

35. De ambtshalve optredende rechtbank kan haar informatie via derden 
toegespeeld krijgen. Het faillissement van een schuldenaar - fysieke per
soon of rechtspersoon - kan op die wijze uitgelokt worden door personen 
die de hoedanigheid van schuldeiser niet bezitten. Deze techniek wordt 
aangewend door curatoren om de uitbreiding van het vennootschapsfaillis-
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sement tot de meester van de zaak te bekomen (zie Cass., 31 januari 1986, 
A. C., 1985-1986, 734, R. W., 1986-1987, 341 en T.B.H., 1986, 280, concl. 
Proc. Gen. Krings; Brussel, 14 oktober 1981, T.B.H., 1983, 57 en 1. T., 
1983, 345 (verworpen wegens niet-eerbiediging van de wet op het gebruik 
der talen); Antwerpen, 24 mei 1988, T.R. V., 1988, 364, noot Raes, S. en 
Wyckaert, M.; Bergen, 15 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1321; Kh. Brussel, 
5 oktober 1982, J. T., 1983, 187). Men stuit hierbij somtijds op de proble
matiek van de territoriale bevoegdheid van de aangesproken rechtbank 
(infra, nr. 63). 

36. De ambtshalve faillietverklaring is tevens een techniek om te verhelpen 
aan onregelmatigheden bij de inleiding van de rechtspleging, hetzij op het 
vlak van de nate lev en formaliteiten, hetzij op het vlak van de bevoegdheid 
van de initiatiefnemer. Zo besliste de Recht bank van Koophandel te Luik 
arnbtshalve het faillissement van een schuldenaar uit te spreken, ten einde 
de ongeldige aanvraag op te vangen vanwege een lid van het openbaar 
ministerie dat niet bevoegd is tot de indiening van een faillissementsaan
vraag (Kh. Luik, 15 januari 1980, R.P.S., 1980, 158-159; zie ook infra, 
nrs. 89 e.v. i.h.b. nrs. 72-94). 

b) De rechten van de verdediging 

De opvattingen aangaande het ambtshalve faillissement en de vrijwaring 
van de rechten van de verdediging kenden de laatste vijftien jaar een 
onomkeerbare ontwikkeling. 

b.l. Overzicht van de verschillende stellingen 

37. Aanvankelijk werd vrijwel eensgezind aanvaard dat de voorafgaande 
oproeping van de schuldenaar in hoofde van de rechter geen afdwingbare 
verplichting uitmaakt. De wet legt hem nergens die verplichting op. Hij 
blijft daarin volkomen vrij. De rechtsmiddelen (verzet en beroep) die de 
gefailleerde kan aanwenden staan borg en volstaan ter vrijwaring van de 
rechten van de verdediging (Cass., 7 maart 1986, A. C., 1985-1986, 947-948, 
T.B.H., 1986, 513 en R. W., 1986-1987, 478; Cass., 17 november 1988, 
T.B.H., 1989,233, cone!. Adv. Gen. Janssens de Bisthoven en J.T., 1989, 
210; Brussel, 5 maart 1974, B.R.H., 1975, 554; Brussel, 6 maart 1975, 
B.R.H., 1975, 266enl.T., 1975,350, cone!. Adv. Gen. Marchand; Brussel, 
16 december 1982, T.B.H., 1983, 435, cone!. Adv. Gen. Vandemeulebroe
ke; Antwerpen, 24 mei 1988, T.R. V., 1988, 364, noot Raes, S. en Wyckaert, 
M.; Bergen, 15 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1321; Kh. Brussel, 8 september 
1980, R.P.S., 1980, 208-209 en J.T., 1981, 63). 

Deze stelling houdt natuurlijk ook in dat geen tegensprekelijk debat gehou
den moet worden omtrent de door de rechtbank verzamelde inlichtingen. 
Dit moet pas gebeuren in de eventuele procedure op verzet die wel contradic-
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toir verloopt. Hetzelfde geldt met betrekking tot de gegevens en inlichtingen 
die desgevallend door derden aan de rechtbank medegedeeld werden. De 
niet-kennisgeving ervan aan de gefailleerde tijdens de verzetprocedure 
brengt de nietigheid mee van het verzetsvonnis (Brussel, 6 maart 1975, 
B.R.H., 1975, 265 en J.T., 1975, 349, eensl. concl. Adv. Gen. Marchand). 

38. De huidig gangbare stelling, zoals bevestigd door twee recente arresten 
van het Hof van Cassatie dat hiermee een welgekomen ommekeer teweeg
brengt in zijn gevestigde rechtspraak, luidt dat ,de eerbiediging van bet 
recht van verdediging vereist dat de schuldenaar - behalve wanneer de zaak 
uitzonderlijk spoedeisend is - v66r de beslissing in zijn middelen gehoord 
wordt" (Cass., 27 april 1989, R. W., 1989-1990, 302, A. C., 1988-1989, 
1004, T.B.H., 1989, 592, noot Van Schoubroeck, C. en R.C.J.B., 1990, 
215, noot Fagnart, J.L.; Cass., 25 september 1989, R. W., 1989-1990, 477 
en T.R. V., 1989, 537, noot Raes, S.). Lagere rechtscolleges die allanger 
dit standpunt verdedigden verwijzen veelal naar artikel 6 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (E.V.R.M.). 

Er blijft nu nog te bepalen wanneer , , de zaak uitzonderlijk spoedeisend is''? 

Men neemt in de regel aan dat volgende omstandigheden als uiterst dringend 
kunnen aangemerkt worden, zodat zij een ambtshalve faillietverklaring 
wettigen zonder voorafgaande oproeping van de schuldenaar (Brussel, 6 no
vember 1981, R.P.S., 1982, 95; Brussel, 10 december 1981, B.R.H., 1982, 
389 (ietwat sibillijns daar andere delen van het arrest eerder wijzen in de 
richting van de eerste opvatting waarnaar de voorafgaande oproeping van 
de schuldenaar geen verplichting is in hoof de van de ambtshalve optredende 
faillissementsrechter); Gent, 23 februari 1988, T.G.R., 1988, 162-163; Ber
gen, 15 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1321; Kh. Brussel, 21 juni 1977, R.P.S., 
1978, 73; Kh. Brussel, 12 september 1977, J. T., 1978, 71; Kh. Luik, 9 janu
ari 1978, J.L., 1977-1978, 182-183; Kh. Brussel, 8 oktober 1980, J. T., 1981, 
674, noot 't Kint, F. (dat vonnis verklaarde het ambtshalve faillissement 
nietig omdat de rechten van de verdediging miskend waren geweest, terwijl 
geen uitzonderlijke omstandigheden zulks wettigden)): 

- het gevaar voor een verdere uitholling van het onderpand der schuldei
sers en voor een verduistering van activa (zie ook de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp tot opsporing van ondernemingen in 
moeilijkheden en tot bijstand in hun herstel, Gedr. St., Kamer, 1983-
1984, nr. 77511, 6). Dit gevaar bestaat wanneer blijkt dat onroerende 
goederen verkocht worden. Het is inderdaad eenvoudiger een geldsom 
buiten het bereik van de schuldeisers te brengen dan een onroerend goed 
(Brussel, 6 november 1981, R.P.S., 1982, 96; Antwerpen, 24 mei 1988, 
T.R. V., 1988, 365, noot Raes, S. en Wyckaert, M.; Kh. Gent, 
11 december 1987 (zaak Parisis), T.R. V., 1988, 382-383); 

de rechtmatige vrees dat de schuldenaar de bewijzen inzake de vervulling 
van de faillissementsvoorwaarden doet of zal doen verdwijnen; 
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de onmogelijkheid de schuldenaar op te roepen, hetzij omdat zijn woon
of verblijfplaats onbekend is, hetzij omdat hij spoorloos verdwenen is, 
hetzij omdat hij naar het buitenland is gevlucht of dreigt te vluchten. 

De beoordeling van de aanwezigheid van uiterst dringende omstandigheden 
is natuurlijk overgelaten aan de soevereine appreciatie van de rechtbank, 
zodat de subjectiviteit van de rechter hier niet weg te denken is. Het gaat 
om een feitenkwestie die ruim of beperkend kan uitgelegd worden (Van 
Schoubroeck, C., ,Recht van verdediging en ambtshalve faillissement: een 
stand van zaken", T.B.H., 1989, 597). Het vonnis van de Recht bank van 
Koophandel te Brussel van 5 oktober 1982 (J. T., 1983, 178) biedt hiervan 
een treffende illustratie. De rechtbank oordeelde dat de vereiste spoedei
sendheid niet aanwezig was, ofschoon de gefailleerde zich schuldig had 
gemaakt aan boekhoudkundige onregelmatigheden en onverantwoorde 
voorafnemingen en ondanks het feit dat hij reeds in andere faillissementen 
betrokken was geweest. Het Hof van Beroep te Gent besliste dat de 
miskenning van de hoorplicht van de gefailleerde niet gerechtvaardigd is 
wanneer de rechtbank anderhalve maand gewacht heeft alvorens de onder
neming ambtshalve failliet te verklaren (Gent, 23 februari 1988, T.G.R., 
1988, 163). In laatstvermelde omstandigheden kan terecht bezwaarlijk nog 
sprake zijn van spoedeisendheid. 

39. Ben laatste stelling, die vooralsnog weinig weerklank gevonden heeft 
in de rechtspraak, houdt voor dat de rechten van de verdediging in elke 
rechtspleging geeerbiedigd moeten worden. De vrijwaring van de rechten 
van de verdediging is een algemeen rechtsbeginsel dat als zodanig geen 
uitzonderingen duldt. Daaruit volgt dat ook de ambtshalve faillietverklaar
de schuldenaar vooraf gehoord moet worden en kennis moet krijgen van 
aile gegevens, inlichtingen en documenten die de rechtbank in haar bezit 
heeft. De miskenning van deze plicht brengt de nietigheid mede van het 
faillissementsvonnis (Brussel, 11 mei 1976, J. T., 1976, 464). Dezelfde sane
tie is toepasselijk in geval de ambtshalve optredende faillissementsrechter 
schuldeisers hoort zonder dat de gefailleerde aanwezig is (Brussel, 16 de
cember 1982, T.B.H., 1983, 433 en J.T., 1983, 174). 

In zijn arrest van 6 februari 1987 besliste het Hof van Cassatie dat ,noch 
artikel 442, lid 1 van de Faillissementswet, noch enige andere bepaling op 
enigerlei wijze toelaat dat de schuldenaar op verzoek van een schuldeiser 
failliet wordt verklaard zonder vooraf, zoals door het algemeen rechtsbegin
sel van de eerbiediging van het recht van verdediging en door artikel 6.1 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens wordt vereist, in 
de gelegenheid te zijn gesteld zich tegen het verzoek tot faillietverklaring te 
verweren" (A. C., 1986-1987,755 en T.B.H., 1987, 276). Sommigen meen
den uit deze overweging te mogen afleiden dat het Opperste Gerechtshof 
zich nu onbeperkt had uitgesproken voor de absoluut verplichte vooraf
gaande oproeping van de schuldenaar ongeacht of hij op eigen aangifte, op 
verzoek van een of meer schuldeisers dan wei ambtshalve failliet wordt 
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verklaard (I.V., noot onder Cass., 6 februari 1987, T.B.H., 1987, 278). Zij 
steunen hun zienswijze op het feit dat bet Hof van Cassatie naar het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging 
verwijst alsmede naar het E.V.R.M. Deze uitlegging was niet overtuigend. 
Bedoeld arrest werd gewezen in een zaak waar de faillietverklaring op 
verzoek van een schuldeiser geschiedde en in de relevante (aangehaalde) 
overweging verwijst bet Hof uitdrukkelijk naar die omstandigheid. Dat 
arrest had dus niet de algemene strekking die men het wou toemeten 
(Bergen, 15 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1321; Colle, Ph., o.c., nr. 222; Van 
Schoubroeck, C., I. c., 596). In zijn nog geen jaar ouder arrest van 7 maart 
1986 had het Hof van Cassatie overigens klaar en duidelijk gesteld dat ,de 
wet de rechtbank van koophandel niet verplicht de schuldenaar te horen 
alvorens hem ambtshalve failliet te verklaren" en het bevestigde zijn recht
spraak in een later arrest van 17 november 1988 (supra, nr. 37). Pas in 1989 
gebeurde de ommekeer, maar nog niet geheel in de gewenste zin. Indien nu 
in beginsel geeist wordt dat de ambtshalve faillietverklaarde vooraf gehoord 
wordt, aanvaardt het Hof van Cassatie dat hiervan afgeweken mag worden 
wanneer de zaak uitzonderlijk spoedeisend is (supra, nr. 38). 

40. Voorlopig kan alleen gehoopt worden dat het Hof van Cassatie en de 
lagere hoven en rechtbanken mettertijd de weg zullen opgaan die door een 
vrijwel eensgezinde rechtsleer vooropgesteld wordt. Het bijzonder gewich
tig karakter en de verstrekkende gevolgen van het faillissement maken dat 
het hier misschien nog meer dan in andere burgerlijke zaken van wezenlijk 
belang is dat de rechten van de verdediging optimaal gevrijwaard blijven. 
Taalkundig betekent de term ,ambtshalve" trouwens niet dat de beslissing 
genomen kan worden , ,zonder voorafgaand verweer'', doch enkel en aileen 
dat zij genomen kan worden ,zonder voorafgaande vordering" (Af
schrift, Th., ,La comparution du commen;:ant declare d'office en etat de 
faillite", J. T., 1981, 718, nr. 8; Cass., 27 april1989, R. W., 1989-1990, 302 
en T.B.H., 1989, 592; Cass., 25 september 1989, R. W., 1989-1990, 477 en 
T.R. V., 1989, 537, noot Raes, S.). Het recht op verdediging behoort 
overigens tot de algemene rechtsbeginselen die kracht van wet hebben en 
als dusdanig in iedere rechtspleging geeerbiedigd moeten worden, behou
dens uitdrukkelijke andersluidende wetsbepaling (Advies van de Raad van 
State bij het wetsontwerp tot opsporing van ondernemingen in moeilijkhe
den en tot bijstand in hun herstel, Gedr. St., Kamer, 1983-1984, nr. 775/1, 
9; Afschrift, Th., I.e., 717-718, nr. 6; Claeys-Bouuaert, Ph., ,Algemene 
beginselen van het recht. Vijftien jaar rechtspraak van het Hof van Cassa
tie", R.W., 1986-1987, 933; Colle, Ph., o.c., nr. 222; Coppens, P. en 
't Kint, F., ,Examen de jurisprudence (1979-1983). Les faillites et les 
concordats", R. C.J.B., 1984, 470 en 473; Krings, E., ,Le Pouvoir judiciai
re et la procedure de faillite", J.T., 1986, 470, nr. 15; 't Kint, F., ,Le 
pouvoir d'office du juge en matiere de faillite", I.e., 530-531). Daaraan 
wordt geen afbreuk gedaan door het inquisitoir karakter van de rechtsple-
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ging dat geen andere gevolgen heeft dan het initiatief volledig in handen te 
leggen van de rechter. In de faillissementswet zoeke men tevergeefs naar een 
uitdrukkelijke afwijkende regeling op het vlak van de rechten van de 
verdediging. De thans gehuldigde stelling alsof de schuldenaar in spoedei
sende gevallen ambtshalve failliet mag worden verklaard zonder vooraf 
gehoord te zijn (supra, nr. 38), is bijgevolg in rechte onhoudbaar (Af
schrift, Th., /.c., 718-719; Krings, E., ,Le Pouvoir judiciaire et la procedu
re de faillite", I.e., 469, nr. 14; Colle, Ph., o.c., nr. 222; Geinger, H. en 
Vanlersberghe, P., ,Beschouwingen over de problematiek inzake het 
rechtsgeldig aanhangig maken van een geding strekkende tot faillietverkla
ring van een handelaar, de tegen dit vonnis bestaande rechtsmiddelen ... '', 
in Liber Amicorum Proc. Gen. E. Krings, Antwerpen, Kluwer, 1991, 
nr. 3.4), zolang die uitzondering niet expliciet door de wet is voorzien. In 
artikel 9 van het wetsontwerp tot opsporing van ondernemingen in moeilijk
heden en tot bijstand in hun herstel (Gedr. St., Kamer, 1983-1984, 
nr. 775/1) wordt dan ook terecht een amendering van artikel 442 van de 
Faillissementswet voorgesteld. Tussen het eerste en het tweede lid van dat 
artikel zou een nieuw lid worden ingevoegd: ,Behoudens in het vonnis 
vermelde uitzonder/ijke omstandigheden, kan het faillissement maar ambts
halve worden uitgesproken na een tegensprekelijk onderzoek en bespre
king". 
Doch zelfs in laatstvermeld geval moet wellicht voorrang verleend worden 
aan artikel 6 E.V.R.M., dat als internationale rechtsnorm de Belgische wet 
primeert (Fagnart, J.L., ,Droits de la defense et declaration de faillite", 
R.C.J.B., 1990, 222). 

b.2. Invloed van de ingenomen stelling op de aan te wenden rechtsmiddelen 

40bis. Deze problematiek wordt later uitvoerig behandeld (zie infra, 
nrs. 78 e.v.). 
Voorlopig blijven wij alleen kort stilstaan bij de delicate vraag of de 
omstandigheid dat de schuldenaar vooraf gehoord wordt tot het besluit mag 
leiden dat hij partij is geworden in het geding en dit ondanks het feit dat 
het faillissementsvonnis ambtshalve werd uitgesproken, dit is zonder dat de 

, rechtbank daartoe werd aangezocht? 
Dit lijkt alleszins de strekking van een arrest van het Hof van Beroep te 
Gent. Het Hof vond het te absoluut te stellen dat een vonnis van ambtshalve 
faillietverklaring altijd en ongeacht het rechtsplegingsverloop uitsluitend 
vatbaar is voor verzet vanwege de gefailleerde. Het verzet moet onontvanke
lijk worden verklaard wanneer het ambtshalve faillissement met medeweten 
en in aanwezigheid van de gefailleerde uitgesproken werd, terwijl hij zijn 
verweermiddelen heeft kunnen Iaten gelden en desgevallend zijn conclusies 
heeftneergelegd(Gent, 11 september 1985, T.B.H., 1986,143-144. Zieook 
Gilson, Ph., noot onder Brussel, 24 juni 1980, J.T., 1980, 639-640; Adv. 
Gen. Vandemeulebroeke, conclusie voor Brussel, 16 december 1982, 
T.B.H., 1983, 436-437). 
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Het Hof was dus van oordeel dat de ambtshalve faillietverklaarde in de 
gegeven omstandigheden partij geworden was in de zaak, met als gevolg dat 
bet vonnis nog slechts door middel van boger beroep kon worden aange
vochten. Zijn verschijning moet noodzakelijkerwijze als een ,vrijwillige 
verschijning" aangemerkt worden. Ben natuurlijke persoon zowel als een 
rechtspersoon kan slechts procespartij worden op een van de in de artike
len 700 (dagvaarding), 706 (vrijwillige verschijning) en 1025 (verzoek
schrift) omscbreven wijzen (Antwerpen, 19 februari 1985, T.B.H., 1986, 
133). Om hem tot procespartij te maken, volstaat de enkele oproeping van 
de schuldenaar niet. Daarnaast moeten aile vereisten van bet tegensprekelijk 
debat vervuld zijn (Brussel, 9 januari 1978, B.R.H., 1978, 117; Bergen, 
21 november 1979, Rev. Reg. Dr., 1980, 132-133; Bergen, 24 januari 1984, 
Pas., 1984, II, 104; Proc. Gen. Krings, Conclusie voor Cass., 31 januari 
1986, T.B.H., 1986, 291; Vgl. Luik, 21 december 1989, J.L.M.B., 1990, 
385). De scbuldenaar moet met andere woorden kennis krijgen van bet 
voorwerp en van de feiten waarop de vordering is gestoeld, inzage krijgen 
van bet dossier en van aile gegevens en inlichtingen waarover de rechtbank 
beschikt evenals in de gelegenheid worden gesteld om zich dienaangaande 
te verdedigen (voor een omstandige en genuanceerde studie terzake, zie 
Geinger, H. en Vanlersberghe, P., ,Beschouwingen over de problematiek 
inzake bet recbtsgeldig aanhangig maken van een geding strekkende tot 
faillietverklaring van een bandelaar, de tegen dit vonnis bestaande rechts
middelen enz." in Liber amicorum Proc. Gen. E. Krings, Antwerpen, 
Kluwer, 1991 (ter perse), nrs. 4.1-4.3). 

c) Depistagerechter en faillissementsrechter: onverenigbaarheid 

41. Kracbtens artikel 292 van bet Gerechtelijk Wetboek is nietig bet vonnis 
gewezen door een rechter die vroeger bij bet uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak. De ratio legis van die 
bepaling ligt in bet fundamenteel beginsel dat aan de grondslag ligt van bet 
Gerecbtelijk W etboek waarnaar de rechter geen enkel vooroordeel mag 
hebben over de hem voorgelegde zaken en bier zelfs niet van verdacht mag 
kunnen worden (zie daarover uitvoeriger Proc. Gen. Krings, toen nog 
Advocaat-Generaal, Conclusie voor Cass., 8 november 1979, B.R.H., 1980, 
64 e.v.; Luik, 24 april1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 269 en J.L., 1985, 548). 

De door artikel 292 van bet Gerechtelijk Wetboek geedicteerde onverenig
baarbeid raakt de openbare orde en is ondermeer van toepassing op de 
magistraat die in dezelfde zaak acbtereenvolgend als lid van de staande 
magistratuur en als lid van de zetelende magistratuur optreedt (Cass., 
8 november 1979, A. C., 1979-1980, 307 en B.R.H., 1980, 62, concl. Adv. 
Gen. Krings met verwijzing naar andere cassatierechtspraak; Bergen, 23 ok
tober 1980, B.R.H., 1982, 134). In de aangebaalde zaak ging bet om een 
lid van bet openbaar ministerie dat zijn advies gegeven had omtrent de 
bomologatie van een akkoord na faillissement en later als rechter kennis 
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nam van een aanvraag tot ontbinding van voormeld akkoord. De door 
artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven nietigheid is 
luidens artikel 865 van hetzelfde wetboek niet vatbaar voor dekking. Het 
vonnis of arrest dat op verzet of in graad van beroep een op grand van 
artikel 292 nietig vonnis bevestigt, neemt deze nietigheid over (Cass., 8 no
vember 1979,A.C., 1979-1980,305 enB.R.H., 1980,63, eensl. concl. Adv. 
Gen. Krings; Bergen, 23 oktober 1980, B.R.H., 1982, 136; Brussel, 6 no
vember 1982, R.P~S., 1982, 95; Luik, 24 april1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 
266 en J.L., 1985, 545). 

42. De toepassing van de regel neergelegd in artikel 292 van het Gerechte
lijk Wetboek op de faillissementsrechter, die al eerder in de hoedanigheid 
van depistagerechter kennis genomen heeft van de zaak, veronderstelt 
natuurlijk dat het rechterlijk optreden binnen het kader van de depistage
activiteiten aangemerkt kan worden als een tot het rechterlijk ambt beho
rende activiteit. Dit is ons inziens het geval, omdat de depistage-activiteit 
haar rechtsgrond :vinden in artikel 442 van de Faillissementswet dat de 
rechtbank van koophandel bevoegd maakt inzake ambtshalve faillietverkla
ring (supra, nr. 27). 
Let wei dat artikel 292 niet kan ingeroepen worden tegen de faillissements
rechter die niet daadwerkelijk deelgenomen heeft aan het handelsonder
zoek, doch er zich toe beperkte, in zijn hoedanigheid van (administratief) 
hoofd van de depistagedienst, een dossier op aanvraag van de eigenlijke 
depistagemagistraat naar de faillissementskamer door te verwijzen (Brussel, 
13 november 1987, T.B.H., 1988, 814 en J. T., 1988, 109). Immers in 
dergelijk geval heeft hij geen kennis gehad van de zaak in de zin van bedoeld 
artikel. De depistagerechter zelf, daarentegen, bezit niet meer de nodige 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid om het faillissement uit te spreken 
(Brussel, 20 oktober 1983, T.B.H., 1984, 208; Gent, 23 juni 1988, T.G.R., 
1988, 163; Coppens, P ., in Idees nouvelles dans le droit de Ia faillite, 
Brussel, Bruylant, 1968, 363; Colle, Ph., o.c., nr. 223. Contra: S. Raes en 
M. Wyckaert die stellen dat weinig verschil bestaat tussen de depistage-acti
viteit en de ambtshalve faillietverklaring, omdat de rechtbank, die ambts
halve failliet verklaart, optreedt als aanklager en in die hoedanigheid de 
nodige gegevens verzamelt (,De ambtshalve faillietverklaring van een 
V.O.F. en haar vennoten", T.R. V., 1988, 369)). 

Volgens een voor betwisting vatbaar arrest zou de faillissementsrechter die 
van de zaak reeds kennis heeft genomen als depistagerechter, niet kunnen 
gewraakt worden op grand van artikel 828, 8° van het Gerechtelijk Wet
hoek, omdat de uitnodiging van de schuldenaar tot een gesprek in het kader 
van een handelsol}derzoek geen geschil uitmaakt (Gent, 16 januari 1986, 
T.B.H., 1987, 62-63). Het inquisitoir karakter van de rechtspleging tot 
ambtshalve faillietverklaring heeft niet voor gevolg dat de rechter niet 
kennis neemt van een ,geschil". Hij velt immers een oordeel over de rechten 
en plichten van een rechtsonderhorige en past het recht toe op een gegeven 

447 



situatie die daarvoor gekwalificeerd moet worden (zie daarover uitvoeriger 
Adv. Gen. Vandemeulebroeke, conclusie voor Brussel, 16 december 1982, 
T.B.H., 1983, 440-442). 

Het Hof van Cassatie ziet geen bezwaren in de faillietverklaring van 
vennoten of zaakvoerders door de magistraat die zich met het handelsonder
zoek van de vennootschap bezig hield. Het verwijst gewoon naar de overwe
gingen van het aangevochten arrest dat voorhoudt dat, aangezien de ven
nootschap en de vennoten juridisch gezien afzonderlijke personen zijn, er 
geen reden bestaat om aan te nemen dat de uitspraak die de rechters in de 
zaak van de vennootschap hebben gedaan een vooroordeel inhoudt jegens 
de vennoten (Cass., 7 maart 1986, T.B.H., 1986, 508). De vennoten, de 
zaakvoerders of de meester van de zaak kunnen vanzelfsprekend niet 
verhinderd worden het tegenbewijs te leveren. Des te connexer de zaken, 
des te gemakkelijker dit bewijs te leveren zal zijn. 

d) De intrekking van het fail!issement 

W anneer het ambtshalve uitgesproken faillissement om een of andere reden 
ingetrokken wordt, stelt zich de vraag naar de tenlastelegging van de 
gerechtskosten en naar de herstelmodaliteiten waarop de schuldenaar desge
vallend aanspraak kan maken. 

d. I. Tenlastelegging van de gerechtskosten 

43. De rechtspraak is verdeeld omtrent de vraag of na intrekking van het 
faillissement de gerechtskosten en beheerskosten (incluis het ereloon van de 
curator) ten laste gelegd moeten worden van de Staat dan wei door de 
gefailleerde gedragen moeten worden. 

In de beschouwde periode vonden we twee arresten die de gerechtskosten 
ten laste van de Staat hebben gelegd (Brussel, 20 oktober 1983, T.B.H., 
1984, 210, noot Y.D.; Brussel, 1 december 1988, T.B.H., 1989, 618). 

Andere hoven en rechtbanken lieten die kosten ten laste van de ex-gefailleer
de. Uiteenlopende motieven werden hiervoor ingeroepen: de gefailleerde 
had de voorafgaande oproeping onbeantwoord gelaten (Kh. Brussel, 8 sep
tember 1980, R.P.S., 1980, 207); de gefailleerde had zich schuldig gemaakt 
aan ,une negligence considerable dans Ia gestion des affaires", hoewel uit 
het gepubliceerde arrest niet blijkt waaruit de , ,negligence considerable'' 
bestond (Brussel, 16 december 1982, T.B.H., 1983, 433-434 en J. T., 1983, 
175); de gefailleerde vennootschap had de verplaatsing van haar maatschap
pelijke zetel niet medegedeeld aan het handelsregister (het betrof een 
faillissement op verzoek van een schuldeiser die de vennootschap op het 
oude adres had gedagvaard: Kh. Leuven, 26 juli 1988, T.R. V., 1988, 458, 
noot MW); de kosten kunnen niet ten laste gelegd worden van de Staat die 
geen partij is in de zaak (Antwerpen, 27 april1982, T.B.H., 1983, 272, noot 
I.V.). Die laatste motivering moet verworpen worden. Het faillissement 
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wordt ambtshalve uitgesproken om redenen van openbaar belang door de 
rechter die instaat voor de handhaving van de openbare orde. De rechter 
treedt daarbij op als orgaan van de Staat en het inquisitoir karakter van de 
rechtspleging maa~t dat het als het ware de Staat is die het faillissement 
vordert. De Staat is derhalve ongetwijfeld partij in het geding (Neu
mann, M., ,L'evolution de la jurisprudence en matiere de faillite d'office 
et du respect des droits de la defense", T.B.H., 1985, 202). 

Wat de beheerskosten en het ereloon van de curator betreft, wordt door een 
vrijwel eensgezinde rechtspraak beslist dat ze ten laste blijven van de 
schuldenaar. Deze kosten zijn in zijn belang gemaakt met het oog op het 
behoud en het beheer van zijn goederen op een ogenblik dat hij uit kracht 
van de wet het beheer en het beschikkingsrecht over die goederen verloren 
was (Brussel, 6 m;:tart 1975, B.R.H., 1975, 271-272; Antwerpen, 27 april 
1982, T.B.H., 1983, 272, noot I.V.; Brussel, 1 december 1988, T.B.H., 
1989, 620. Zie ook Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 1239). In het 
aangehaald arrest van 6 maart 1975 steunt het Hof van Beroep te Brussel 
zijn uitspraak op de regels van de zaakwaarneming. Ten onrechte. Het 
optreden van de curator is een wettelijke verplichting, terwijl de zaakwaar
nemer uit eigen beweging optreedt (Neumann, M., I.e .. , 202-203). 

44. In beginsel moeten ons inziens zowel de gerechtskosten als de beheers
kosten van het faillissement door de Staat gedragen worden. Dit volgt, wat 
de gerechtskosten betreft, uit een eenvoudige toepassing van artikel 1017 
van het Gerechtelijk Wetboek. De beheerskosten, met inbegrip van het 
ereloon van de curator, van hun kant, zijn overbodige meerkosten veroor
zaakt door een onterechte faillietverklaring. Het schadevergoedend beginsel 
wil dat hij die schuld treft er aile gevolgen van draagt. In casu is dit de Staat, 
die bij monde van de rechter het faillissement gevorderd heeft. Bij gedeelde 
aansprakelijkheid kan natuurlijk wei een deel van de kosten voor rekening 
van de schuldenaar blijven. Deze beslissing is overgelaten aan het soeverein 
appreciatierecht van de rechtbank die van geval tot geval moet beoordelen. 
De niet-beantwoording van een oproeping door de rechter, een buitengewo
ne onzorgvuldigheid in de administratie en de Ieiding van zijn zaken 
kunnen, onder omstandigheden, wellicht rechtvaardigen dat een deel van 
voormelde kosten na intrekking van het faillissement ten laste van de 
schuldenaar blijven. 

d.2. Herstelregeling 

45. De ten onrechte faillietverklaarde schuldenaar is voorzeker niet altijd 
volledig in zijn rechten hersteld door de nietigverklaring van het faillisse
mentsvonnis en/of de intrekking van het faillissement. De curator kan 
inmiddels de activq geheel of ten dele geliquideerd hebben, het handelsfonds 
overgedragen hebl:Jen, belangrijke contracten zoals huur-, leasing- en be
voorradingscontracten opgezegd hebben, enz .... Allemaal maatregelen die 
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het de schuldenaar onmogelijk kunnen maken de handelswerkzaamheden 
te hervatten. Ook het krediet en het vertrouwen in de schuldenaar kunnen 
onherstelbaar geschaad zijn. Men denke ten deze aan de Luxora-zaak, 
welke N. V. tengevolge van de nefaste gevolgen van een onrechtmatige 
faillietverklaring genoodzaakt werd tot vroegtijdige ontbinding (een bondig 
maar goed feitenrelaas vindt men in Horsmans, G., ,Ala recherche de 
clarte dans la faillite d'office", T.B.H., 1989, 205-207). 

In een soortgelijke zaak werd de Europese Commissie van de Rechten van 
de Mens gevat. De ex-gefailleerde kloeg erover dat buiten de perken van het 
uitdrukkelijk door artikel 1140 van het Gerechtelijk Wetboek voorziene 
verhaal op de rechter, het Belgische recht geen enkele aansprakelijkheids
vordering toelaat tegen magistraten of de Belgische Staat met het oog op 
het bekomen van vergoeding voor de schade geleden tengevolge van een 
onrechtmatige (faillissements)uitspraak. De Commissie oordeelde dat de 
rechten van de schuldenaar in voldoende en aangepaste mate hersteld waren 
door de hervorming van het vonnis en de ermee samenhangende intrekking 
van het faillissement (Europese Commissie van de Rechten van de Mens, 
10 december 1984, T.B.H., 1985, 227). 

Men kan zich niet ontdoen van het gevoel dat de Commissie mede door 
andere dan zuiver juridische en billijkheidsmotieven gelnspireerd werd. 
Men kan niet zinnig voorhouden dat de toestand van iemand die onrechtma
tig failliet werd verklaard volledig hersteld is, indien hij ingevolge de 
inmiddels ongedaan gemaakte beslissing in de onmogelijkheid verkeert zijn 
handelswerkzaamheden voort te zetten (cf. Kh. Brussel, 5 oktober 1982, 
J.T., 1983, 178; Rb. Brussel, 24 december 1987, J.T., 1988, 159 en 
T.B.B.R., 1988, 485 (Anca-zaak)). 

46. Naar ons gevoelen moet hier tenminste de aansprakelijkheid van de 
Staat kunnen weerhouden worden. Justitie-slachtoffers moeten zoals ande
re slachtoffers kunnen genieten van een volledig schadeherstel. Er bestaat 
geen reden om ze anders te behandelen. De Europese Commissie van de 
Rechten van de Mens aanvaardt trouwens de mogelijke aansprakelijkheid 
van de Staat voor fouten door curatoren gepleegd (Europese Commissie van 
de Rechten van de Mens, 10 december 1984, T.B.H., 1985, 232). De 
aanstellingsmodaliteiten van de curatoren, de hen toegekende bevoegdhe
den alsmede de wijze waarop ze die bevoegdheden moeten uitoefenen wijzen 
erop dat de curatoren als organen van de Staat optreden. Welnu, binnen 
de uitoefening van hun rechtsprekende functie, moeten magistraten even
eens als organen van de Staat aangemerkt worden. 

Het Hof van Cassatie, hierin gevolgd door de lagere hoven en rechtbanken, 
blijft nochtans vastklampen aan de traditionele theorie, waarnaar de magi
straat binnen het kader van de jurisdictionele handelingen uitsluitend aan
sprakelijk kan worden gesteld binnen de per ken van het uitdrukkelijk door 
de wet voorziene verhaal op de rechter (Cass., 17 november 1988, T.B.H., 
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1989, 234, concl. Adv. Gen. Janssens de Bisthoven; Brussel, 31 oktober 
1985, R.G.A.R., ~987, 11.221 (Luxora-zaak); Rb. Brussel, 24 december 
1987, J.T., 1988, 160 en T.B.B.R., 1988, 495 en de referenties aangehaald 
door Camelis, L., ,De aansprakelijkheid van de magistraten zetelend in 
opsporingsdienste*"· I.e., 419-420; Storme, M., ,Wie berecht de onoor
deelkundige rechter? Beschouwingen over de aansprakelijkheid van de 
rechterlijke macht" in Liber amicorum Frederic Dumon, II, Antwerpen, 
Kluwer, 1983, 696; Van Oevelen, A., De overheidsaansprakelijkheid voor 
het optreden van de rechterlijke macht, I, Antwerpen, Maklu, 1987, nr. 13; 
Colle, Ph., o.c., rtr. 220). Over de criteria die toelaten de jurisdictionele 

I 

handeling te ondelischeiden van de administratieve, raadplege men Brussel, 
31 oktober 1985, R.G.A.R., 1987, 11.221 en de conclusie van 
Advocaat-Generaal Janssens de Bisthoven voor Cass., 17 november 1988, 
T.B.H., 1989, 24

1

1-243. Zie ook de lezenswaardige beschouwingen van 
Horsmans, G. (T.B.H., 1989,210 e.v.) die de bevoegdheid van de faillisse
mentsrechter om z~ch te vatten (, ,saisine' ') onderscheidt van de bevoegdheid 
om het faillissement daadwerkelijk uit te spreken). 

46bis. Die zogenaamde onschendbaarheid van de magistraat houdt ver
band met de onaf}1ankelijkheid van de rechterlijke macht. De rechter moet 
beslissingen kunnen treffen zonder bevreesd te zijn voor eventueel latere 
nadelige gevolgen voor zijn persoon of patrimonium (Rb. Brussel, 23 juni 
1987, J.L.M.B., 1987, 1090; Rb. Brussel, 24 december 1987, J.T., 1988, 
160; Camelis, L., ,De aansprakelijkheid van de magistraten zetelend in 
opsporingsdiensten", I. c., 420; Krings, E., ,La juridiction consulaire et la 
situation economique", J. T., 1979, 537; Van Oevelen, A., ,Kan de Staat 
aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel onzorgvuldig optreden van 
het openbaar ministerie bij de opsporing en de vervolging van misdrijven?'', 
R. W., 1987-1988, 507, nr. 9). Hij moet vrij en onbelemmerd recht kunnen 
spreken. 

Die argumentatie lijkt vandaag de dag voorbijgestreefd. 

De omstandigheid dat met het oog op de vrijwaring van de onafhankelijk
heid van de rechterlijke macht, de Staat de rechtsprekende magistraat niet 
ter verantwoordini kan roepen, ontheft de Staat niet van zijn aansprakelijk
heid ter zake (VaJi Zeben, C.J ., ,Onrechtmatige daad van de rechter" in 
Van Opstall-bundel, Deventer, Kluwer, 1972, 208). Zie ook Fagnart, J.L. 
die erop wijst dat de niet-aansprakelijkheid van de werknemer geenszins de 
aansprakelijkheid yan de werkgever uitsluit, evenmin als de niet-aansprake
lijkheid van een o~mondig kind de aansprakelijkheid van de ouders uitsluit 
(I.e., R. C.J.B., 1990, 249). Rechtspraak is inderdaad een overheidstaak die 
de Staat waarneerrlt via de magistraten. Die treden dus op als organen van 
de Staat. 

V ooralsnog kan slechts de hoop gekoesterd worden dat de door Van 
Oevelen, A. in die zin verdedigde stelling (o.c., II, nrs. 746-748) heel snel 
ingang vindt in de Belgische rechtspraktijk. 
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Een stap verder, doch wellicht minder haalbaar, is de aanvaarding van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de magistraten. Die is niet van aard hun 
onafhankelijke positie aan te tasten. Oak beoefenaars van vrije beroepen 
(advocaten, bedrijfsrevisoren, geneesheren, architecten ... ) moeten de fi
nanciele gevolgen van hun fouten en vergissingen ondergaan. Naar het ons 
voorkomt bestaat dan oak geen afdoend argument om magistraten op 
quasi-delictueel vlak anders en beter te behandelen dan de overige rechtson
derhorigen. 

2. DE AANGIFTE DOOR DE SCHULDENAAR 

47. Iedere handelaar moet binnen de drie dagen nadat hij heeft opgehouden 
te betalen daarvan aangifte doen op de griffie van de rechtbank van 
koophandel van zijn woonplaats. De dag waarop hij heeft opgehouden te 
betalen wordt in de drie dagen begrepen (art. 440, lid 1 Faill. W.). Deze 
verplichting werd opgelegd met het oog op de bescherming van de rechten 
van de schuldeisers, wier onderpand niet verder aangetast noch uitgehold 
mag worden (Fredericq, L. enS., Handboek, IV, nr. 2101). 
De aangifte moet gepaard gaan met de neerlegging van de balans of, bij 
ontstentenis, van een noot met opgaaf van de redenen die de neerlegging 
van de balans verhinderen. De gefailleerde moet tevens de boeken voorge
schreven in hoofdstuk I van de Boekhoudwet van 17 juli 1975 bij zijn 
aangifte voegen (art. 441 Faill. W.). 
De rechtbank is niet gebonden door de bekentenis van de schuldenaar. 
Vooraleer het faillissement uit te spreken, moet zij nagaan of de faillisse
mentsvoorwaarden wei degelijk vervuld zijn (Fredericq, L. enS., Hand
hoek, IV, nr. 2101; Van Rijn, J. en Heenen, J., Principes, IV, 1965, 
nr. 2652). 
Op wie rust de verplichting aangifte te doen van het faillissement wanneer 
de handelaar een vennootschap is? 

a) Het bevoegd orgaan binnen de vennootschap 
Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de interne beslissingsmacht 
en de externe vertegenwoordigingsmacht. 

a.l. Interne beslissingsmacht 

48. Het bevoegd orgaan om op intern vlak te beslissen (bevoegdheidsverde
ling binnen de vennootschap) over de aangifte van het faillissement is in de 
N. V., behoudens andersluidende statutaire bepaling (art. 54, lid 3 
Venn. W.), de collegiale raad van bestuur (Kh. Brussel, 15 februari 1982, 
R.P.S., 1982, 118 bevestigd door Brussel, 1 juni 1982, R.P.S., 1982, 153). 
De raad van bestuur is inderdaad bevoegd om aile handelingen te verrichten 
die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel, 
behalve die waarvoor de wet de algemene vergadering bevoegd heeft ver
klaard (art. 54, lid 1 Venn. W.). 
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Strekt de faillissementsaangifte tot de verwezenlijking van het maatschap
pelijk doel? 

Allicht niet, aang~zien het faillissement normaal tot de vereffening en de 
verdwijning van de vennootschap leidt. Valt daarom de beslissing tot 
aangifte van het Jfaillissement buiten de bevoegdheid van de raad van 
bestuur? Stellig nik Aan bedoelde bestuursbevoegdheid kleeft immers nog 

I 
een ander aspect. pe raad van bestuur moet aile wettelijke verplichtingen 
eerbiedigen die aan de uitoefening van zijn bevoegdheid verbonden zijn. 
W anneer hij vasts~elt dat de vennootschap zich in een toestand van staking 
van betaling en wabkelend krediet bevindt, moet hij derhalve, overeenkom
stig artikel 440, li1d 1 van de Faillissementswet, daarvan binnen de drie 
dagen aangifte dobn ter griffie van de rechtbank van koophandel (supra, 
nr. 47). Indien een onbevoegde persoon daarover beslist, kan deze beslissing 
met terugwerkend~ kracht door de raad van bestuur bekrachtigd worden 
(Kh. Brussel, 15 ffbruari 1982, R.P.S., 1982, 118 bevestigd door Brussel, 
1 juni 1982, R.P.S., 1982, 153). 

49. Voor de ander,e vennootschapsvormen gelden mutatis mutandis dezelf
de regels. Aileen het orgaan aan hetwelk de algemene bestuursbevoegdheid 
is toegekend kan verschillen. 

In de commanditaire vennootschap op aandelen is dit, zoals in de N.V., de 
collegiale raad van bestuur (art. 107 Venn. W.), in de B.V.B.A. in beginsel 
iedere individuele zaakvoerder (art. 130, lid 1 Venn. W.). In de vennoot
schap onder firma, de gewone commanditaire vennootschap en de co6pera
tieve vennootschap is het bevoegde orgaan afhankelijk van de statutaire 
bevoegdheidsverd~ling tussen bestuurders en algemene vergadering. In de 
regel is elke bestuurder individueel bevoegd om alle handelingen te stellen 
die dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel (Frede
ricq, L., Traite, IV, nr. 205 (V.O.F. en Com. V.) en V, nr. 701 
(Coop. V.)). 

a.2. Externe vertegenwoordigingsmacht 

50. Over de problematiek van de externe vertegenwoordigingsmacht en de 
faillissementsaangifte, waaronder verstaan moet worden de aanduiding van 
het bevoegde orga,an dat met de daadwerkelijke aangifte van het faillisse
ment ter griffie belast is, verscheen in de beschouwde periode geen recht
spraak (over deze materie, raadplege men Colle, Ph., o.c., nr. 75). 

b) De mededeling aan de ondernemingsraad 

51. In ondernemingen met ondernemingsraad (dit zijn de ondernemingen 
die gemiddeld tenminste 100 werknemers tewerkstellen (artikel 3 § 1 K.B. 
31 juli 1986, B.S., 20 augustus 1986; err. B.S., 29 september 1986 en 
7 oktober 1986)) is de ondernemingsleider gehouden aile beslissingen, die 
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een belangrijke nadelige weerslag kunnen hebben op de verdere ontwikke
ling van de onderneming en op de toestand van de werknemers, terstond 
aan de ondernemingsraad mede te delen (artt. 25 en 26 K.B. 27 november 
1973 betreffende de economische en financiele inlichtingen te verstrekken 
aan de ondernemingsraad). Deze zogenaamde occasionele voorlichting 
moet verstrekt worden zonder het ogenblik van de periodieke voorlichting 
af te wachten. Het Hof van Cassatie besliste terecht dat de beslissing 
aangifte te doen van het faillissement aan de gegeven omschrijving 
beantwoordt en dat de wet de mededelingsplicht van de werkgever niet 
onderwerpt aan de voorwaarden dat de ondernemingsraad de betrokken 
beslissing kan wijzigen ofiets aan de gevolgen ervan kan veranderen (Cass., 
30 aprill986, A.C., 1985-1986, 1176, R. W., 1986-1987, 901 en Soc. Kron., 
1986, 240, noot Stalport, J.L.). De werkgever die de mededelingsplicht niet 
eerbiedigt, stelt zich bloot aan de strafrechtelijke veroordeling voorzien bij 
de artikelen 32, 3° van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven en 25, 2° van het K.B. van 27 november 1973. 
Praktisch gezien kan dit verzuim nefaste gevolgen hebben op het vlak van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de nalatige bestuurders of 
zaakvoerders. De overtreding van een strafrechtelijke norm maakt immers 
een quasi-delictuele fout uit. 

Het Hof van Beroep te Bergen, naar hetwelk de zaak verwezen werd na 
voormelde Cassatieverbreking, voegde hieraan toe, conform artikel 25, 2° 
van het K.B. 27 november 1973, dat de informatie aan de ondernemings
raad verstrekt moet worden alvorens de mede te delen beslissing - i.e. de 
beslissing tot aangifte van het faillissement - uitvoering heeft gekregen, 
behoudens in geval van (volstrekte) onmogelijkheid de ondernemingsraad 
tijdig bijeen te roepen (Bergen, 28 juni 1990, Soc. Kron., 1990, 384, noot 
Bodson, J. Cl.). 

c) Gevolgen verbonden aan een niet-tijdige faillissementsaangifte 

Aan de laattijdige of niet-aangifte van het faillissement zijn belangrijke 
consequenties verbonden. Enerzijds is een veroordeling wegens bankbreuk 
mogelijk en, anderzijds brengen de nalatige bestuurders hun persoonlijke 
aansprakelijkheid in het gedrang. 

c.l. Bankbreuk 

52. De niet-aangifte van het faillissement binnen de voorgeschreven termijn 
van drie dagen kan een veroordeling wegens eenvoudige bankbreuk voor 
gevolg hebben (art. 574,4° Faill. W.). Dezelfde sanctie is toepasselijk wan
neer de door de wet geeiste inlichtingen en toelichtingen niet worden 
verschaft alsmede wanneer~ de verschafte inlichtingen onvolledig of onjuist 
zijn (art. 574, 4° Faill. W.). 
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c.2. Aansprakelijkh¢id 

53. De laattijdige aangifte van het faillissement is uiteraard van aard de 
persoonlijke aans~rakelijkheid in het gedrang te brengen van diegene die 
deze wettelijke verplichting miskent (voor een voorbeeld vail een aansprake
lijkheidsvorderingl door een curator ingesteld, zie Antwerpen, 14 maart 
1983, R. W., 198211983, 2761). Vennootschapsbestuurders zijn inderdaad 
bij de uitoefening ran hun taak met het oog op de verwezenlijking van het 
maatschappelijk doel gehouden zich te schikken naar alle ter zake geldende 
wettelijke bepalin~en (Colle, Ph., ,De la responsabilite quasi-delictuelle 
des administrateurf de societe", R.G.A.R., 1986, 11.076, nr. 16). Zodra zij 
de vereniging van ~e faillissementsvoorwaarden vaststellen of redelijkerwij
ze dienden vast ~e stellen, zijn zij derhalve verplicht, overeenkomstig 
artikel 440 van de faill. W., aangifte te doen van het fail~iss~ment (Antwer
pen, 29 septembeii 1981, R.P.S., 1982, 90; Brussel, 1 JUlll 1982, R.P.S., 
1982, 153; Kh. ~ntwerpen, 21 november 1979, B.R.H., 1980, 415; 
Kh. ~ntwerpen, 2~ januari 1980, B.R.H., 1981, 413; Kh. Brussel, 15 fe
bruan 1982, R.P.{)., 1982, 118; Rb. Antwerpen, 8 maart 1982, T.B.H., 
1983, 288, noot ILievens, J.). Wegens miskenning van die verplichting, 
kunnen zij op quas~-delictuele grand aansprakelijk worden gesteld. Immers, 
de overtreding v~ een wettelijke of verordenende bepaling maakt een 
quasi-delictuele fout uit. Aan deze aansprakelijkheid kunnen zij slechts 
ontkomen mits he~ bewijs van een onoverkomelijke dwaling of van enig 
andere grand van 

1
bntheffing van aansprakelijkheid. Bedoelde aansprake

lijkheid wordt vaak opgeworpen door schuldeisers die met de onderneming 
contracteerden in de periode te rekenen van de dag van de staking_ der 
betalingen zoals vastgelegd in het faillissementsvonnis en de dag van de 
effectieve faillietv6rklaring (Rb. Antwerpen, 8 maart 1982, T.B.H., 1983, 
288, noot Lievens, J. Cf. ook Kh. Luik, 8 februari 1989, T.R. V., 1989, 439 
en Gent, 26 september 1989, T.G.R., 1990, waarbij een schuldeiser de 
aansprakelijkheid van de bestuurders opwerpt wegens het aangaan van 
verbintenissen op een ogenblik dat de vennootschap kennelijk niet meer in 
staat was de aangegane verplichtingen na te komen, ofschoon ze haar 
betalingen toen nog niet gestaakt had). De aansprakelijkheid die opgelopen 
kan worden ingevdlge de voortzetting van een deficitaire activiteit sluit hier 
nauw bij aan. De bestudering ervan valt evenwel buiten het bestek van 
onderhavig overzi~ht van rechtspraak (zie dienaangaande de in dit tijd
schrift verschenen overzichten van rechtspraak inzake vennootschappen 
alsmede Colle, Ph., o.c., nr. 209; Merchiers, Y., ,Aansprakelijkheid van 
bestuurdersinN.V. enB.V.B.A.", T.P.R., 1986, 414-418; Wymeersch, E., 
,Discontinui:teit il). groepsperspectief: juridische en boekhoudkundige as
pecten" in Ondern'(!mingsdiscontinui"teit, Antwerpen, Kluwer, 1984, 88-98). 

Met een aansprak~' lijkheidsvraag wegens laattijdige faillissementsaangifte 
geconfronteerd oo deelde het Hof van Cassatie dat alsdan duidelijk aange
toond moet worde dat de aangesproken bestuurders of zaakvoerders, op 
het tijdstip van et sluiten van de litigieuze overeenkomst, wisten of 
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behoorden te weten dat de vennootschap opgehouden had te betalen en dat 
haar krediet geschokt was (Cass., 22 september 1988, A.C., 1988-1989, 91, 
R. W., 1988-1989, 847, R.P.S., 1989, 180 en R.C.J.B., 1990, noot Dalcq, 
R.O.; Cass., 7 september 1990,A.R., nr. 6647. Zie oak Kh. Antwerpen, 
21 november 1979, B.R.H., 1980, 415, noot C.V.B. die steide dat de enige 
zaakvoerder van een sedert een paar jaar verliesiatende onderneming uiter
aard op de hoogte moest zijn van de slechte gang van zaken in de vennoot
schap). Het betreft uiteraard een feitenkwestie waarover de bodemrechter 
soeverein oordeelt. Let wei dat in complexe handelsondernemingen die zich 
in een wijzigende economische toestand bevinden en daarenboven actief zijn 
in een zeer trendgevoelige sector, zoais het geval was in de aan het Hof van 
Cassatie voorgeiegde zaak (Rb. Namen, 4 oktober 1986, R.P.S., 1989, 
185-186), het voor de bestuurders niet altijd mogelijk is van dag tot dag de 
juiste en precieze financieie toestand van de onderneming te kennen. Ben 
zekere redelijkheid in de beoordeling van het ,behoren te weten" is dan oak 
geboden. 

53bis. Op het eerste gezicht verbaast deze redenering, omdat doorgaans 
wordt aanvaard dat de enkeie overtreding van een wettelijke verplichting 
-i.e. artikel 440 Faill. W. - op zichzelf reeds een quasi-delictuele fout 
uitmaakt. De enige manier voor de overtreder om aan de daaruit voortvioei
ende aansprakelijkheid te ontsnappen, ligt in de bewijsievering van een 
onoverkomelijke dwaling of van een andere grand van ontheffing van 
aansprakelijkheid. Dit laatste moet wei degelijk worden bewezen door de 
overtreder, i.e. de vennootschapsbestuurder die naliet aangifte te doen van 
het faillissement (Dalcq, R.O., ,Appreciation de la faute en cas de viola
tion d'une obligation determinee", R.C.J.B., 1990, 212-214). In hogerver
meld arrest van 22 september 1988 belastte niettemin het Hof van Cassatie 
eisende partij met de bewijsiast, door te oordeien dat het de eiser toekomt 
aan te tonen dat de aangesproken bestuurder(s) kennis had( den) of behoor
de(n) te hebben van de faillissementstoestand. Deze rechtspraak moet 
worden goedgekeurd, omdat de naieving van kwestieuze wettelijke verpiich
ting afhankelijk is van de beoordeling door het rechtssubject zelf van de 
vervulling van de erin vervatte toepassingsvoorwaarden. Inderdaad, de 
verplichting aangifte te doen van het faillissement (art. 440 Faill. W.) ont
staat pas op het ogenblik dat de schuidenaar aan de faillissementsvoorwaar
den (ophouden te betalen en wankeiend krediet) voldoet en dit Iaatste dient 
door de schuldenaar zelf beoordeeld te worden. 
Ben verkeerde beoordeling Iaat niet toe zonder meer tot het bestaan van een 
quasi-delictuele fout te besiuiten. Daartoe is vereist dat een normaal voor
zichtige en redelijke persoon in dezeifde omstandigheden gepiaatst de 
geboden beoordelingsvrijheid anders zou hebben aangewend (Cornelis, L., 
Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, 
Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1989, nr. 40, p. 61). 

De schuldenaar begaat dus siechts een fout wanneer hij redelijkerwijs niet 
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tot het besluit koJil komen dat de faillissementsvoorwaarden niet waren 
vervuld. Aileen i~ die omstandigheid kan hem de niet-aangifte van het 
faillissement word.en verweten. Pas dan is hem de miskenning van arti
kel 440 van de Fai~lissementswet toerekenbaar. Dit is van wezenlijk belang, 
want men is het ;erover eens dat bij ontstentenis van toerekeningsvat
baarheid geen fou~ kan worden gepleegd (Cornelis, L., Beginselen, o.c., 
nr. 14; Cornelis, ~·, ,De aansprakelijkheid van beheerders na faillissement 
(deel2)", B.R.H.l 1981, 126, nr. 40; Vandenberghe, H., ,De grondslag 
van contractuele eJ. extra-contractuele aansprakelijkheid voor eigen daad", 
T.P.R., 1984, 127; Vandenberghe, H., VanQuickenborne, M., Geelen, K. 
en De Coster, S., ,Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit on
rechtmatige daad, 1979-1984", T.P.R., 1987, 1263-1265). 
Het Hof van Cassatie bracht dit onlangs nog in herinnering in een ander 
arrest van dezelfd¢ datum, waarin het stelde dat de materiele overtreding 
van een wettelijke of verordeningsbepaling op zichzelf een fout is die leidt 
tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de pleger, mits die overtre
ding willens en wJtens is begaan (Cass., 22 september 1988, A.C., 1988-
1989, 94 en R. W., 1989-1990, 433). Door in hogervermelde zaak de bewijs
last betreffende de kennis door de bestuurders of zaakvoerders van de hen 
verweten overtreding aan de vervolgende partij op te leggen, maakte het 
Hof van Cassatie ~dus een correcte toepassing van de gemeenrechtelijke 
beginselen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid. 

53ter. Uit wat voqrafgaat blijkt alleszins het gevaar dat voor bestuurders 
en zaakvoerders verbonden is aan de quasi-automatische vaststelling van de 
datum van de staking der betalingen op 6 maanden v66r het faillissements
vonnis ongeacht qf zulks al dan niet met de werkelijkheid overeenstemt 
(Lievens, J., , ,De -verdachte periode en de aansprakelijkheid van beheerders 
en vennootschapp~n", T.B.H., 1983, 293). 

Problemen aangaande de samenloop van de contractuele en extra-contrac
tuele aansprakelijkheid van bestuurders jegens de vennootschapsschuldei
sers stellen zich te ~ezen scherp, daar de aangifte van bet faillissement een 
wettelijke verplichting betreft die zich aan iedere handelaar opdringt (over 
die problematiek in bet algemeen, raadplege men o.m. Van Ommeslag
he, P., ,Developp,ements recents de la responsabilite civile professionnelle 
en matiere econorp.ique" in L 'evolution recente du droit commercial et 
economique, Brus~el, Editions du Jeune Barreau, 1978, 18 e.v.; VanRyn, 
J. en Van Ommesi4ghe, P., ,Examen de jurisprudence (1972 a 1978) - Les 
societes commerciales", R.C.J.B., 1981, 379-382; Colle, Ph., ,De la re
sponsabilite quasi-~elictuelle des administrateurs de societe", I.e., 11.076; 
Dalcq, R.O., ,Ex~men de jurisprudence (1980 a 1986)- La responsabilite 
delictuelle et quasi-delictuelle", R.C.J.B., 1987, 626-629; Merchiers, Y., 
,Aansprakelijkheid van bestuurders", I.e., 416-418; Ronse, J., Nelissen 
Grade, J.M., Van Hulle, K., Lievens, J., en Laga, H., ,Overzicht van 
rechtspraak (1978"1985)- Vennootschappen", T.P.R., 1986, 1245 e.v.; 
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Van Ryn, J. en Dieux, X., ,La responsabilite des administrateurs ou 
gerants d'une personne morale a l'egard des tiers", J. T., 1988, 401-404 en 
,Observations complementaires", R.P.S., 1989, 93-113). 

3. HET VERZQEK VAN BEN OF MEER SCHULDEISERS 

54. Elke individuele scbuldeiser, ongeacbt zijn nationaliteit, bet bedrag en 
de aard (bypotbecaire, bevoorrecbte of chirografaire) van zijn scbuldvorde
ring, kan bet faillissement van zijn scbuldenaar aanvragen (art. 442, lid 1 . 
Faill. W.). Voorwaardelijke scbuldvorderingen en scbuldvorderingen op 
termijn komen ook in aanmerking (Fredericq, L. en S., Handboek, IV, 
nr. 2104). De enige voorwaarde is dat de aanvrager bouder is van een niet 
ernstig betwiste schuldvordering (Kh. Marche-en-Famenne, 3 november 
1986, J. T., 1987, 75). Het is niet vereist dat de scbuldvordering opeisbaar 
is. Voor de geldigheid van het faillissementsvonnis is het zelfs zonder belang 
dat degene die het faillissement uitlokt, in de loop van het geding (periode 
tussen de dagvaarding en de faillissementsverklaring) zijn hoedanigheid van 
schuldeiser verliest (Cass., 24 april1975, A. C., 1975, 939 en Pas., 1975, I, 
849). Dit is logisch aangezien de rechtbank in elk geval bevoegd is het 
faillissement ambtshalve uit te spreken voor zover de betreffende handelaar 
zijn betalingen heeft gestaakt en een wankelend krediet vertoont. 

a) Rechtsplegingsformaliteiten 

55. Tot voor kort nam men aan dat de faillissementsvordering zowel bij 
dagvaarding als bij eenzijdig verzoekschrift kon ingeleid worden. Als eisen
de partij moet de schuldeiser in elk geval bewijzen dat hij houder is van een 
schuldvordering alsmede dat de faillissementsvoorwaarden in hoofde van 
de schuldenaar verenigdzijn (Fredericq, L. enS., Handboek, IV, nr. 2105). 
Dit geldt ook ten aanzien van de curator die een vordering instelt tot 
uitbreiding van het vennootschapsfaillissement tot de meester van de zaak. 

De inleiding van de procedure bij eenzijdig verzoekschrift heeft een verras
singseffect en werd als zodanig aangewezen geacbt wanneer gevreesd wordt 
voor een verduistering van de activa door de schuldenaar (Luik, 24 april 
1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 266 en J.L., 1985, 545). Met het oog op de 
vrijwaring van de rechten van de verdediging, was de rechtbank niettemin 
gehouden de schuldenaar te horen alvorens zijn faillissement uit te spreken 
(Cass., 6 februari 1987, A.C., 1986-1987, 755 en T.B.H., 1987, 276, 
noot I.V.; Luik, 24 april1985, Rev. Reg. Dr., 1985,268-269 en J.L., 1985, 
547-548. In dezelfde zin in Nederland, H.R., 4 februari 1983, N.J., 1983, 
567). Zulks veronderstelt dat de schuldenaar ten minste bij gerechtsbrief 
opgeroepen wordt, inzage krijgt van het dossier en zijn verdediging naar 
voren kan brengen. Hij wordt op die wijze partij in het geding, wat 
belangrijke consequenties heeft op het vlak van de aan te wenden rechtsmid
delen (zie desbetreffend Brussel, 24 juni 1980, J. T., 1980, 638, noot Gilson, 
Ph. Voor meer details en nuanceringen, Geinger, H. en Vanlersberghe, P ., 
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I.e., in Liber amic&rum Proc. Gen. E. Krings, nrs. 4.1. e.v. Zie oak infra, 
nr. 75 e.v.). Hij z?u oak partij worden in het geding van zodra hem de 
zojuist vermelde mogelijkheden geboden worden, hoewel hij er niet op 
ingaat (Brussel, 22 december 1988, J. T., 1989, 162). 

In het licht van de ~ecentste cassatierechtspraak inzake ambtshalve faillisse
ment, weze opgem~rkt dat de rechtbank de verplichting om de schuldenaar 
op te roepen ka~ ,omzeilen" door, in spoedeisende gevallen (supra, 
nr. 38), het faillissfment van ambtswege uit te spreken. Om dit wellicht te 
voorkomen beslist~ ons opperste Gerechtshof vrij onlangs dat een faillisse
mentsvordering niet anders dan bij dagvaarding kan worden ingeleid (Cass., 
10 maart 1989, R. w., 1988-1989, 1366, A. C., 1988-1989, 795 en T.B.H., 
1989, 494). Zoniet moet zij onontvankelijk worden verklaard. Het woord 
, , verzoek'' in artikel 442, al. 1 van de Faillissementswet heeft een algemene 
draagwijdte en betbkent hetzelfde als ,vordering". Het mag niet letterlijk 
ge1nterpreteerd w~rden. Geen enkele wetsbepaling staat immers toe een 
vordering tot fai~issementsverklaring bij eenzijdig verzoekschrift in te 
leiden (Ibid.; zie reeds vroeger Proc. Gen. E. Krings, conclusie voor Cass., 
31 januari 1986, V.B.H., 1986, 289). Voortaan kunnen de schuldeisers de 

I 
schuldenaar uitsluitend nag in faillissement dagvaarden. 

56. De verweerder - in casu de schuldenaar wier faillissement gevorderd 
wordt - beschikt om zijn conclusie te nemen in beginsel over een maand 
na overlegging vati de stukken (art. 748, lid 1 Ger. W.). Wanneer de om
standigheden van de zaak het rechtvaardigen, kan deze termijn in der minne 
of, de partijen getioord of opgeroepen zijnde, door de rechter gewijzigd 
worden (art. 748, lid 4 Ger. W.) (voor een toepassing van deze mogelijk
heid, zie Antwerpen, 8 december 1980, R. W., 1981-1982, 2433, noot 
Laenens, J .). Zoais de annotator opmerkt is in faillissementszaken een 
inkorting van de te~mijn ~i~wijl~. gewenst. Met het oog op de vrijwaring van 
de rechten van de verdedigmg h]kt het alsdan echter gepast dat de rechter 

I 

zijn beslissing ter zake met redenen omkleedt. 

b) Mogelijke aansprakelijkheid voor lichtzinnige jaillissementsvordering 

57. Een lichtzinnige dagvaarding in faillissement kan de aansprakelijkheid 
van de aldus handelende schuldeiser in het gedrang brengen. Zo begaat een 
kredietverzekeringsmaatschappij een onrechtmatige daad wanneer zij het 
faillissement van een handelaar vordert, terwijl zij heel goed weet dat de 
betreffende schuld betaald is in handen van de verzekerde in wiens rechten 
zij gesubrogeerd is~ Een miniem saldo van 1355 frank voor protestkosten 
rechtvaardigt geen faillissementsaanvraag die de faam en het krediet van de 
schuldenaar ernstig aantasten. De gedagvaarde schuldenaar bekwam dien
tengevolge een sch~devergoeding van om en bij de 100.000 frank vermeer
derd met de gerechfelijke interesten. Volgende schade-elementen werden bij 
de begroting van de schade in aanmerking genomen: kosten verbonden aan 
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nieuwe telefoonaansluiting, publicatiekosten, winstderving in de periode 
tussen de dag van de faillissementsverklaring en de dag dat toelating 
bekomen werd om de handelswerkzaamheden voort te zetten, beheerskos
ten van het faillissement met inbegrip van het ereloon van de curator, het 
verlies van faam en clienteel, morele leed. De advokatenkosten werden 
verworpen (Antwerpen, 4 december 1984, Limb. Rechtsl., 1985, 251). 

Handelt roekeloos en begaat een onrechtmatige daad de schuldeiser die 
nalaat de consistentie van het actief van de schuldenaar in de jaarrekening 
nate gaan en een faillissementsaanvraag indient, terwijl hij gemakkelijk de 
volledige betaling van zijn schuldvordering had bekomen via een uitvoerend 
beslag (Bergen, 30 oktober 1984, T.B.H., 1985, 483-485). Dit laatste betreft 
een specifiek geval van rechtsmisbruik waarbij de schuldeiser uit verschillen
de mogelijkheden om zijn recht met hetzelfde nut uit te oefenen, diegene 
kiest die zijn schuldenaar het meest schaadt. Het Hof suggereerde dat de 
schuldenaar, bij wijze van schadevergoeding, de terugbetaling vanwege de 
lichtzinnig opgetreden schuideiser zou vorderen van de gerechtskosten en 
beheerskosten van het faillissement waaronder begrepen het ereloon van de 
curator (Ibid., 485-486). 

AFDELING 3 

DE TERRITORIAAL BEVOEGDE RECHTBANK 

1. ALGEMENE REGELS 

58. De territoriaal bevoegde rechtbank om het faillissement van een hande
laar uit te spreken is de rechtbank van zijn woonplaats ten tijde van de 
staking van de betalingen (Art. 631, lid 1 Ger. W.; Cass., 2 februari 1978, 
A.C., 1978, 661, R. W., 1977-1978, 2651, noot I Laenens, J., en noot II 
Lievens, J., B.R.H., 1978, 129 enJ.T., 1978, 227; Cass., 11 mei 1978,A.C., 
1978, 1067 en R. W., 1978-1979, 1602, noot Laenens, J.; Brussel, 9 juni 
1977, J. T., 1977, 658; Antwerpen, 30 november 1982, R. W., 1983-1984, 34, 
noot Van Hoecke, M.; Gent, 14 juli 1983, R. W., 1983-1984, 1357; Ballion, 
Advies van het Openbaar Ministerie voor Arrondrb. Brussel, 1 december 
1977, J.T., 1978, 64). 

Deze regel kan in de praktijk aanleiding geven tot toepassingsmoeilijkhe
den. Immers, het tijdstip van de staking der betalingen is niet altijd gekend 
op het tijdstip van de faillietverklaring en tussen beide tijdstippen kan de 
schuldenaar verhuisd zijn (Colle, Ph. en 't Kint, F., ,Vraagstukken van 
transnationaal faillissementsrecht", T.B.H., 1991 (te verschijnen), nr. 6). 

De bevoegdheid van de rechtbank van de plaats waar de schuldenaar zijn 
woonplaats heeft is logisch. Deze rechtbank is, gelet op haar ligging, de 
meest geschikte om over de handelswerkzaarnheden van de schuldenaar 
toezicht uit te oefenen (Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 1037; 
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Colle, Ph., o.c., nr. 78; Fredericq, L. enS., Handboek, III, nr. 80; Van 
Houtte, H., noot onder Antwerpen, 13 januari 1977, B.R.H., 1977, 490). 
Vandaar dat de rtrchter geen rekening hoeft te houden met fictieve of 
bedrieglijke woonplaatsoverbrengingen. Dit is met name het geval wanneer 
de schuldenaar korte tijd v66r de staking van zijn betalingen van woon
plaats verandert om te ontsnappen aan de jurisdictie van de normaal 
bevoegde rechtbank (Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nrs. 1041-1042; 
Colle, Ph., o.c., nr. 78. Zie ook in Nederland, H.R., 2 april 1982, N.J., 
1982, 319, conclusie Adv. Gen. Franx). 

59. De territoriale bevoegdheidsregeling inzake faillissement en analoge 
procedures raakt dr openbare orde (Antwerpen, 13 januari 1977, B.R.H., 
1977, 486, noot Van Houtte, H. en J.T., 1978, 63; Brussel, 9 juni 1977, 
J.T., 1977, 658; Bbrgen, 14 december 1977, B.R.H., 1978, 131 en J.T., 
1978, 61; Brussel, l4 juni 1978, B.R.H., 1979, 420; Ballion, conclusie van 
het Openbaar Ministerie voor Arrondrb. Brussel, 1 december 1977, J. T., 
1978, 64). De rechtbank dient ambtshalve haar onbevoegdheid op te werpen 
wanneer de woon~laats van de schuldenaar buiten haar arrondissement 
gelegen is (zie ook infra, nr. 94). 

De bevoegdheid ratione loci is zelfs een beginsel van internationale open ba
re orde, zodat eeq buitenlands faillissementsvonnis in Belgie niet voor 
erkenning vatbaar is indien uitgesproken door een rechtbank van een andere 
plaats dan de plaats waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft (daarom
trent en over andere I.P .R.-problemen waarover binnen het bestek van 
onderhavig overzicht niet kan uitgeweid worden, raadplege men o.m. 
Geinger, H., ,Ret faillissement en het concordaat in de internationale 
context", T.P.R., 1982, 125-128en134-143;VanHoutte, H., ,Internatio
naalfaillissementsrecht", B.R.H., 1978, 375-385; Colle, Ph. en 't Kint, F., 
I.e., nrs. 12-17). 

Aan de hand van welke criteria wordt de woonplaats van de schuldenaar 
bepaald? 
Een onderscheid ~oet worden gemaakt tussen schuldenaars-natuurlijke 
personen en schuldenaars-rechtspersonen. 

2. DE SCHULDENAAR-NATUURLIJKE PERSOON 

60. De woonplaats van een handelaar-natuurlijke persoon is de plaats waar 
hij in de bevolkingsregisters is ingeschreven. Dit volgt uit een samenlezen 
van de artikelen 631 en 36 van het Gerechtelijk Wetboek (Cass., 2 februari 
1978, A.C., 1978, 661-662; Cass., 11 mei 1978, A.C., 1978, 1067-1068; 
Cass., 3 december 1987,A.C., 1987-1988,443, Pas., 1988, I, 411, enR. W., 
1987-1988, 856; Brussel, 9 juni 1977, J.T., 1977, 658; Antwerpen, 30 no
vember 1982, R. W., 1983-1984, 34; Gent, 14 juli 1983, R. W., 1983-1984, 
1357; Brussel, 4 jul).i 1987, J.T., 1988, 109 en J.L.M.B., 1988, 47; Ballion, 
I. c., 64; Archambeau, ,Reflexions sur la competence territoriale du tribu-
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nal de commerce en cas de faillite d'un commen;ant ou de !'obtention d'un 
concordat", B.R.H., 1978, 142-144; Fettweis, A., ,La competence territo
riale en matiere de faillite", J. T., 1977, 266). Inderdaad artikel 631 van bet 
Gerecbtelijk Wetboek bepaalt dat de faillietverklaring gescbiedt door de 
recbtbank van de woonplaats van de gefailleerde en artikel 36 van bet 
Gerechtelijk Wetboek omscbrijft de woonplaats als de plaats waar de 
persoon in de bevolkingsregisters is ingescbreven. Deze oplossing is nu 
zeker. Krachtens artikel 2 van bet Gerechtelijk Wetboek zijn de regels van 
dat wetboek van toepassing op aile rechtsplegingen, behoudens uitdrukke
lijk afwijkende wettekst. In de faillissementswet ontbreekt een dergelijke 
afwijkende regeling (Brussel, 9 juni 1977, J.T., 1977, 658; Fettweis, A., 
l. c., 266). J uridiscb bekeken is het derbalve onaanvaardbaar terug te grijpen 
naar de v66r de invoering van bet Gerecbtelijk Wetboek geldende regeling, 
die de voornaamste handelsvestiging als woonplaats in aanmerking nam (zie 
Cass., 30 oktober 1933, Pas., 1934, I, 45; Fredericq, L., Traite, VII, 
nr. 22), al gebeurt dit soms onder bet voorwendsel dat de huidige regeling 
geen voldoening scbenkt (in die zin, maar ten onrechte, o.m. Brussel, 
3 november 1975 Pas., 1976, II, 124-125; Antwerpen, 10 november 1975, 
R. W., 1977-1978, 1692, noot Galaude, H.; Antwerpen, 13 januari 1977, 
B.R.H., 1977, 487, noot Van Houtte, H. en J.T., 1978, 63; Bergen, 
14 december 1977, J.T., 1978, 61-62; Arrondrb. Brussel, 1 december 1977, 
B.R.H., 1978, 120 en J.T., 1978, 67 (uitvoerig gemotiveerd); Kb. Brussel, 
14 februari 1977, J.T., 1977, 270-271. Over de problemen waartoe de 
huidige regeling aanleiding kan geven bij internationale faillissementen, zie 
Colle, Ph., en 't Kint, F., I.e., nr. 8). Het Hof van Cassatie besliste dat de 
aanwijzing van de territoriaal bevoegde recbtbank volgens bet criterium van 
de voornaamste handelsvestiging thans aileen nog geldig gescbiedt in bet 
geval dat de scbuldenaar nocb in Belgic noch in bet buitenland in enig 
bevolkingsregister is ingeschreven (Cass., 30 september 1976, A.C., 1977, 
130, Pas., 1977, I, 131, R. W., 1976-1977, 1455 enJ. T., 1977, 57, nootA.Z.; 
Cass., 3 december 1987, A.C., 1987-1988, 443, Pas., 1988, I, 411 enR. W., 
1987-1988, 856). De wet had geen oplossing voorzien voor deze situatie. 
Dat de woonplaats van de handelaar overeenstemt met de plaats waar bij 
in de bevolkingsregisters is ingescbreven, is in Belgic een vermoeden iuris 
et de iure (impliciet in bet verslag Van Reepingben, Gedr. St., Senaat, 
1963-1964, nr. 60, 35). In Nederland is bet een weerlegbaar vermoeden dat 
voor de werkelijkheid moet wijken (B.W., noot onder H.R., 28 januari 
1983, N.J., 1983, 465, p. 1481 en de aldaar vermelde verwijzingen). 

3. DE SCHULDENAAR-RECHTSPERSOON 

61. Wat onder de woonplaats van een rechtspersoon verstaan moet worden, 
werd in bet Gerechtelijk Wetboek niet omschreven. Men moet derbalve 
teruggrijpen naar bet gemeen recht, zijnde te dezen artikel 102 van bet 
Burgerlijk W etboek dat de woonplaats definieert als de plaats waar men zijn 
hoofdverblijf heeft. 
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Het hoofdverblijf van een vennootschap is de plaats waar haar hoofdzetel 
gevestigd is, d.i. de plaats van waaruit zij effectief geleid en bestuurd wordt 
(Kh. Kortrijk, 16 a(J.gustus 1985, T.B.H., 1986, 715; Bouckaert, F., ,Over
zicht van rechtspraak (1965-1984). Internationaal Privaatrecht- De ven
nootschappen", T{.R., 1984, 1489; Prioux, R., ,L'article 197 des lois 
coordonnees sur les societes commerciales, disposition meconnue de droit 
international prive pelge", T.B.B.R., 1989, 484; Van Boxsom, G., Rechts
vergelijkende studie over de nationaliteit der vennootschappen, Brussel, 
Bruylant, 1964, nrs. 17 en 22-24). Het betreft een feitenkwestie die aan de 
soevereine beoordelingsmacht van de rechter is overgelaten. Volgende crite
ria zijn in dat opzi¥t relevant: de plaats waar de algemene vergadering en 
de raad van bestuu'r bijeenkomen, de plaats waar de boekhouding en de 
archieven bewaard tlijven, de plaats waar de handelstransacties met derden 
gesloten worden, de plaats waar de facturen ontvangen en verstuurd wor
den, het briefwisselingsadres, enz. (Kh. Brussel, 14 februari 1977, J.T., 
1977, 271; Kh. Na¢en, 20 maart 1980, Rev. Reg. Dr., 1980, 246; Kh. Brus
sel, 15 februari 19~3, R.P.S., 1984, 296; Kh. Brussel, 17 augustus, 1983, 
R.P.S., 1984, 297-298; Kh. Gent, 11 december 1987, T.R. V., 1988, 381; 
Prioux, R., I.e., 4~4; Van Boxsom, G., o.c., nrs. 22 en 24). 

62. Er wordt uitsluhend met de werkelijke hoofdzetel van de vennootschap 
rekening gehouden. De rechter is niet gebonden door de in de statuten 
aangeduide zetel (Rb. Brussel, 14 mei 1976, J.T., 1977, 119; Kh. Namen, 
20 maart 1980, Rey. Reg. Dr., 1980, 246-247; Kh. Brussel, 4 november 
1981, B.R.H., 1982, 474; Kh. Brussel, 15 februari 1983, R.P.S., 1984, 295 
enKh. Brussel, 17 augustus 1983, R.P.S., 1984,298-299 (vennootschappen 
naar respectievelijk Luxemburgs en Amerikaans recht waarvan de recht
bank oordeelde dat de werkelijke zetel in Belgie gevestigd was)). De statutai
re zetel kan !outer fictief zijn. 

De zetelleer heeft v<;>or gevolg dat de Belgische rechter onbevoegd is inzake 
faillissementen en soortgelijke procedures met betrekking tot vennoot
schappen wier hoof~zetel in het buitenland is gevestigd, zelfs al bezitten die 
vennootschappen i:fl Belgie een bedrijfszetel, een kantoor of enige activa 

I 

(Brussel, 14 juni 19J8, B.R.H., 1979, 420, noot Van Houtte, H.; Kh. Luik, 
3 februari 1975, J.L., 1974-1975, 182. Voor meer uitleg, zie Bouckaert, F., 
l.c., 1498-1499; Cloquet, A., Les Novel/es, IV, 1985, nrs. 1048 en 1061-
1061bis; Colle, Ph.:, en 't Kint, F., I.e., nr. 11). 

4. BIJZONDERE VRAA_GSTUKKEN 

Er bestaan bijzond~re problemen met betrekking tot de aanwijzing, ener
zijds van de territbriaal bevoegde rechtbank om het faillissement van 
onbeperkte aanspr~kelijke vennoten uit te spreken en, anderzijds van de 
rechtbank die territoriaal bevoegd is om tot de uitbreiding van het faillisse
ment tot de meester van de zaak te beslissen. 
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a) De vennootschap met onbeperkt aansprakelijke vennoten (V. O.F.) 

63. Wanneer het faillissement van een vennootschap tevens het faillisse
ment van de vennoten meebrengt, zoals het geval is bij de faillietverklaring 
van een V.O.F., kan het voorkomen dat het faillissement van de vennoot
schap en het faillissement van de vennoten door onderscheiden rechtbanken 
moeten uitgesproken worden, met name indien de woonplaats van de 
vennootschap en van de vennoten in het rechtsgebied van verschillende 
rechtbanken gelegen is. In geval van strijdigheid tussen de in kracht van 
gewijsde gegane beslissingen zou dan een vordering tot regeling van rechts
gebied bij het Hof van Cassatie moeten worden ingediend (artt. 645-647 
Ger. W.). Naar het ons voorkomt kunnen deze complicaties vermeden 
worden door een beroep te doen op de regels van de samenhang (artt. 30, 
566 en 634 Ger. W.) (In dezelfde zin: Brussel, 17 mei 1978, B.R.H., 1979, 
120; Dumon, Y., en Windey, J., ,Questions speciales de la faillite" in 
L 'entreprise en difficulte, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1981, 147-
149. Contra: Luik, 3 juni 1983, J.L., 1983,562, nootKohl, A.). Samenhang 
is immers voorhanden wanneer rechtsvorderingen onderling zo nauw ver
bonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten ten 
einde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de 
zaken afzonderlijk worden berecht (art. 30 Ger. W.). Dit is in casu het 
geval. 

b) De uitbreiding van het jaillissement 

64. Hetzelfde probleem rijst in verband met de uitbreiding van het faillisse
ment tot de meester van de zaak. 

Ten einde tegenstrijdige beslissingen te vermijden schrijft artikel574, 2° van 
het Gerechtelijk Wetboek voor dat de rechtbank van koophandel die het 
faillissement uitspreekt tevens kennis moet nemen van aile vorderingen en 
geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en soortgelijke proce
dures en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het 
bijzonder recht dat het faillissement en de soortgelijke procedures beheerst. 
De vordering tot uitbreiding van faillissement lijkt op het eerste zicht aan 
die voorwaarden te beantwoorden (Dumon, Y. en Windey, J., l.c., 146. 
Voor een toepassing, zie Kh. Brussel, 23 april 1975, J. T., 1975, 590). 

Het Hof van Beroep te Luik wees nochtans terecht op het zelfstandig en 
autonoom karakter van de vordering tot uitbreiding van het faillissement, 
aangezien deze vordering uitmondt in een nieuwe faillietverklaring: deze 
van de meester van de zaak. Het Hof verklaarde zich dan ook territoriaal 
onbevoegd, omdat de meester van de zaak in Monte Carlo gedomicilieerd 
was (Luik, 3 juni 1983, J.L., 1983, 561, noot Kohl, A.). De onderliggende 
gedachte is dat bij ontstentenis van een andersluidende bepaling niet kan 
afgeweken worden van de territoriale bevoegdheidsregeling inzake failliet
verklaring (zie ook Colle, Ph., en 't Kint, F., I.e., nr. 13). Om dezelfde 
reden werd de erkenning geweigerd van een door een Franse rechtbank 
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uitgesproken uitbr9iding van faillissement tot een in Belgie woonachtige 
vennoot (Kh. Cha*roi, 2g apri11g74, R.P.S., 1g74, 185, noot P.C.). Zo 
oak verklaarde het Hof van Beroep te Parijs een Franse rechtbank van 
koophandel onbevqegd om het faillissement van een Franse vennootschap 
uit te breiden tot ~en Belgische vennootschap (Parijs, 7 november 1g62, 
R.C.D.I.P., 1g65, [25). 
De enige oplossing ligt o.i. alweer in de toepassing van de regels van de 
samenhang. Doch in grensoverschrijdende gevallen moet men zich geen 
illusies maken. Het zal inderdaad bijzonder moeilijk zijn erkenning te 
bekomen in het buitenland van een faillissementsvonnis uitgesproken door 

I 

een rechtbank wier bevoegdheid uitsluitend op de regels van de samenhang 
steunt (Colle, Ph. en 'tKint, F., I.e., nr. 14). 

AFDELING 4 

DE VERPLICHTE MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

1. ALGEMENE REGIEL 

65. Artikel764, go Per. W. voorziet, op straffe van nietigheid, de medede
ling aan het Openbaar Ministerie van de vorderingen inzake faillissement, 
akkoord en opschorting van betaling. 
Deze bepaling wer~ door de Koninklijke Commissaris voor Gerechtelijke 
Hervorming aangezien als een uitwerking van artikel464 Faill. W., naar 
luid waarvan de Pr~cureur des Konings aanwezig mag zijn bij alle verrich
tingen van het faillfssement (Pasin, 1g67, 427). 
De grand van deze verplichting tot mededeling, opgenomen in het Gerechte
lijk Wetboek, is nie~w: hij spruit voort uit de regel van rechterlijke organisa
tie, besloten in artikel150, tweede lid, van ditzelfde wetboek (Meeus, A., 
,Mededeling aan het Openbaar Ministerie", in Gerechtelijk recht, Arti
kelsgewijze commentaar, sub. art. 764-6, Kluwer). 
Door het actief betrekken van het Openbaar Ministerie bij de vorderingen 
inzake faillissement wordt aldus aan de procureur des konings, in zijn 
hoedanigheid van b¢hoeder van de open bare orde, een recht van onderzoek 
verleend zowel naar het bestaan van de grondvoorwaarden van het faillisse
ment als naar de regelmatigheid van het verloop der bewerkingen van het 
faillissement. · 

Een controverse b~staat in de rechtspraak en rechtsleer nopens de in 
artikel 764, go Ger. W. neergelegde regel wat betreft zowel zijn toepassings
gebied als de sancti~ bij overtreding van de regel. 
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2. WAT BETREFT ZIJN TOEPASSINGSGEBIED 

66. Een overheersende rechtspraak en rechtsleer leggen voornoemd arti
kel 764, go Ger. W. uit in functie van de bij artikel 574, 2° van ditzelfde 
wetboek voorziene bevoegdheidsregeling en nemen aan dat de mededeling 
aan het Openbaar Ministerie slechts vereist is voor de vorderingen en 
geschillen, die rechtstreeks zijn ontstaan uit het faillissement en waarvan de 
gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het 
stelsel van het faillissement beheerst. Dezen sluiten derhalve uit het toepas
singsveld van artikel 764, go Ger. W. uit de betwistingen die, hoewel in de 
loop van het faillissement gerezen, een oorzaak hebben, die onafhankelijk 
is van de wetgeving op het faillissement en die ook buiten het faillissement 
kunnen ontstaan (Coppens, P., en 't Kint, F., R.C.J.B., 1g7g, 352, nr. 40; 
R.C.J.B., 1g84, 502, nr. 66; Van Ryn, J. en Heenen, J., o.c., 255, 
nr. 2700; Verougstraete, I., Manuel du curateur, o.c., 74, nr. 82; du Jar
din, J., noot onder Beroep Brussel, 21 september 1g82, ,Le caractere 
communicable des causes en matiere de faillite", J. T., 1g83, 27; Cloquet, 
Les Novelles, o.c., 618, nr. 2130; Meeus, A., ,Le role du ministere public 
en droit judiciaire prive", Procesrecht vandaag, referatenboek postuniver
sitaire cyclus procesrecht Gent-Antwerpen, 1g7g-80, Kluwer, 150 en 
T.P.R., 1g8o, 150; Meeus, A., , ,Mededeling aan het Openbaar Ministerie'', 
Gerechtelijk recht, Artikelsgewijze commentaar, Kluwer, sub. art. 764; 
Fettweis, A., Bevoegdheid, Handboek van Gerechtelijk recht, Standaard, 
177 en 178; Antwerpen, 31 mei 1g77, R. W., 1g77-78, k. 83g, gevolgd door 
noot Laenens, J., ,Mededeling a an het Openbaar Ministerie"; noot I. V. 
onder Antwerpen, 23 november 1g77, B.R.H., 1g78, 106). 

Andere gerechtelijke beslissingen en auteurs geven de voorkeur aan een 
autonome uitlegging van het artikel 764, go van het Gerechtelijk Wetboek, 
doch beperken eveneens de draagwijdte van deze wetsbepaling tot geschillen 
die rechtstreeks het faillissement betreffen (zie o.m. Bergen, 5 januari 1g76, 
Pas., 1g76, II, 187; Luik, 22 mei 1g73, J.L., 1g73-74, 73). 

67. Deze beperkende uitlegging van artikel 764, go Ger. W. werd bekrach
tigd door het Hof van Cassatie dat, in zijn arrest van 21 november 1g86, 
besliste dat de in artikel 764, go van dit wetboek bedoelde vorderingen deze 
zijn, die uit het jaillissement ontstaan en die de toepassing impliceren van 
regels die eigen zijn aan het jaillissementsrecht (Pas., 1g87, I, 364, R. W., 
1g86-87' 1823). 

In navolging van deze regel besloot het Hof van Cassatie in voornoemd 
arrest tot de mededeelbaarheid aan het Openbaar Ministerie voor advies van 
een geschil inzake de bevoegdheid van de curator tot vastlegging van de 
waardebepaling van de handelszaak, gevestigd in een onroerend goed, dat 
eigendom van de gefailleerde uitmaakt en waarvan de curator de verkoping 
heeft vervolgd bij toepassing van artikel 564 Fail!. W. Daarentegen dient, 
in de stelling van het Hof, het geschilpunt inzake de draagwijdte van de 
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hypothecaire rechten van de schuldeiser van gefailleerde niet aan het Open
baar Ministerie te worden medegedeeld, nu dit niet moet worden beslecht 
met toepassing van regels, eigen aan het faillissementsrecht (o.c.). 

Ret Hof van Cassatie mocht deze rechtspraak nog recentelijk bevestigen 
inzake gerechtelijk akkoord, waar het dezelfde criteria hanteerde voor de 
bepaling van de al dan niet mededeelbaarheid aan het Openbaar Ministerie 
op grond van artikel 764, 9° Ger. W. van een vordering inzake gerechtelijk 
akkoord: behoeft niet aan het Openbaar Ministerie te worden medegedeeld 
de vordering die niet is gestoeld op de regels, die eigen zijn aan het 
gerechtelijk akkoord, zoals: 
- een eis, gegrond op de gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van 

derden: te dezen de tegenwerpelijkheid aan de boedel der schuldeisers 
van een verzaking door een schuldeiser aan een hypothecaire zekerheid 
ten voordele van een andere hypothecaire schuldeiser (Cass., 18 mei 
1989, Pas., 1989, I, 990); 

- een vordering tot opneming van een schuldvordering in het passief van 
een gerechtelijk akkoord, die in werkelijkheid een vordering is tot 
vaststelling van het bestaan en de omvang van die schuldvordering 
(Cass., 16 november 1987, Pas., 1988, I, 315). 

68. Er mag derhalve bij toepassing van voornoemde regel worden aangeno
men dat ondermeer de vorderingen, gestoeld op artikelen 445, 446 en 448 
Faill. W., de bijzondere in de faillissementswet opgenomen revindica
tieeisen, de vorderingen tot onderhoudsgeld voor gefailleerde en zijn gezin, 
de beslechting der rechtsmiddelen, aangewend tegen de beschikkingen van 
de rechter-commissaris, aan het Openbaar Ministerie voor advies zullen 
dienen te worden medegedeeld. 
Behoeven daarentegen niet te worden medegedeeld b. v. de eisen strekkende 
tot vaststelling van verbrekingsvergoedingen en andere vergoedingen, ver
schuldigd aan de personeelsleden ingevolge de beeindiging van het contract 
door de curator, de door de curator ingestelde vorderingen in betaling van 
openstaande facturen, in verbreking van overeenkomsten, zo deze niet de 
toepassing van de regels, die eigen zijn aan het faillissementsrecht implice
ren. 

69. Blijft de vraag wat er dient te worden verstaan onder de regels, eigen 
aan het fai/lissementsrecht? Zijn dit enkel de regels, die voortspruiten uit 
de faillissementswet, zoals deze is vastgesteld in hoek III van het W etboek 
van Koophandel, of omvatten deze ook de regels, opgenomen in andere 
wetgevingen (b.v. in de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschap
pen) en die uitsluitend toepassing vinden ingeval van faillissement? 

Zoals hierna zal worden uiteengezet bij de bespreking van artikel 574 
Ger. W., heeft het Hof van Cassatie inzake het toepassingsgebied van 
artikel 574, 2° Ger. W. besloten tot een ruime uitlegging van deze bewoor-
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dingen, zodat het o.i. ook aangewezen voorkomt voor de verplichte mede
deling aan het Openbaar Ministerie te opteren voor eenzelfde brede interpre
tatie van deze regels en ze dienvolgens niet te beperken tot de regels, besloten 
in de faillissementswet zelf. In deze opvatting zullen derhalve de vorderin
gen inzake faillissement, waarvan wordt aangenomen dat de beslechting tot 
de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoort, aan 
het Openbaar Ministerie dienen te worden medegedeeld. 

Zo in beginsel de hiervoren door het Hof van Cassatie bekrachtigde stelling 
een duidelijke oplossing vooropstelt inzake het toepassingsgebied van arti
kel 764, 9° Ger. W., valt er weliswaar te vrezen dat de toepassing van deze 
wetsbepaling in de praktijk nog aanleiding zal geven tot talrijke betwistin
gen. 

Er weze ter zake opgemerkt dat reeds bij de totstandkoming van deze 
bepaling discussies rezen nopens haar draagwijdte, reden waarom in 1969 
de Koninklijke Commissaris een officieuze commissie van magistraten heeft 
aangesteld, die een Iijst van gevallen heeft opgesteld, waarin door het 
Openbaar Ministerie advies dient te worden gegeven. Deze lijst is o.m. 
opgenomen in het Handboek van Belgisch Handelsrecht van Fredericq, S. 
(t. IV, 1981, 205, nr. 2268). 

Verdeeldheid blijft bestaan nopens de verplichting tot mededeling inzake 
jaillissementen die ambtshalve worden gewezen. De aanhangers van de 
stelling der niet-mededeelbaarheid beroepen zich op het feit dat het ambts
halve faillissement geen vordering is in de zin van de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek (zie o.m. Meeus, Gerechtelijk Wetboek, 
Artikelsgewijze bespreking, sub. 764-8, Kluwer). 

Deze zienswijze wordt in twijfel getrokken o.m. door Procureur-Generaal 
Krings in zijn mercuriale , ,Ret ambt van de rechter bij de Ieiding van het 
rechtsgeding", R. W., 1983-84, 342, nr. 7; zie tevens Verougstraete, I., 
,L'action du ministere public aupres du tribunal de commerce", Journees 
J. Dabin, L 'evolution du droit judiciaire, Bruylant, 1984, 548, nr. 16; 
Gent, 19 december 1985, T.B.H., 1986, 800, die het hanteren door de 
rechtbank van koophandel van de uitzonderlijke beschikkingsmacht, haar 
toegekend bij artikel 442 Faill. W., aanziet als de uitoefening van een 
openbare rechtsvordering. 

70. Tenslotte wordt door de overheersende rechtsleer aangenomen dat de 
in artikel 764, 9° Ger. W. voorgeschreven vereiste van verplichte medede
ling geen toepassing vindt op de vorderingen, aanhangig gemaakt bij de 
rechter in kort geding, zelfs zo deze beantwoorden aan de criteria der 
mededeelbaarheid, nu de tussenkomst van het Openbaar Ministerie onver
enigbaar zou zijn met de specificiteit van de rechtspleging in kort geding, 
gekenmerkt door hoogdringendheid en door het beperkt gezag van rechter
lijk gewijsde. Deze auteurs verwijzen tevens naar de parlementaire voorbe
reiding van de wet van 4 mei 1984, waarbij artikel 765 Ger. W. werd 
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gewijzigd en de voorheen in deze wetsbepaling opgenomen verplichting, 
naar luid waarvan in alle zaken, die aan de rechtbank van eerste aanleg en 
aan het hof van beroep worden voorgelegd, de alleenzetelende rechter, 
behoudens de rechter in kort geding, de beslagrechter of in geval van 
andersluidende wetsbepaling, op straffe van nietigheid, slechts uitspraak 
doet na het ad vies van het Openbaar Ministerie te hebben gehoord, afschaft, 
waaruit zou blijken dat het niet in de bedoeling van de wetgever lag een 
dergelijke wijziging aan te brengen in de inrichting van de rechtspleging in 
kort geding (Fettweis, A., Manuel de procedure civile, 1985, 242, nr. 311; 
Meeus, A., o.c., sub. Art. 765, nr. 4; Laenens, J., ,De rechter in kort 
geding: vrijbuiter in faillissementszaken", T.B.H., 1986, 311). 
Deze zienswijze wordt niet gedeeld door het Hof van Cassatie, dat in een 
recent arrest - 26 april 1990, A.R., nr. 8547 - tot een andersluidende 
conclusie kwam. In de zaak, die tot voornoemd arrest aanleiding gaf, diende 
het Hof zich uit te spreken over de vraag naar de mededeelbaarheid aan het 
Openbaar Ministerie van de vordering, die aan de beslagrechter werd 
voorgelegd, tot voorwerp had een betwisting, gerezen naar aanleiding van 
een daad van uitvoering van een belastingschuld, inzake de uitlegging en 
de toepassing der belastingwetten (m.n. het bestaan van de titel van de 
belasting en de draagwijdte van artikel 300 W.I.B.) en derhalve diende te 
worden begrepen onder de in artikel 764, eerste lid 10° Ger. W. bedoelde 
vorderingen inzake belastingen, die op straffe van nietigheid aan het Open
baar Ministerie moeten worden medegedeeld. 
Het Hof besliste dat, hoewel de beslagrechter, zoals de rechter in kort 
geding, in de regel uitspraak doet zonder de bijstand van het openbaar 
ministerie, geen enkele wetsbepaling, noch enig algemeen rechtsbeginsel die 
rechters van de verplichting ontslaat om de in artikel 764, eerste lid Ger. W. 
bedoelde vorderingen aan het Openbaar Ministerie mede te delen. De 
aandacht van de lezer dient te worden gevestigd op de algemene draagwijdte 
van deze considerans, waarin het Hof zich niet beperkt tot de in artikel 764, 
10° Ger. W. vermelde vordering, waarvan de beslagrechter kennis neernt, 
doch aile in artikel 764, eerste lid Ger. W. bedoelde vorderingen, die aan 
de beslagrechter en aan de rechter in kort geding worden voorgelegd, 
viseert, waaronder derhalve de aan de rechter in kort geding voorgelegde 
vordering inzake faillissement, akkoord en opschorting van betaling. 
Het Hof van Cassatie komt tot dit besluit ondermeer na de vaststelling dat 
het onbetwistbaar is dat artikel 765, tweede lid Ger. W ., voor de wetswijzi
ging van 4 mei 1984, uitdrukkelijk stelde dat de beslagrechter zonder 
bijstand van het Openbaar Ministerie uitspraak deed en dat voornoemde 
wet van 4 mei 1984 uitsluitend beoogde voornoemd artikel 765 te wijzigen 
in de mate dat dit het advies van het Openbaar Ministerie voor een 
alleenzetelende rechter verplichtend stelde, waaruit het Hof afleidt dat de 
toestand van de beslagrechter, waarop de voorheen geldende regel van 
artikel 765 niet van toepassing was, ongewijzigd is gebleven. 
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3. WAT BETREFT DE SANCTIE BIJ MISKENNING VAN DE BIJ ARTIKEL 764, go 
GER. W. VOORZIENE VEREISTE VAN MEDEDELING 

71. Rechtspraak en rechtsleer zijn het oneens nopens de aard van de bij 
artikel 764, go Ger. W. voorgeschreven regel alsook wat betreft de gevolgen 
van een gebeurlijke miskenning ervan: vormt de verplichte mededeling een 
procedureregel, zoals bevestigd door de Koninklijke Commissaris (in zijn 
verslag, Pasin., 1g67, 426), waaruit volgt dat de nietigheid uitdrukkelijk 
door het Gerechtelijk Wetboek dient te worden voorgeschreven, en dient 
in deze veronderstelling toepassing te worden gemaakt van de in artikelen 
860 tot en met 864 van ditzelfde wetboek besloten nietigheidsregeling, wat 
zou impliceren dat de nietigverklaring zal zijn ondergeschikt aan het bewijs 
van nadeel in hoof de van degene die zich op deze onregelmatigheid beroept 
en de nietigheid tevens kan gedekt worden, of maakt zij een regel uit die 
de rechterlijke organisatie aanbelangt, waarvan de miskenning de absolute 
nietigheid van het vonnis met zich medebrengt (nietigheid, die zelfs ambts
halve dient te worden opgeworpen zoals beslist door Bergen, 15 februari 
1g82, Pas., 1982, II, 56; Bergen, 15 januari 1g76, Pas., 1g16, II, 187)? 
Voor een bespreking van deze problematiek mage er worden verwezen naar 
de merkwaardige uiteenzetting van Meeus, A., in Gerechtelijk Wetboek, 
Artikelsgewijze bespreking, sub. art. 764-13 e.v. 
Deze betwisting is thans zonder belang geworden in het licht van de recente 
cassatierechtspraak, neergelegd in de arresten van 6 februari 1g84 (Arr. 
Cass., lg83-84, 682 en 684, Pas., 1g84, I, 630 inzake artikel 764, 12° 
Ger. W.) en 17 mei 1g84 (Arr. Cass., 1g83-84, 1202 inzake artikel 764, 1° 
Ger. W.). Bij deze arresten besloot het Hof van Cassatie tot de absolute 
nietigheid van het vonnis, gewezen met miskenning van de bij artikel 764, 
go voorgeschreven vereiste, nu artikelen 860 tot en met 864 Ger. W. slechts 
toepassing vinden op vormen en proceshandelingen, en niet op vonnissen 
en arresten behalve in de door deze bepalingen uitdrukkelijk vermelde 
gevallen, zodat de nietigheid van voornoemd vonnis niet kan worden gedekt 
overeenkomstig artikel 864 Ger. W. 
Een toepassing van deze rechtspraak treft men aan in het arrest, gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel op 20 februari 1987 (J.L.M.B., 1g87, 
542). 

4. VORMVEREISTEN INZAKE HET ADVIES VAN HET 0PENBAAR MINISTERIE 

72. Naar luid van artikel 766 Ger. W. dient het advies van het Openbaar 
Ministerie schriftelijk te worden gegeven, tenzij het we gens de omstandighe
den van de zaak terstond op de zitting mondeling wordt uitgebracht. 
Bij arrest van g december 1g82 besliste het Hof van Cassatie dat geen enkele 
wetsbepaling voorschrijft dat de inhoud van het advies, dat het Openbaar 
Ministerie over een vordering inzake faillissement terstond op de zitting 
mondeling uitspreekt, door de gerechtelijke beslissing wordt vastgesteld of 
toegelicht (Cass., g december 1g82, Pas., 1g83, I, 448, R. W., 1983-84, 
1763). 
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Evenmin vereist het voornoemd artikel 766 Ger. W. dat in de gerechtelijke 
beslissing moet worden vermeld dat het advies wegens de omstandigheden 
van de zaak terstond werd uitgebracht. Deze bepaling houdt evenmin de 
verplichting in van de vermelding dezer omstandigheden (Cass., 31 mei 
1974, Pas., 1974, I, 1006), die trouwens vrij door het openbaar ministerie 
worden beoordeeld (Cass., 6 september 1974, Pas., 1975, I, 19). 

HOOFDSTUK Ill 

HET FAILLISSEMENTSVONNIS EN DE RECHTSMIDDELEN -
HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS TER ZAKE VAN 

FAILLISSEMENT GEWEZEN 

AFDELING 1 

DE VASTSTELLING VAN DE GRONDVOORWAARDEN VAN BET 
FAILLISSEMENT 

73. Het vonnis van faillietverklaring dient de vaststelling van de verwezen
lijking van de grondvoorwaarden van het faillissement te bevatten (o.a. 
Cass., 1 juni 1979, Pas., 1979, I, 1129; Cass., 3 september 1981, Pas., 1982, 
I, 18). 

Zulks impliceert dat, zo op het ogenblik waarop de bodemrechter kennis 
neemt van een eis in faillietverklaring, een der grondvoorwaarden van het 
faillissement niet meer voorhanden is, omdat de persoon, wiens toestand 
dient te worden onderzocht, de hoedanigheid van koopman niet meer heeft, 
de rechter voor de beoordeling van de gegrondheid van de eis zich dient te 
plaatsen op het tijdstip, waarop de betrokkene nog koopman was en 
derhalve nagaan of aan de vereisten tot faillietverklaring voldaan was op 
het tijdstip van de stopzetting van zijn handel. 

Deze vereiste vloeit voort zowel uit de tekst zelf van artikel 437, lid 2 en 
3, Faill. W., naar luid waarvan hij die geen handel meer drijft kan failliet
verklaard worden indien hij opgehouden heeft te betalen op een tijdstip 
waarop hij nog koopman was alsook een koopman na zijn overlijden in 
faillissement kan worden verklaard wanneer hij is overleden in de toestand 
dat hij had opgehouden te betalen, als uit de opzet van de wet, zoals deze 
voortvloeit uit de parlementaire voorbereiding. Door de invoeging van de 
bij artikel437, lid 2, Faill. W. voorziene mogelijkheid van faillietverklaring 
na de stopzetting van de handel beoogde de wetgever immers de schuldeisers 
van de gewezen handelaar te beschermen tegen de gevolgen van een gebeur
lijke stopzetting door hun schuldenaar van zijn handel, waardoor hen het 
recht werd ontnomen zijn faillietverklaring aan te vragen, ofschoon op het 
tijdstip der stopzetting de grondvoorwaarden hiertoe voorhanden waren. 
Eenzelfde redenering ligt aan de grondslag van het derde lid van voornoemd 
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artikel 437 (Maertens, P., Commentaire de Ia loi du 18 avri/1851 sur les 
jaillites, banqueroutes et sursis, 1851, p. 21, nr. 50 en p. 27, nr. 62; Van 
Ryn, J. en Heenen, J., o.c., t. IV, 1965, p. 209, nr. 2639 en 2640; Frede
ricq, L., Traite, o.c., 1949, t. VII, p. 75, nr. 17; R.P.D.B., Cpl. V, o.c., 
p. 339, nr. 70 en 71; Fredericq, Handboek, o.c., 1981, t. IV, p. 33, 
nr. 2090; Kh. Brussel, 13 juli 1946, B.R.H., 1947, 91). 

Uit de samenlezing van artikelen 437 en 442, lid 3 Faill. W. volgt dat de 
faillietverklaring na stopzetting van de handel of na overlijden van de 
handelaar in de tijd is beperkt, met name dat zij binnen de zes maanden 
na het overlijden of na de staking van handel zal dienen te worden uitgespro
ken. 

Deze regel werd nog onlangs in herinnering gebracht door het Hof van 
Cassatie, dat in zijn arrest van 16 november 1990 (A.R. nr. 7226) besloot 
tot de vernietiging van het arrest van een hof van beroep, dat na de 
vaststelling dat gefailleerde voor het vonnis van faillietverklaring zijn han
del had stopgezet, zich beperkt had tot het onderzoek naar de vervulling 
van de voorwaarden van ophouden te betalen en wankelen van het krediet 
op de datum, waarop het faillissement werd uitgesproken, zonder nate gaan 
of op het ogenblik waarop gefailleerde zijn handel had gestaakt aan de beide 
grondvoorwaarden van het faillissement was voldaan. 

AFDELING 2 

RECHTSMIDDELEN TEGEN RET VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING 

1. RECHTSMIDDELEN TEGEN HET VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING, GE-

WEZEN OP AANGIFTE VAN DE BETROKKEN HANDELAAR 

74. Aangenomen wordt dat door het doen van zijn aangifte ter griffie van 
de rechtbank van koophandel de handelaar niet de hoedanigheid van partij 
verwerft in de rechtspleging van faillietverklaring: hij verschijnt overigens 
niet voor de rechtbank en verzoekt evenmin om zijn faillietverklaring. Hij 
beperkt zich tot het ter kennis brengen van de rechtbank van de toestand 
van ophouden te betalen, waarin hij zich bevindt en waaruit de rechtbank 
desgevallend rechtsgevolgen zal afleiden door het uitspreken van zijn fail
lietverklaring. Tevens vermijdt hij door het vervullen van deze formaliteit 
dat hij zou kunnen schuldig bevonden worden aan eenvoudige bankbreuk 
op grond van artikel574, 4° Faill. W. (Brussel, 12 oktober 1928, Pas., 1929, 
I, 6; VanRyn, J. enHeenen, J., o.c., 223, nr. 2660; Coppens, P. en 'tKint, 
F., R.C.J.B., 1984, p. 477, nr. 36; in tegenovergestelde zin, Kh. Brussel, 
8 oktober 1980, die de handelaar, die aangifte doet, aanziet als een partij 
in de zin van art. 1125 Ger. W. (J.T., 1981, p. 674, met kritische noot van 
'tKint, F.)). 

Derhalve zal het vonnis van faillietverklaring, op aangifte van de handelaar 
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gewezen, zowel door de gefailleerde zelf als door de curator en door elke 
belanghebbende derde dienen te worden aangevochten bij middel van het 
bij artikel 473 voorgeschreven verzet, dat eigenlijk een derdenverzet is (in 
de zin van art. 1122 Ger. W.: Kh. Namen, 20 maart 1980, Rev. Reg. Dr., 
1980, 245). 

2. RECHTSMIDDELEN TEGEN HET OP VERZOEK VAN EEN SCHULDEISER 

GEWEZEN FAILLISSEMENT 

75. Luidens artikel442 Faill. W. kan de faillietverklaring eveneens worden 
uitgesproken door de rechtbank van koophandel op verzoek van een of 
meer schuldeisers. Er bestond tot voor kort weinig of geen betwisting 
nopens de wijze, waarop daartoe kon worden overgegaan. 

Rechtspraak en rechtsleer schenen immers aan te nemen dat daartoe vol
stond dat de schuldeiser een eenzijdig verzoekschrift neerlegde, waarna de 
schuldenaar kon worden failliet verklaard, zonder noodzakelijkerwijze te 
zijn opgeroepen (Cass., 27 mei 1880, Pas., 1880, I, 142; VanRyn, J. en 
Heenen, J., o.c., t. IV, p. 219, nr. 2653, Coppens, P. en 'tKint, F., o.c., 
R.C.J.B., 1984, p. 477, nr. 37). 

Werd het faillissement op eenzijdig verzoekschrift van een schuldeiser voor 
geopend verklaard, dan diende de gefailleerde hiertegen verzet aan te 
tekenen binnen de bij artikel 473 Faill. W. voorziene termijn van acht 
dagen, behoudens het geval, waarin hij in het aam van deze rechtspleging 
zou zijn opgeroepen en gehoord, waardoor hij volgens een bepaalde strek
king in de rechtspraak en rechtsleer partij zou worden en derhalve zich in 
hager beroep zou dienen te voorzien (zie in die zin: Brussel, 24 juni 1980, 
J. T., 1980, p. 637, met noot Gilson, Ph.; Brussel, 22 december 1988, J. T., 
1989, p. 162). 

Opteerde de schuldeiser daarentegen voor het uitbrengen lastens de hande
laar van een dagvaarding in faillietverklaring, dan diende het in deze 
rechtspleging gewezen vonnis te worden betwist door het aantekenen van 
hoger beroep binnen de bij artikel465 Faill. W. voorgeschreven termijn van 
vijftien dagen der betekening van het vonnis van faillietverklaring, zo dit 
op tegenspraak werd uitgesproken. Indien lastens de toekomstige gefailleer
de een verstekvonnis werd gewezen, dan diende deze hiertegen het bij artikel 
1047 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek voorziene rechtsmiddel, dat is 
voorbehouden aan de in zake zijnde partijen, die niet zijn verschenen, met 
name het verzet, te hanteren, nu de faillissementswet, en meer in het 
bijzonder artikel 473, niet de gewone verhaalmiddelen heeft uitgesloten 
(Cass., 25 september 1941, Pas., 1941, I, 358; VanRyn, J. en Heenen, J., 
o.c., p. 223, nr. 2659; Fredericq, L., o.c., t. VII, p. 104, nr. 37). Doch er 
wordt aangenomen dat het verzet door de gefailleerde dient te worden 
ingesteld binnen de bij artikel473 voorziene termijn van 8 dagen (Piret, R., 
,Examen de jurisprudence, Faillites et concordats", R.C.J.B., 1951, p. 61, 
nr. 2). 
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Op grond van de regels van het gemeen recht zou de verstekdoende gefail
leerde ook kunnen verkiezen onmiddellijk hoger beroep aan te tekenen 
tegen het vonnis van faillietverklaring, op verstek gewezen. 

Elke belanghebbende derde kan het vonnis aanvechten op de in artikel 473 
voorgeschreven voorwaarden en binnen de in deze bepaling voorziene 
termijn van 15 dagen. 

76. De door de rechtspraak en rechtsleer aangehouden stelling nopens de 
wijze van inleiding door een schuldeiser van een eis in faillietverklaring werd 
desalniettemin in een recent verleden in vraag gesteld o.m. door Procureur
Generaal Krings in zijn conclusie, die het arrest van het Hof van Cassatie 
van 31 januari 1986 voorafgaat. Dit arrest werd gewezen in een aangelegen
heid, waarin door de curator van twee faillietverklaarde vennootschappen 
een verzoekschrift in uitbreiding van deze faillissementen tot de achter deze 
vennootschap schuilgaande persoon werd neergelegd (T.B.H., 1986, 289). 

In deze vanuit meer dan een standpunt merkwaardige conclusie betoogde 
Procureur-Generaal Krings dat de stelling, naar luid waarvan de vordering 
tot faillietverklaring, uitgaande van een schuldeiser, bij wege van eenzijdig 
verzoekschrift kan worden ingesteld, gestoeld is op een Ietterlijke interpreta
tie van het in artikel442 van de Faillissementswet gebezigde woord ,ver
zoek", die hem als overdreven voorkomt. Integendeel, niets laat volgens 
Procureur-Generaal Krings toe te stellen dat de wetgever heeft willen 
afwijken van de regel van gemeen recht, thans o.m. vastgelegd in artikel 
700 van het Gerechtelijk Wetboek, dat iedere procedure in principe bij 
dagvaarding wordt ingeleid. Deze stelling Iicht hij als volgt toe: , ,het woord 
(verzoek) heeft immers hier een algemene draagwijdte en betekent hier 
hetzelfde als het woord 'vordering'. In de akten van dagvaarding wordt 
immers steeds het woord 'verzoek' gebezigd, terwijl het duidelijk slaat op 
een rechtspleging op tegenspraak. Uit het woord 'verzoek' dat in artikel442 
staat, kan dus niets worden afgeleid. Trouwens, in de regel, is het niet 
geoorloofd de rechtspreking aan te wenden om de tegenpartij te verrassen, 
tenzij de wet zulks uitdrukkelijk toestaat zoals in het geval van de bewarende 
beslagen" (zie in dezelfde zin: Verougstraete, I., ,Knelpunten van het 
faillissementsrecht", T.P.R., 1986, 580; Verougstraete, I., Manuel du 
curateur defaillite, o.c., p. 31, nr. 14; 'tKint, F., ,Le pouvoir d'office du 
juge en matiere de faillite", in L 'evolution du droit judiciaire au travers du 
contentieux economique, social et familial, Journees J. Dabin, 1984, p. 
518, nr. 6; zie ook Herzog, J.L., ,La saisine d'office du tribunal de 
commerce en matiere de faillite et de reglement judiciaire", Rev. Trim. Dr. 
Comm., 1964, 484). 

Deze stelling vindt o.i. ook steun in de parlementaire voorbereiding van de 
Faillissementswet van 18 april 1851 (Geinger, H. en Vanlersberghe, P ., 
, ,Beschouwingen over de problematiek inzake het rechtsgeldig aanhangig 
maken van een geding strekkende tot faillietverklaring van een handelaar, 
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de tegen dit vonnis bestaande rechtsmiddelen en de bevoegdheid die het 
Gerechtelijk Wet bock aan het Hof van Beroep toekent om desgevallend zelf 
het faillissement uit te spreken", Liber Amicorum E. Krings, p. 584, nr. 2). 

77. De hierboven weergegeven stelling werd bekrachtigd door het Hof van 
Cassatie, dat in zijn arrest van 10 maart 1989 besliste dat het in artikel442 
Faill. W. gebezigde woord , verzoek" een algemene draagwijdte heeft en 
hetzelfde betekent als , , vordering'' en dat geen enkele wetsbepaling toestaat 
een vordering tot faillietverklaring van een koopman bij eenzijdig verzoek
schrift in te leiden, waaruit volgt dat een dergelijke vordering niet anders 
dan bij dagvaarding kan worden ingeleid (Cass., 10 maart 1989, Pas., 1989, 
I, 712; T.B.H., 1989,490, opm., R. W., 1988-89, 1366; in dezelfde zinreeds 
Brussel, 11 januari 1989, A.R. nr. 1741/87). 
Tegen een vonnis, gewezen in een rechtspleging, die ingevolge de hiervoren 
gehuldigde stelling bij dagvaarding wordt ingeleid, zullen derhalve de 
rechtsmiddelen dienen te worden aangewend, die hiervoren werden bespro
ken voor zover de schuldeiser de zaak bij middel van een dagvaarding bij 
de rechtbank van koophandel aanhangig heeft gemaakt. 

3. RECHTSMIDDELEN TEGEN HET VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING, 

AMBTSHALVE UITGESPROKEN 

78. De controverse die in de rechtspraak en rechtsleer bestaat nopens het 
tegen een vonnis van ambtshalve faillietverklaring te hanteren rechtsmiddel 
vindt haar grondslag in de nog steeds bestaande betwisting nopens het al 
dan niet ,partij" zijn van gefailleerde in deze inquisitoire rechtspleging, 
wanneer hij werd opgeroepen, voor de rechtbank verscheen, verweer voerde 
en conclusies neergelegd heeft, m.a.w. wanneer hij aan het debat heeft 
deelgenomen. 

Voor een uiteenzetting van deze problematiek verwijze men de lezer onder
meer naar de hiernavermelde auteurs: Cloquet, A., o.c., nr. 1218bis; Gein
ger, H. en Vanlersberghe, P., o.c., p. 592, nr. 9 e.v.; Afschrift, Th., ,La 
comparution du commen;ant declare d'office en etat de faillite", J. T., 
1981, p. 719, nr. 21; Neumann, M., ,L'evolution de la jurisprudence en 
matiere de faillite d'office et du respect des droits de la defense", T.B.H., 
1985, 184, meer in het bijzonder p. 195; Van Schoubroeck, C., ,Recht van 
verdediging en ambtshalve faillissement: een stand van zaken", T.B.H., 
1989, 599; Duman, Y. en Windey, J., ,Questions speciales de faillite", in 
L'entreprise en difficulte, Editions du Jeune Barreau, Brussel, 1981, 172-
173; Fagnart, 1 .L., ,Droit de la defense et declaration de faillite", 
R.C.J.B., 1990, 218. 
Indien men de stelling aanhoudt dat de gefailleerde geen partij is of kan zijn, 
dan dient deze tegen het vonnis van ambtshalve faillietverklaring het bij 
artikel473 Faill. W. voorgeschreven verzet in te stellen, zoals elke belang
hebbende derde, met dien verstande dat hij dit rechtsmiddel zal dienen aan 
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te wenden binnen de acht dagen van de bekendmaking van het vonnis in 
de bij artikel472 Faill. W. aangewezen bladen (VanRyn, J. en Heenen, J., 
o.c., p. 222, nr. 2659; Cloquet, A., o.c., nr. 1218bis; Luik, 21 december 
1989, J.L.M.B., 1990, 385; Brussel, 11 maart 1986, Pas., 1986, II, 78; 
Antwerpen, 19 februari 1985, T.B.H., 1986, 132, met noot, waartegen het 
cassatieberoep werd afgewezen bij arrest van 31 januari 1986: het Hof liet 
zijn beslissing steunen op grond dat de artikelen 700, 706 en 1025 tot 1029 
Ger. W., die van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wan
neer deze geregeld worden door niet-uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalin
gen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met 
de toepassing van de bepalingen van dit wetboek, niet werden nageleefd; 
Bergen, 24 januari 1984, Pas., 1984, II, 102, opm. J.S., gewezen inzake de 
heropening van een faillissement na de vernietiging van een akkoord na 
faillissement; Bergen, 21 november 1979, Rev. Reg. Dr., 1980, 131; Ant
werpen, 2 april 1979, B.R.H., 1980, 33; Kh. Brussel, 18 september 1979, 
B.R.H., 1979, 243; Brussel, 9 jan~ari 1978, B.R.H., 1978, 116, noot 
Verougstraete, I.; Brussel, 11 mei 1976, Pas., 1977, II, 86 en J.T., 1976, 
463; Brussel, 6 maart 1975, Pas., 1975, II, 125, met advies van Advocaat
Generaal Marchand; Gent, 9 mei 1958, R. W., 1959-60, 1896). 
In zijn arrest van 31 januari 1986lijkt het Hof van Cassatie bij deze stelling 
aan te leunen, wanneer het oordeelt dat het verstrekken van uitleg door 
gefailleerde aan de rechtbank van koophandel hem niet tot partij maakt 
(Pas., 1986, I, 648; Arr. Cass., 1985-86, 345, T.B.H., 1986, 289, met de 
eensluidende conclusie van Procureur-Generaal Krings). In zijn mercuriale 
over de rechterlijke macht en de faillissementsprocedure leidde Procureur
Generaal Krings uit het voornoemd cassatiearrest af dat het verzet het enig 
rechtsmiddel is, waarover gefailleerde beschikt (R. W., 1986-87, 373, 
nr. 18). 
Oordeelt men daarentegen dat gefailleerde de hoedanigheid van partij wei 
kan verwerven, dan zou hij in deze veronderstelling zich rechtstreeks in 
hoger beroep kunnen voorzien tegen het vonnis van faillietverklaring binnen 
de bij artikel 465 Faill. W. voorgeschreven termijn (Gent, 11 september 
1985, T.B.H., 1986, 142; Brussel, 16 januari 1967, B.R.H., 1970, 22; 
Advocaat-Generaal Vandemeulebroecke in zijn conclusie bij Brussel, 16 de
cember 1982, B.R.H., 1983,430, m.b. 437; Fagnart, J.L., o.c., 243, nr. 30; 
Geinger, H. en Vanlersberghe, P., p. 594, nr. 11; Afschrift, Th., o.c., 719, 
nr. 21; Coppens, P. en 'tKint, F., o.c., 479, nr. 38). 

4. RECRTSMIDDELEN TEGEN HET VONNIS, WAARBIJ EN RET VERZOEK

SCRRIFT, STREKKENDE TOT HET BEKOMEN VAN RET GERECHTELIJK 

AKKOORD WORDT AFGEWEZEN, EN HET FAILLISSEMENT AMBTSHALVE 

UITGESPROKEN 

79. De betwistingen nopens de aard van het rechtsmiddel, dat dient te 
worden aangewend tegen het vonnis van ambtshalve faillietverklaring, 
hebben ook hun weerslag op huidige problematiek. 
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De overheersende rechtspraak neemt aan dat een dergelijk vonnis in werke
Iijkheid twee autonome beslissingen bevat, die dienen te worden aangevoch
ten volgens de regels, die hun eigen zijn, t.t.z. hoger beroep tegen de 
beslissing van afwijzing van het verzoekschrift tot het bekomen van een 
gerechtelijk akkoord en het bij artikel 473 voorgeschreven verzet tegen de 
beslissing van ambtshalve faillietverklaring. De omstandigheid dat beide 
beslissingen in een vonnis zijn besloten, doet hieraan geen afbreuk. Het is 
trouwens niet uitgesloten dat de toekomstige gefailleerde in een rechtsple
ging partij was en in de andere niet (Luik, 25 juni 1981, J.L., 1981, 351; 
Antwerpen, 13 november 1979, B.R.H., 1980, 79; Antwerpen, 
23 september 1976, B.R.H., 1977, 284, R. W., 1976-77, 1518, die besloot 
tot de ongegrondheid van het boger beroep, in zoverre gericht tegen de 
beslissing, waarbij een verzoek tot gerechtelijk akkoord werd verworpen, 
bij gebreke aan het instellen van een ontvankelijk rechtsmiddel tegen het 
vonnis van faillietverklaring). 
Het Hof van Beroep te Gent (11 januari 1980, B.R.H., 1982, 35) was 
daarentegen de mening toegedaan dat als de faillietverklaring slechts een 
uitvloeisel is van de beslissing inzake de homologatievordering, men de 
consequenties moet aanvaarden dat de eindbeslissing in de hoofdzaak ook 
bepalend is voor het accessorium, m.a.w. dat een toelaatbaar en gegrond 
hoger beroep inzake de homologatie ook de faillietverklaring ongedaan 
maakt, en besloot tot de ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen een 
dergelijk vonnis in zijn geheel (zie ook Bergen, 6 februari 1979, Rev. Reg. 
Dr., 1980, 241; Bergen, 29 oktober 1975, Pas., 1976, II, 114). 

Het Hof van Cassatie heeft zich bij de overheersende rechtspraak aangeslo
ten en aldus beslist dat beide vorderingen niet onsplitsbaar zijn. Het stelt 
in zijn arrest van 17 september 1982 (Pas., 1983, I, 87, Arr. Cass., 1982-83, 
93) dat, , ,zo de verwerping van het gerechtelijk akkoord doorgaans de 
faillietverklaring voor gevolg heeft, die verwerping nochtans niet ipso facto 
en noodzakelijkerwijze de faillietverklaring medebrengt; dat beide procedu
res niet noodzakelijk een geheel vormen". Eenzelfde stelling was door het 
Hof van Cassatie reeds ingenomen inzake de eis in ontbinding of vernieti
ging van het gerechtelijk akkoord en de eis in faillietverklaring, beslecht 
door eenzelfde vonnis (Cass., 30 januari 1970, Arr. Cass., 1970, 488, Pas., 
1970, I, 455), waarnaar door de overheersende rechtspraak werd verwezen 
ter staving van de splitsbaarheid van de vordering tot verwerping van een 
eis strekkende tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord en een eis in 
faillietver klaring. 
Er dient weliswaar benadrukt dat, zo in navolging van voornoemde recht
spraak de gefailleerde de rechtsmiddelen, eigen aan elk van beide rechtsple
gingen dient te hanteren, deze rechtspraak onopgelost laat de hiervoren 
sub 3 besproken vraag op welke wijze gefailleerde het vonnis van ambtshal
ve faillietverklaring dient aan te vechten, indien hij werd opgeroepen en 
heeft deelgenomen aan het debat inzake de eis in faillietverklaring. 
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5. AANVANGSPUNT VAN DE BIJ ARTIKEL 473 FAILLISSEMENTSWET VOOR-
GESCHREVEN TERMIJN VAN VERZET 

80. Lui dens artikel 473 Ger. W. dient het verzet tegen het vonnis van 
faillietverklaring alsook tegen hetgeen, waarbij het tijdstip is bepaald waar
op is opgehouden te betalen, te worden ingesteld door gefailleerde binnen 
de acht dagen en door elke andere belanghebbende partij binnen de vijftien 
dagen na de opneming van die vonnissen in datgene van de in artikel 472 
vermelde dagbladen, dat gedrukt wordt in de plaats die het meest nabij hun 
woonplaats is gelegen. 
Ret voornoemd artikel 472 schrijft voor dat door de zorg van de curator 
deze vonnissen bij uittreksel worden opgenomen in de bladen, gedrukt in 
de plaatsen of in de steden, die het dichtst gelegen zijn bij de plaatsen, waar 
gefailleerde zijn woonplaats of handelsinrichting heeft en die door de 
rechtbank van koophandel worden aangegeven alsmede in het Belgisch 
Staatsblad. 

81. Rechtspraak en rechtsleer waren verdeeld nopens de vraag of voor de 
berekening van de termijn van acht of vijftien dagen de bekendmaking in 
het Belgisch Staatsblad in aanmerking diende te worden genomen. 

Bepaalde waren van oordeel dat de in deze wetsbepaling opgenomen regel 
een uitzondering, een beperking uitmaakt op de regel van het gemeen recht 
inzake het instellen van rechtsmiddelen tegen een vonnis en derhalve eng 
dient te worden uitgelegd. 

In deze opvatting neemt de termijn van verzet slechts een aanvang op het 
ogenblik, waarop aile bekendmakingen, met inbegrip van het Belgisch 
Staatsblad, hebben plaatsgevonden, nu zij aile bijdragen tot de bekendma
king van het vonnis en een waarborg vormen van het recht van verdediging 
(Brussel, 3 maart 1965, Pas., 1966, II, 67; Kh. Charleroi, 23 december 
1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 175, noot Danse, C.). 
Anderen daarentegen betoogden dat het Belgisch Staatsblad geen dagblad 
is in de zin van artikel472 Faill. W., waarnaar artikel473 van dezelfde wet 
verwijst. Tevens werd verwezen naar de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 18 mei 1956, waarbij de bekendmaking in het Belgisch Staats
blad werd opgenomen: er werd in herinnering gebracht dat bij deze wet de 
bekendmaking door aanplakking in de rechtbank van koophandel werd 
opgeheven, nu deze niet meer als afdoende werd bevonden, en vervangen 
door de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Door deze wetswijziging 
zou de wetgever weliswaar geen wijziging hebben beoogd inzake de aan
vangsdatum van de termijn van verzet (Brussel, 8 oktober 1981, J. T., 1983, 
345, opm., B.R.H., 1982, 505; Kh. Turnhout, 15 december 1987, R. W., 
1988-89, 784; Kh. Brussel, 20 februari 1981, B.R.H., 1981,402, J.T., 1982, 
707, met noot Afschrift, Th.; Kh. Gent, 18 januari 1980, B.R.H., 1980, 
205, opm.). 

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 19 oktober 1984 (Arr. Cass., 
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1984-85, 293, Pas., 1985, I, 259) geopteerd voor een uitlegging naar de letter 
van voornoemd artikel 473, tweede lid Faill. W. en geoordeeld dat in 
voornoemde wetsbepaling ,het woord 'dagbladen' en de tussenzin 'dat 
gedrukt wordt in de plaats die het meest nabij hun woonplaats is gelegen', 
niet toepasselijk zijn op het Belgisch Staatsblad, zodat dit niet in aanmer
king komt om de termijn van acht dagen, waarover de gefailleerde beschikt 
om verzet te doen tegen het vonnis (van faillietverklaring alsook tegen dit), 
waarbij het tijdstip is bepaald waarop is opgehouden te betalen, te doen 
aanvangen''. 

In ditzelfde arrest besliste het Hof van Cassatie dat de bij artikel473, tweede 
lid Faill. W. bepaalde termijn noch wat de duur, noch wat betreft het 
aanvangspunt indruist tegen het recht van toegang tot de rechter, neergelegd 
in artikel6.1. Europees Verdrag van de rechten van de mens, evenmin als 
tegen het recht van verdediging: het Hof laat zijn beslissing o.m. steunen 
op de omstandigheid dat gefailleerde op de hoogte is van zijn vermogens
toestand en volgens de normale gang van zaken de faillietverklaring kent, 
de faillissementswet (art. 472) de keuze van de dagbladen afstemt op de 
woonplaats of handelsinrichting van gefailleerde. De beslissing lijkt ook te 
zijn ingegeven door het belang, dat voor elkeen bestaat, om zo snel mogelijk 
in deze aangelegenheid een definitieve beslissing te bekomen gelet op de 
gevolgen, die zij ten aanzien van derden heeft. 

82. Artikel 473, tweede lid Ger. W. schrijft tevens voor welke van de 
bekendmakingen in de dagbladen de termijn van verzet doet lopen: het is 
deze, die is opgenomen in datgene van de in artikel472 vermelde dagbladen, 
dat gedrukt wordt in de plaats die het meest nabij de woonplaats van de 
gefailleerde handelaar is gelegen. 

Hieruit volgt dat, indien de bekendmaking in dit blad het eerst verschijnt, 
deze in aanmerking zal worden genomen voor de bepaling van de aanvangs
datum van de termijn van verzet. Het door de wet aangehouden criterium 
komt archai:sch over en is nog moeilijk verenigbaar met de huidige technic
ken en middelen waarover wij beschikken inzake de verspreiding der 
dagbladen (Afschrift, Th., noot onder Kh. Brussel, 20 februari 1981, J. T., 
1982, 707), doch er een andere zienswijze op nahouden zou o.i. een 
wetswijziging vereisen. 

De Rechtbank van Koophandel te Brussel was de mening toegedaan dat 
opdat artikel 473 Faill. W. enige zin zou hebben, het vonnis dat het 
faillissement uitspreekt, in minstens twee dagbladen moet worden bekend
gemaakt (29 maart 1988, T.B.H., 1989, 960): in onderhavig geval had de 
curator nagelaten het vonnis te laten bekendmaken in een van de twee door 
de rechtbank van koophandel aangewezen dagbladen; na de vaststelling dat 
zowel in artikel 472 als in artikel 473 Faill. W. voor de publicatie van het 
vonnis, die een collectieve betekeningsmaatregel vormt, gewaagd wordt van 
een meervoud van dagbladen, oordeelt de rechtbank dat aile in het vonnis 
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opgelegde publicaties als een geheel dienen te worden beschouwd ter val
trekking van de collectieve betekening, waaruit ze afleidt dat, zolang een 
onderdeel ervan onuitgevoerd blijft, de bekendmaking als onvolkomen 
dient te worden beschouwd en de termijn van verzet niet loopt. 

Tenslotte dient nog melding te worden gemaakt van een arrest, gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik op 1 december 1983 (B.R.H., 1984, 295, 
noot Verougstraete, I., J.L., 1984, 31, noot de Leval, G.), dat o.i. bekriti
seerbaar is, nu het een te strenge toepassing maakt van de besproken 
wetsbepalingen: het besliste dat de termijn van verzet geen aanvang had 
genomen, nu de door de rechtbank van koophandel bevolen bekendmaking 
niet aan de vereiste van artikelen 472 en 473 Faill. W. beantwoordde: de 
rechtbank had inderdaad de bekendmaking van het vonnis van faillietver
klaring, bij uittreksel, bevolen in een Brusselse kraut, en niet in een blad, 
dat werd gedrukt in de plaats, die het dichtst bij de woonplaats van 
gefailleerde was gelegen (met name Luik) en er niet kan ontkend worden 
dat in het Luikse kranten worden gedrukt. 

6. 0NDEELBAARHEID VAN HET AANGETEKEND VERZET 

83. Terecht werd er besloten tot de niet-ontvankelijkheid van het verzet, 
dat door gefailleerde tijdig aan de curator, doch na de termijn van acht 
dagen aan de dagvaardende schuldeiser werd betekend, nu het verzet 
ondeelbaar is (Brussel, 29 april 1986, J.T., 1986, 583; Kh. Turnhout, 
15 december 1986, R. W., 1988-89, 784). Ret Hof van Beroep te Bergen 
bevestigde eveneens deze regel wat betreft het hoger beroep tegen een op 
verzoek van een schuldeiser uitgesproken faillissement (21 juni 1976, Pas., 
1977, II, 116). 

7. VERLENGING VAN DE BIJ ARTIKEL 473 FAILLISSEMENTSWET VOORGE

SCHREVEN TERMIJN VAN VERZET IN GEVAL VAN OVERMACHT 

84. De Rechtbank van Koophandel te Luik wees als laattijdig en derhalve 
niet-ontvankelijk af het verzet, aangetekend na de verzetstermijn door een 
partij, die zich beriep op overmacht om een verlenging van de termijn te 
bekomen: de aangevoerde feiten beantwoorden in de stelling van de recht
bank niet aan de omschrijving, die de rechtspraak van het be grip geeft, t. t.z. 
een gebeurtenis onafhankelijk van de menselijke wil en die door deze wil 
niet kon worden voorzien, noch afgewend: de onmogelijkheid moet dus 
absoluut zijn (18 februari 1985, B.R.H., 1986, 709). 
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8. WIJZE WAAROP HET VERZET, (UITGEOEFEND IN UITVOERING VAN ART. 

1047 E.V. GER. W.) TEGEN BEN VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING, 

UITGESPROKEN OP VERZOEK VAN BEN SCHULDEISER, KAN WORDEN 

INGESTELD 

85. De Rechtbank van Koophandel te Luik besloot in zijn vonnis van 
17 oktober 1983 tot de laattijdigheid van het verzet, dat door een gefailleer
de werd aangetekend tegen een lastens hem bij verstek gewezen vonnis van 
faillietverklaring, uitgesproken op dagvaarding van een schuldeiser, en dat 
werd ingesteld bij middel van een proces-verbaal van vrijwillige verschij
ning, nu partijen na de termijn van verzet voor de rechtbank zijn verscbenen 
en deze verscbijning alsook het proces-verbaal dat zulks vaststelt, slechts 
de dagvaarding kunnen vervangen (J.L., 1983, 569, noot de Leval, G.): het 
volstaat derhalve niet tijdig een proces-verbaal ter griffie van de rechtbank 
neer te leggen. Tevens dienen de partijen binnen de termijn van verzet voor 
de rechtbank te verscbijnen opdat de rechtspleging op verzet zou zijn 
ingeleid. 

9. ,ELKE BELANGHEBBENDE PARTIJ" IN DE ZIN VAN ARTIKEL 473 
FAILL. W. 

86. Onder dit begrip dient tevens de curator begrepen. Ook bij kan een 
persoonlijk belang hebben bij de intrekking van een faillissementsvonnis, 
zo komt vast te staan dat het vonnis van faillietverklaring door een territori
aal onbevoegde rechtbank werd uitgesproken (Kh. Brussel, 25 juni 1979, 
Pas., 1979, III, 40), of dat de grondvoorwaarden van het faillissement niet 
voorhanden zijn. Hij is tevens de wettelijke ,vertegenwoordiger" der 
schuldeisers, aan wie bet faillissement van een bijhuis van een buitenlandse 
vennootschap, zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, het recht zou 
ontnemen hun rechten ten aanzien van de buitenlandse vennootschap te 
laten gelden (Kh. Brussel, 26 november 1973, B.R.H., 1975, 355). 

Het Hof van Beroep te Gent besloot tot de inwilliging van het verzet, 
aangetekend door de curator van een faillissement tegen bet ambtshalve 
gewezen vonnis, waarbij het faillissement van de gefailleerde handelaar 
opnieuw voor geopend verklaard werd voordat zijn eerste faillissement werd 
afgesloten. Het Hof oordeelde dat de curator van het eerste faillissement 
voor het hanteren van dit recbtsmiddel over een termijn van 15 dagen 
beschikte: het Hof stelde o.m. vast dat de curator, die op bet punt stond 
een bijkomend actief (erfdeel van gefailleerde) te verwerven, namens de 
boedel in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is opgetreden en als 
zodanig dient te worden begrepen onder ,elke andere belanghebbende 
partij" (R. W., 1986-87, 1268). 
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10. RECHTSMIDDELEN TEGEN HET VONNIS, WAARBIJ HET FAILLISSEMENT 

VAN EEN VENNOOTSCHAP TOT DE ACHTERMAN WORDT UITGEBREID OF 

HOUDENDE DE FAILLIETVERKLARING VAN EEN ONREGELMATIGE VEN

NOOTSCHAP ONDER FIRMA, WAARVAN HET BESTAAN DOOR DE RECHT

BANK WERD VASTGESTELD 

a) Het betrekken van de curator in zijn dubbele hoedanigheid in de rechts-
pleging van verzet 

87. Zo de curator van het faillissement van een vennootschap tevens wordt 
aangesteld als curator van het faillissement van de afgevaardigde bestuur
der, dat op zijn verzoek door de rechtbank wordt geopend verklaard, dient 
de curator in de rechtspleging op verzet, ingesteld door de afgevaardigde 
bestuurder tegen laatstgenoemd vonnis van faillietverklaring, in zijn beide 
hoedanigheden te worden betrokken. 
Nu de curator slechts in hoedanigheid van curator van het faillissement van 
de vennootschap werd gedagvaard, werd het verzet door de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel als onontvankelijk afgewezen. Dit vonnis werd door 
het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 26 maart 1980 (R.P.S., 
1980, 120) vernietigd op grond dat het verzetsexploot een geheel vormt, 
waarvan de vermeldingen zich aanvullen, en dat het exploot voldoende 
expliciet was en geen enkele twijfel toeliet nopens de draagwijdte en de 
identiteit van de persoon, aan wie dit verzet was betekend, omwille van 
hoedanigheid van curator van de twee faillissementen, die uit het geheel van 
de vermeldingen van het exploot kon worden afgeleid, zodat de curator niet 
ernstig kon worden misleid nopens de hoedanigheid, in dewelke hij werd 
gedagvaard. Tevens stelt het Hof de afwezigheid van schade vast. Zodoende 
verwerpt het Hof tevens een op artikel43, 3° Ger. W. gestoelde nietigheids
grond, afgeleid uit de afwezigheid van de in deze wetsbepaling op straffe 
van nietigheid opgesomde vermeldingen, die het .exploot dient te bevatten, 
nu op deze onregelmatigheid de in artikel 861 neergelegde regel toepasselijk 
is, naar luid waarvan een proceshandeling slechts nietig kan verklaard 
worden indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatig
heid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt (Harmel, 
J., ,Defaut de qualite et absence de mention d'une qualite - le cas du 
curateur de la societe faillie devenu curateur du maitre de Ia societe", 

· R.P.S., 1981, 73). 

b) Het betrekken van de onregelmatige vennootschap onder firma bij de 
uitoejening der rechtsmiddelen 

88. Op voornoemde grond besloot de Rechtbank van Koophandel te Luik 
in zijn vonnis van 20 oktober 1981 (R.P.S., 1982, 166) eveneens tot de 
ontvankelijkheid van het derdenverzet, aangetekend door de fysische perso
nen, tussen wie door de rechtbank het bestaan van een onregelmatige 
vennootschap onder firma werd vastgesteld, tegen het vonnis van faillietver-
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klaring, waarbij zijzelf alsook deze onregelmatige vennootschap in faillisse
ment werden verklaard, nu uit het geheel der vermeldingen van het exploot 
kon worden afgeleid dat zij in beide hoedanigheden ageerden en de curator 
in elk geval niet het bewijs bijbracht dat dit verzuim hem schade heeft 
berokkend. 
De noodzaak van het inzake roepen bij het uitoefenen van een rechtsmiddel 
tegen het vonnis van faillietverklaring, van de onregelmatigew vennoot
schap, zelfs zo haar bestaan wordt betwist, werd bevestigd door het Hof 
van Beroep te Brussel in zijn arrest van 14 september 1989 (B.R.H., 1989, 
959): in deze zaak besloot het Hof tot de verwerping van het hager beroep, 
ingesteld door een der vennoten tegen het vonnis, waarbij hij persoonlijk 
in faillissement werd verklaard, nu bleek dat het faillissement van de 
onregelmatige vennootschap niet werd betwist, zodat de vennoot niet kon 
worden toegelaten zijn persoonlijk faillissement, dat automatisch volgt uit 
het faillissement van de rechtspersoon, te betwisten. 
De omstandigheid dat door de vennoot het bestaan van deze onregelmatige 
vennootschap en derhalve zijn hoedanigheid van vennoot in twijfel werd 
getrokken doet hieraan geen afbreuk, nu het Hof over deze betwisting geen 
uitspraak kon doen, nu noch de onregelmatige vennootschap, noch haar 
curator als partij bij de procedure werden betrokken. 

11. DE BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTERS INZAKE DE FAILLIETVER

KLARING VAN EEN HANDELAAR 

a) Algemene regel van de devolutieve kracht van het hager beroep 

89. De bevoegdheid van het hof van beroep om het faillissement van een 
handelaar uit te spreken, het weze rechtdoende naar aanleiding van de 
verwerping door de eerste rechter van een door een schuldeiser ingestelde 
eis in faillietverklaring, het weze op het hoger beroep tegen een vonnis van 
faillietverklaring dat met een nietigheid is behept, werd lange tijd betwist 
o.m. om reden dat deze door het Gerechtelijk Wetboek (art. 574, 2°) 
uitsluitend zou zijn voorbehouden aan de rechtbank van koophandel, die 
hiertoe speciaal zou zijn uitgerust en dat in het hof van beroep geen 
rechter-commissaris zetelt; waarvan de faillissementswet de verplichte aan
wezigheid bij de afwikkeling van het faillissement voorziet (zie o.m. Gent, 
23 september 1981, R. W., 1981-82, 2504). 
Aan deze betwisting werd door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 
10 maart 1955 een einde gesteld (Pas., 1955, I, 766, met conclusie van 
Advocaat-Generaal Delange). In dit arrest besliste het Hof dat het hof van 
beroep het faillissement kan uitspreken en aile maatregelen, voorzien bij 
artikel 466 van de Faillissementswet, bevelen, zoals de benoeming van een 
rechter-commissaris, de aanwijzing van de dagbladen voor de wettelijke 
bekendmakingen evenals van de data waarop tot afsluiting van het proces
verbaal van nazicht der schuldvorderingen zal worden overgegaan. Het 
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principe van de devolutieve kracht heeft immers voor gevolg dat de appel
rechter, die op regelmatige wijze werd gevat, verplicht is datgene te doen 
wat de rechtbank van koophandel had moeten doen, zo hij de mening is 
toegedaan dat de eerste rechter een verkeerde beslissing heeft genomen. Stelt 
het hof van beroep vast dat de voorwaarden tot faillietverklaring voorhan
den zijn, dan is het oak gehouden dit faillissement uit te spreken, nu de 
faillietverklaring een noodzakelijk en onafscheidelijk rechtsgevolg van deze 
vaststelling is. Bovendien zal het Hof er in die omstandigheden oak toe 
gehouden zijn de bij artikel 466 van de Faillissementswet geviseerde maatre
gelen te nemen, nu deze met het vonnis van faillietverklaring een geheel 
vormen. Voor de verdere afhandeling van het faillissement dient de zaak 
daarentegen terug verwezen naar de rechtbank van koophandel, die daartoe 
een eigen bevoegdheid heeft. 

90. Deze oplossing blijft geldig na de inwerkingtreding van het Gerechtelijk 
Wetboek (Brussel, 6 maart 1975, B.R.H., 1976, 260; Brussel, 11 maart 
1976, Pas., 1977, II, 83; Brussel, 22 juni 1983, R. W., 1983-84, 1816; 
Brussel, 16 februari 1988, R. W., 1988-89, 544). 

Artikel 1068 van voornoemd wetboek bevestigt het principe dat de rechter 
in graad van hager beroep kennis neemt van het volledig geschil, indien 
zulks voor hem op regelmatige wijze werd aanhangig gemaakt, behoudens 
in het geval van de bevestiging van een onderzoeksmaatregel en van de 
beslissing nopens de onbevoegdheid van de eerste rechter. Deze regel heeft 
een algemene draagwijdte, waarop geen andere uitzonderingen worden 
toegestaan (Kohl, A., L•appel en droit judiciaire prive, Swinnen, Brussel 
1990, 214, nr. 563; Van Compernolle, J., ,Considerations sur l'effet devo
lutif de l'appel dans le Code Judiciaire", R.C.J.B., 1989, 526, nr. 4; Kohl, 
A., ,Effet devolutif de l'appel sous l'empire du Code Judiciaire", J.T., 
1986, 525, nr. 15; Laenens, J., ,De devolutieve kracht van het hager beroep 
in faillissementszaken", R. W., 1981-82, 2504; Van Schoubroeck, C., o.c., 
600; Van Compernolle, J., ,Examen de jurisprudence. Les voies de re
cours", R. C. J.B., 1987, 166, nr. 41; X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., Kluwer 
rechtswetenschappen, Antwerpen, art. 1068-1070-7, nr. 12). 

Evenmin kan de omstandigheid dat door de eerste rechter een op straffe van 
nietigheid voorgeschreven bepaling niet werd nagekomen, beletten dat de 
appelrechter de zaak tot zich trekt en uitspraak doet over de grand van de 
zaak, na het vonnis a quote hebben nietig verklaard (vgl. Cass., 14 decem
ber 1974, Pas., 1975, I, 403; Cass., 6 februari 1976, Pas., 1976, I, 640; 
Cass., 18 juni 1976, Pas., 1976, I, 1129). 

De nietigheid van het vonnis a quo ingevolge de afwezigheid van het verslag 
van de rechter-commissaris van een faillissement - die bij toepassing van 
artikel463, lid 1 van de Faillissementswet op de terechtzitting verslag dient 
uit te brengen en aanwezig moet zijn bij de openbare behandeling alsook 
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bij het vonnis - kan aldus niet beletten dat de zaak in haar geheel wordt 
voorgelegd aan het hof van beroep, dat ten gronde uitspraak zal doen, ook 
al zetelt er in het Hof geen rechter-commissaris: dit besliste het Hof van 
Cassatie in zijn arrest van 29 maart 1984 (Pas., 1984, I, 901) en van 15 juni 
1990 (A.R., nr. 6889). Aldus vervalt het belangrijkste bezwaar tegen de 
bevoegdheid van de appelrechters om het faillissement uit te spreken, indien 
daartoe de voorwaarden voorhanden zijn. 

91. Het aanwenden door de rechtbank van koophandel van de haar bij 
artikel 442 Fail!. W. toegekende beschikkingsmacht vormt geen beletsel 
voor de devolutieve kracht van het hager beroep, nude appelrechter die 
oordeelt over een hoger beroep tegen een vonnis van ambtshalve faillietver
klaring, geen inquisitoire bevoegdheid meer uitoefent: zijn rechtsmacht 
beperkt er zich toe na te gaan of de eerste rechter deze bevoegdheid kon 
aanwenden, met name of op het ogenblik van de faillietverklaring de 
vormvoorwaarden hiertoe voorhanden waren. Bij de beoordeling van deze 
eis dient de appelrechter zich dan ook te houden aan de feiten, zoals deze 
werden vastgesteld in bet vonnis a quo en in de akte van hoger beroep, 
zonder nog acht te mogen slaan op andere, ambtshalve opgeworpen gege
vens (Brussel, 11 mei 1976, Pas., 1977, II, 83; Geinger, H. en Vanlersberg
he, P., o.c., nr. 602, nr. 14). 

b) De reikwijdte van de regel van de devolutieve kracht van het hoger 
beroep 

92. Zo de appelrechter besluit tot de niet-ontvankelijkheid van de door de 
schuldeiser van gejail!eerde ingestelde eis (b. v. omdat de eis werd ingeleid 
bij eenzijdig verzoekschrift in plaats van bij dagvaarding) en vaststelt dat 
de eerste bodemrechter de hem bij artikel 442 van de Faill. W. toegekende 
beschikkingsmacht niet heeft gehanteerd, zal hij weliswaar niet bevoegd zijn 
om het jaillissement ambtshalve uit te spreken (Geinger, H. en Vanlersberg
he, P ., o.c., p. 605, nr. 16 en de in voetnoot 4, p. 606 aangehaalde referen
ties). 

Er dient immers benadrukt dat de aard van de rechtspleging - inquisitoir 
of accusatoir - in eerste aanleg wordt bepaald, nu de rechtbank van 
koophandel op dat ogenblik dient te beslissen of zij het initiatief van de 
vordering in faillietverklaring bij partijen laat, dan wei dit zelf neemt 
(Krings, E., ,,Ret ambt van de rechter bij de leiding van bet rechtsgeding'', 
R. W., 1983-84, k. 337 e.v., nrs. 5 en 6). 

Laat zij het initiatief bij partijen, dan wordt in geval van boger beroep tegen 
bet vonnis, dat in deze procedure wordt uitgesproken, aan de appelrechter 
een vonnis voorgelegd, dat in een accusatoire rechtspleging werd gewezen 
en waarover hij ingevolge de devolutieve kracht van het boger beroep zal 
dienen uitspraak te doen (vgl. Brussel, 20 oktober 1983, T.B.H., 1984, 205; 
Brussel, 8 december 1982, J. T., 1983, 344, dat na een door de curator 
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ingesteld verzoek tot uitbreiding van het faillissement tot een andere ven
nootschap als onontvankelijk te hebben afgewezen, nu de curator geen 
schuldvordering lastens deze laatste vennootschap bezat, de door de curator 
voor het hof van beroep ingestelde tussenvordering, strekkende tot de 
ambtshalve faillietverklaring van deze vennootschap, verwierp). 

Deze stelling werd bekrachtigd door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 
10 maart 1989 (Pas., 1989, I, 712, T.B.H., 1989, 490) op volgende gronden: 
,dat de appelrechter slechts uitspraak kan doen over de beslissing die 
tengevolge van het hoger beroep van de partijen voor hem is gebracht; dat 
het hof van beroep derhalve in het onderhavige geval door de devolutieve 
kracht van het hoger beroep aileen maar uitspraak kon doen over een vonnis 
dat op verzoek, en niet van ambtswege, was uitgesproken; dat het hof van 
beroep bijgevolg niet krachtens de devolutieve werking van het hoger 
beroep, ambtshalve tot faillietverklaring kon overgaan; dat de mogelijkheid 
daartoe ook niet kan volgen uit artikelen 437, 442 en 466 van de 
Faillissementswet, daar het in strijd zou zijn met de artikelen 602.1 en 1050 
van het Gerechtelijk Wetboek en geen enkele bepaling het hof van beroep 
bevoegdheid verleent om, behoudens het geval van hager beroep tegen een 
vonnis van de rechtbank van koophandel en binnen de perken ervan, over 
de mogelijkheid van faillietverklaring uitspraak te doen". 

93. Meer omstreden is de vraag of, zo de appelrechters vaststellen dat de 
schuldeiser de oorspronkelijke vordering op onregelmatige wijze voor de 
eerste rechter aanhangig heejt gemaakt - b.v. door deze op eenzijdig 
verzoekschrift in plaats van bij dagvaarding in te leiden - zij niettemin het 
jaillissement in het raam van deze accusatoire rechtspleging kunnen uitspre
ken. Dient deze problematiek te worden opgelost in het licht van de in het 
cassatiearrest van 5 mei 1988 neergelegde regel, naar luid waarvan het 
volstaat dat de zaak op regelmatige wijze voor de appelrechters werd 
aanhangig gemaakt, opdat dezen bij toepassing van de devolutieve kracht 
van het hager beroep gehouden zijn over de grand van de zaak uitspraak 
te doen, zelfs zo de oorspronkelijke dagvaarding door een vormgebrek is 
aangetast (Cass., 5 mei 1988, Pas., 1988, I, 1079, Arr. Cass., 1987-88, 1046, 
met conclusie van Procureur-Generaal Krings, waarin deze behoudens de 
bij de wet voorziene uitzonderingen een uitzondering op de devolutieve 
kracht van het hager beroep weerhoudt, met name zo de eerste rechter geen 
rechtsmacht had (Arr. Cass., 1987-88, 1145); (zie tevens de tegen dit arrest 
door de rechtsleer gevoerde kritiek, aangehaald door Geinger, H. en Van
lersberghe, P., o.c., p. 603, nr. 16 en voetnoot 1, p. 605)? Wij menen zulks 
te mogen betwijfelen, nu in dit geval de onregelmatigheid, waardoor de 
vordering is aangetast, o.i. niet valt onder de bij artikelen 860 e.v. Gerechte
lijk Wetboek voorziene nietigheidsregeling, doch de niet-ontvankelijkheid 
van de eis met zich zal mede brengen (Geinger, H. en Vanlersberghe, P., 
o.c., p. 605, nr. 16 en de in voetnoot 3 aangehaalde referenties). 
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94. Indien het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken door een terri
toriaal onbevoegde rechter, wordt o. i. de devolutieve kracht van het hager 
beroep buiten werking gesteld, nu de vaststelling door de appelrechter van 
de territoriale onbevoegdheid van de eerste rechter om het faillissement 
ambtshalve uit te spreken de vaststelling impliceert van de afwezigheid van 
rechtsmacht in hoof de van deze rechter, dewelke door Procureur-Generaal 
Krings in de aan het arrest van 5 mei 1988 voorafgaande conclusie als 
uitzonderingsgeval wordt weerhouden op het beginsel van de devolutieve 
werking van het hoger beroep (Arr. Cass., 1987-88, 1145; Geinger, H. en 
Vanlersberghe, P., o.c., p. 607, nr. 17): na de vaststelling dat de eerste 
rechter, die het faillissement ambtshalve heeft uitgesproken, territoriaal 
onbevoegd was om zulks te doen, zal de appelrechter zich niet meer kunnen 
beroepen op de devolutieve kracht van het hoger beroep om de zaak tot zich 
te trekken en het faillissement uit te spreken, nu er in dit geval geen 
rechtsgeldige vordering is. 

c) Ogenblik waarop de appelrechter zich dient te plaatsen ter beoordeling 
van de gegrondheid van de eis 

95. Bij arrest van 16 november 1989 (J.L.M.B., 1990, 1082 en R. W., 
1989-90, 1222) besliste het Hof van Cassatie dat op een hoger beroep tegen 
een vonnis van faillietverklaring de appelrechter de feitelijke toestand moet 
beoordelen zoals deze zich voordeed op de dag · waarop het vonnis werd 
uitgesproken: deze regel geldt zelfs indien vorenbedoeld vonnis gewezen is 
door een rechtbank van koophandel die ratione loci niet bevoegd was en 
het vonnis derhalve nietig is, nu een vonnis als geldig dient te worden 
beschouwd zolang het niet wordt tenietgedaan door de appelrechter. Derge
Iijk vonnis kan niet als onbestaande worden beschouwd, zodat de appel
rechter, gevat van de zaak door de devolutieve kracht, zich hierover zal 
dienen uit te spreken, zoals ze aan de eerste rechter werd voorgelegd. 
Er dient weliswaar benadrukt dat in de zaak, die tot voornoemd cassatiear
rest aanleiding gaf, de devolutieve kracht van het hoger beroep niet werd 
aangevochten en derhalve werd aangenomen dat het hof van beroep be
voegd was om over deze eis uitspraak te doen (zie nochtans de beschouwin
gen besloten sub nr. 94). 

d) Bevoegdheid van het hof van beroep wat betrejt de gevolgen van 
intrekking van de jaillietverklaring 

96. Meermaals besliste het Hof van Beroep te Brussel dat, zo de appelrech
ter besluit tot de intrekking van het faillissement, deze geen kennis kan 
nemen van de met de intrekking verb and houdende problemen: deze betwis
tingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van 
koophandel: dit zou ondermeer het geval zijn voor een door de curator voor 
het Hof in subsidiaire or de gestelde eis in veroordeling van de appellant tot 
betaling van zijn ereloon en tot het bevel en van de kosteloze door haling van 
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de op grond van artikel 487 Faill. W. door de curator genomen wettelijke 
hypotheek op de onroerende goederen van de gefailleerde (15 december 
1982, J. T., 1983, 175; 8 december 1982, J. T., 1984, 344, R.P.S., 1982, 212). 
Ditzelfde Hof besliste weliswaar in zijn arrest van 22 juni 1983 (R. W., 
1983-84, 1816), na de regel in herinnering te hebben gebracht dat het hof 
geen kennis neemt van de met de intrekking van het faillissement verband 
houdende problemen, dat het wei bevoegdis de noodzakelijke en onmiddel
lijke gevolgtrekkingen uit het verdwijnen van de faillissementstoestand af 
te leiden, zoals het bevelen van de doorhaling van de op grond van artikel 
487 genomen hypotheek. 
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaarde zich daarentegen bevoegd om 
ingeval van intrekking van het faillissement de betrokken handelaar te 
veroordelen tot betaling der gerechtskosten, met inbegrip van het ereloon 
van de curator, daar dit geacht wordt te zijn gedaan in het belang van de 
schuldeisers voor het behoud van de boedel (27 april1982, B.R.H., 1983, 
270, met kritische noot Verougstraete, I.). 

AFDELING 3 

HOGERBEROEP TEGEN EEN VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSEMENT GEWEZEN 

Luidens artikel 465 Faill. Vlf, is de gewone termijn om hoger beroep in te 
stellen tegen een vonnis gewezen ter zake van faillissement slechts vijftien 
dagen te rekenen van de betekening. 

1. 0MSCHRIJVING VAN HET BEGRIP 

97. De omschrijving van het be grip , , vonnis, gewezen ter zake van faillisse
ment" heeft in de rechtspraak en rechtsleer aanleiding gegeven tot uiteenlo
pende stellingen, die werden toegelicht o .m. door Verougstraete, I., Manuel 
du curateur de faillite, o.c., p. 39, nr. 26 e.v.; Cloquet, A., o.c., 781, 
nr. 2694; Coppens, P. en 'tKint, F., o.c., R.C.J.B., 1984, p. 480, nr. 40). 
Ook het Hof van Cassatie werd meermaals uitgenodigd over deze problema
tiek uitspraak te doen. Het deed dit o.m. in de hiernavermelde arresten, die 
een overzicht geven van de evolutie in de cassatierechtspraak terzake. 

98. In zijn arrest van 20 mei 1926 (Pas., 1926, I, 383) besliste het Hof van 
Cassatie dat uit de parlementaire voorbereiding van de faillissementswet 
bleek dat de bij artikel 465 Faill. W. bedoelde vonnissen uitsluitend deze 
zijn, die uitspraak doen over vraagstukken die uit het faillissement voort
spruiten, deze betrekking hebbende op de vorderingen, ontstaan uit het 
faillissement of uitgeoefend te dier gelegenheid, zodat voornoemd artikel 
465 geen toepassing vindt op vonnissen, gewezen inzake betwistingen die, 
ofschoon zij de boedel aanbelangen, geen aan de staat van faillissement 
onafhankelijke oorzaak hebben. 
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In navolging van deze definitie besloot het Hof in bovenvermelde zaak tot 
de niet-toepasselijkheid van de bijzondere beroepstermijn op een betwis
ting, opgeworpen naar aanleiding van de indiening van een aangifte van 
schuldvordering, waarvan de oorzaak vreemd is aan het faillissement, zodat 
het faillissement geen enkele juridische invloed heeft op de oplossing van 
het geschil (in dezelfde zin Cass., 14 november 1958, Pas., 1959, I, 271). 

Om dezelfde redenen besliste het Hof in zijn arrest van 31 maart 1978 (Pas. , 
1978, I, 843; J. T., 1978, 724; R. W., 1978-79, 1957), dat artikel465 wei van 
toepassing is op een vonnis, waarbij uitspraak wordt gedaan over een 
betwisting, die uitsluitend betrekking heeft op de publiciteit, voorgeschre
ven door artikel 546 van het W etboek van Koophandel, waaraan het behoud 
van het voorrecht van de onbetaalde verkoper, voorzien bij artikel 20.5° 
van de Hypotheekwet, na het faillissement van de koper is ondergeschikt 
en derhalve op het bestaan van dit voorrecht na de faillietverklaring van de 
koper. 

De bijzondere beroepstermijn werd daarentegen niet toepasselijk verklaard 
op een vonnis, gewezen inzake een geschil over de opneming van een 
schuldvordering in het passief van het faillissement, nu bleek dat de betwis
ting tot voorwerp had het bestaan en het bedrag van de ingediende schuld
vordering, met name de verplichting tot betaling van de door de fiscus 
gevorderde bedragen op grond van de fiscale wet (Cass., 25 mei 1978, Pas., 
1978, I, 1090, voorafgegaan door de conclusie van de heer Advocaat-Gene
raal, thans Eerste Advocaat-Generaal, Velu, J.). 

Uit voorgaande arresten volgt dat de bij artikel 465 Faill. W. voorziene 
uitzonderingsregel op de termijn van hoger beroep van gemeen recht, die 
overeenkomstig artikel 1051 Gerechtelijk Wetboek een maand bedraagt, 
slechts toepassing vindt op vonnissen, gewezen over betwistingen, die de 
opneming van de schuldvordering in het passief van het faillissement als 
dusdanig tot voorwerp hebben (zie ook: Cass., 9 december 1985, Pas., 
1986, I, 445 inzake artikel 574, 2° Ger. W.). 

99. Een meer betwiste vraag betreft de toepasselijkheid van artikel 465 
Faill. W. op vonnissen, gewezen inzake betwistingen over het bevoorrecht 
karakter van een schuldvordering, waarvan de opneming in het passief 
wordt gevraagd. 

Bij arrest van 19 maart 1987 (Pas., 1987, I, 863 en R. W., 1987-88, 395) 
verklaarde het Hof van Cas sa tie voornoemd artikel 465 toepasselijk op het 
vonnis, dat uitspraak deed over een geschil, gerezen met betrekking tot de 
opneming in het bevoorrecht passief van het faillissement, op grand van 
artikel 19.3° bis van de hypotheekwet, van de schuldvordering van een 
gewezen werknemer, waarvan het bestaan en het bedrag niet werden be
twist, nu dit geschil dient beslecht volgens de bijzondere bepalingen van het 
faillissementsrecht. 

De vraag rijst echter of aile betwistingen inzake het bestaan en de reikwijdte 
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van een voorrecbt de toepassing impliceren van de regels eigen aan bet 
faillissementsrecbt, nu bepaalde voorrecbten ook buiten bet faillissement 
kunnen bestaan (in die zin Antwerpen, 17 mei 1984, R. W., 1985-86, 383: 
wat betreft een betwisting inzake de rangorde van de voorrecbten van de 
eigenaar-verbuurder en de pandboudende scbuldeiser; Gent, 12 maart 
1981, B.R.H., 1982,234, met noot Van Buggenbout, Cb. en Parijs, R.: een 
vordering uitsluitend gestoeld op het in art. 20.4° Rypotbeekwet om
schreven voorrecbt). 

Er weze overigens opgemerkt dat, zo het Rof van Cassatie in de overwegin
gen, waarbij het voorwerp van bet geschil wordt omscbreven, niet uitdruk
kelijk verwijst naar de faillissementswetgeving- bet verwijst slecbts naar 
artikel19, 3%is Rypotheekwet- de toelating tot bet bevoorrecbt passief 
van de schuldvordering van een werknemer uitdrukkelijk is geregeld door 
artikel 545 Faillissementswet. 

Ret voormeld arrest van 19 maart 1987 dient weliswaar in verband te 
worden gebracht met het arrest van het Rof van 25 juni 1982 (Pas., 1982, 
I, 1269), waarin een dergelijke beslissing reeds is opgenomen, zij het dat het 
Rof zich in deze zaak diende uit te spreken over de bijzondere bevoegdheids
regel, besloten in artikel 574, 2° Ger. W.: dit laatste arrest houdt een 
uitdrukkelijke verwijzing in naar artikel 547 Faill. W., meer bepaald naar 
het tweede lid, luidens hetwelk wanneer het voorrecht betwist wordt, de 
rechtbank (van koophandel) uitspraak doet. Ret dient o.i. tevens gelezen 
in het licht van de door bet Hof van Cassatie in de hiernavermelde arresten 
aangehouden stelling en de door deze bewerkstelligde harmonisering der 
criteria voor de toepasselijkheid der artikelen 465 Faill. W. en 574, 2° 
Ger. W. 

Ter staving van de door het Rof aangehouden stelling dient nog te worden 
benadrukt dat in deze arresten het Hof van Cassatie het geschilpunt niet 
omschrijft als een betwisting nopens het bevoorrecht karakter van de 
schuldvordering, waarvan de opneming in het passief van het faillissement 
wordt gevraagd, betwisting die zich als dusdanig buiten het faillissement 
kan voordoen, doch vaststelt dat het voorwerp van de cis de opneming is 
van de schuldvordering in het bevoorrecht passief. Door deze omschrijving 
worden de beide elementen van de eis, met name de opneming van de 
schuldvordering in het passief en het voorrecht, waarop de schuldeiser ten 
aanzien van de boedel meent te mogen aanspraak maken, tot een betwisting 
samengebracht, die zich niet kan voordoen buiten het faillissement, alsook 
het voorwerp van het geschilpunt duidelijk omlijnt: met name het vaststel
len van de rechten - met inbegrip der voorrechten en zekerheden -, 
waarover een schuldeiser ten aanzien van de boedel der schuldeisers van bet 
faillissement beschikt en die kunnen worden opgenomen in het passief van 
het faillissement. Ret beoogt geenszins de toestand van de schuldeiser ten 
aanzien van zijn gefailleerde schuldenaar vast te stellen. De rechter, die van 
deze cis kennis neemt, zal derhalve het bestaan en de reikwijdte van de 
ingeroepen voorrechten dienen te toetsen aan de bepalingen van het faillisse-
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mentsrecht. Zelfs zo de faillissementswet geen uitdrukkelijke bepaling bevat 
wat betreft het door de schuldeiser ingeroepen voorrecht, dan nog zal de 
rechter dienen rekening te houden met de bijzondere bepalingen van de 
faillissementswet, a.m. deze neergelegd in artikel451 inzake de opschorting 
ten aanzien van de boedel van de loop der interesten vanaf het vonnis van 
faillietverklaring, die toepasselijk is op de algemene roerende voorrechten, 
deze waarbij de toestand der indeplaatsgestelde schuldeisers, mede
schuldenaars en borgen wordt geregeld, de aan de curator bij artikel 543 
Faill. W. verleende mogelijkheid van terugneming der panden. Tevens dient 
niet uit het oog te worden verloren dat de rechter met toepassing van de 
faillissementswet kan beslissen tot provisionele opnemingen in het bevoor
recht passief. 

100. Tenslotte heeft het Hof van Cassatie in twee arresten, gewezen in het 
jaar 1988, het begrip ,vonnis ter zake van faillissement" nader toegelicht. 

- In een eerste arrest, uitgesproken op 11 januari 1988 (Pas., 1988, I, 558 
en J. T., 1988, 190) gaf bet Hof van Cassatie volgende omschrijving van het 
, vonnis ter zake van faillissement": het is elk" vonnis dat uitspraak doet 
over rechtsvorderingen en betwistingen die rechtstreeks uit een faillissement 
voortvloeien en waarvan de gegevens voor de oplossing in het bijzonder 
recht inzake het stelsel van het faillissement te vinden zijn" en verklaarde 
artikel 465 Faill. W. van toepassing op een vonnis, waarbij uitspraak werd 
gedaan over de in artikel448 Faill. W. bedoelde pauliaanse rechtsvordering, 
nu de bij deze wetsbepaling ingevoerde rechtsvordering een collectieve 
rechtsvordering is, die enkel door de curator in het belang van de gezamenlij
ke schuldeisers kan worden uitgeoefend en deze aan aile schuldeisers van 
de gefailleerde toekomt, met inbegrip van diegene, waarvan de rechten na 
de bedrieglijke handeling zouden zijn ontstaan, terwijl de gemeenrechtelijke 
pauliaanse vordering in de regel slechts de schuldeiser, die ze instelt, ten 
goede komt (zie in die zin Luik, 19 maart 1986, Pas., 1986, II, 98, 
J.L.M.B., 1987, 145, noot Parmentier, C., Rev. Reg. Dr., 1986, 169). 
- In een tweede arrest, gewezen op 12 februari I 988 preciseert het Hof van 
Cassatie wat dient te worden verstaan onder geschil "waarvan de gegevens 
voor de oplossing in het bijzonder recht inzake het stelsel van het faillisse
ment te vinden zijn" (Pas., 1988, I, 695; T.B.H, 1988, 507, gevolgd door 
noot I.V. enR. W., 1988-89, 334): hetis elke betwisting ,dieter kennis moet 
worden gebracht van de rechter binnen het kader van een faillissements
,procedure", wat impliceert dat de oplossing van het geschil niet uitsluitend 
in de faillissementswet dient te worden gevonden, doch dat het volstaat dat 
de juridische gegevens voor zijn oplossing hun relevantie ontlenen aan het 
verband met het faillissementsrecht in zijn ruimste betekenis. Het Hof geeft 
aid us een ruime uitlegging van het begrip , bijzonder recht dat het stelsel 
van het faillissement beheerst'' en oordeelt in navolging van deze stelling 
dat aan deze voorwaarde voldoet het vonnis, waarbij uitspraak wordt 
gedaan over de aansprakelijkheidsvordering, ingesteld door de curator van 
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het faillissement bij toepassing van artikel 123, 7° van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen. 
Op grand van voornoemde cassatierechtspraak zal een gerechtelijke beslis
sing slechts een vonnis ter zake van faillissement zijn, indien de volgende 
twee voorwaarden zijn verenigd: 

1. de vordering moet rechtstreeks ontstaan zijn uit het faillissement, wat 
wil zeggen dat zonder het faillissement deze niet mogelijk ware geweest, 

2. de betwisting moet ter kennis van de rechter worden gebracht binnen het 
raam van de faillissementsprocedure. 

Diezelfde voorwaarden worden door het Hof van Cassatie gehanteerd voor 
de vaststelling van de bij artikel 574, 2° Ger. W. voorziene volstrekte 
bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel bij faillissement (infra 
nr. 294). 

Het in overeenstemming brengen van de voor de toepasselijkheid van beide 
wetsbepalingen vereiste voorwaarden kan o.i. worden toegejuicht, nu het 
tot een grotere rechtszekerheid in deze vrij duistere materie leidt: er kan 
immers thans worden aangenomen dat telkenmale de rechtbank van koop
handel op grond van de haar bij artikel 574, 2° Ger. W. toegekende 
bevoegdheid uitspraak doet over een betwisting, gerezen naar aanleiding 
van een faillissement, het hager beroep tegen het in deze rechtspleging 
gewezen vonnis zal dienen te worden ingesteld binnen de bij artikel 465 
Faill. W. voorgeschreven termijn van 15 dagen. 

2. TOEPASSINGSGEVALLEN IN DE BESPROKEN PERIODE 

101. Artikel 465 Faill. W. werd door hoven en rechtbanken toepasselijk 
verklaard op vonnissen, gewezen inzake: 

- een vordering gestoeld op artike1445, 3° Faill. W.: Gent, 12 maart 1981, 
B.R.H., 1982, 234, noot en Pas., 1981, II, 75; 

een betwisting inzake de niet-tegenwerpelijkheid aan de boedel van een 
hypothecaire inschrijving, genomen v66r het faillissement, maar na de 
neerlegging van een verzoekschrift strekkende tot het bekomen van een 
gerechtelijk akkoord, en tijdens de verdachte periode (Cass., 8 januari 
1974, Pas., 1974, I, 524); 

een geschil, waarbij de eerste rechter de geldigheid van een door de 
ontvanger der rechtstreekse belastingen ingeroepen schuldvergelijking 
aan de bepalingen van de faillissementswet toetst (Antwerpen, 15 de
cember 1987, Pas., 1988, II, 68); 
een betwisting inzake het optierecht van een verzekeringsnemer wat 
betreft de afkoop of de herleiding van het levensverzekeringscontract, 
nu deze haar grondslag vindt in de uitzonderingsgevallen, die door de 
rechtspraak en de rechtsleer aan de door artikel 444 Faill. W. voorge
schreven buitenbezitstelling van gefailleerde werden aangebracht (Brus
sel, 23 februari 1987, B.R.H., 1987, 684); 
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- een betwisting inzake de opneming van een schuldvordering in het 
bevoorrecht passief na subrogatie door de schuldeiser-aangever in de 
rechten van de pandhoudende schuldeiser, voor de beoordeling waarvan 
een beroep dient te worden gedaan op de bepalingen van het faillisse
mentsrecht- artikel537 voor de vaststelling van de toestand der borgen 
t.a.v. de massa der schuldeisers en deze in verband met de aangifteplicht 
in hoofde van de indeplaatsgestelde schuldeiser- alsook een betwisting 
inzake de aansprakelijkheid van de curator wegens bestuursfouten bij 
de afwikkeling van het faillissement, nu bij de beoordeling van de 
gegrondheid van deze eis zal dienen te worden nagegaan of , ,hem een 
tekortkoming kan worden aangerekend in de vervulling der wettelijke 
verplichtingen die hem door de faillissementswetgeving worden opge
legd, waaronder in casu artikelen 470 en 479 ervan" (Brussel, 19 maart 
1990, A.R., 3050/88, onuitg.). 

102. Maakt daarentegen geen vonnis gewezen ter zake van faillissement uit 
het vonnis, dat oordeelt over een eis in volstorting van aandelen door de 
vennoten van een faillietverklaarde cooperatieve vennootschap (Bergen, 
28 januari 1987, Rev. Frat. Soc., 1987, 222, opm.). 

3. ,GEMENGDE" BESLISSINGEN 

103. Artikel 465 Faill. W. blijft van toepassing op het vonnis, dat tevens 
uitspraak doet over een bijkomstige betwisting, die een van de staat van 
fai!lissement onafhankelijke oorzaak heeft en bijgevolg overeenkomstig de 
regels van het gemeen recht dient beslecht. 

Stoelt de betwisting daarentegen hoofdzakelijk op een oorzaak, onafhanke
lijk van de staat van het faillissement, en slechts subsidiair op de staat van 
faillissement, dan zal de termijn om zich te voorzien in hager beroep tegen 
het vonnis, dat over deze betwistingen oordeelt, deze van het gemeen recht 
zijn (Cass., 25 mei 1979, Pas., 1978, I, 1090, voorafgegaan door conclusie 
vanAdvocaat-Generaal, thans EersteAdvocaat-Generaal, Velu, m.b. 1094, 
nr. 6 in fine; Cass., 14 november 1958, Pas., 1959, I, 271; R.P.D.B., Cpl., 
I, Appel en matiere civile, sociale et commerciale, nr. 498). 

4. NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN DE BIJ ARTIKEL 50 LID 2 GER. W. VOOR
ZIENE VERLENGING VAN DE VERHAALTERMIJN GEDURENDE DE GERECH
TELIJKE VAKANTIE OP DE BIJ ARTIKEL 465 FAILL. W. VOORZIENE BE
ROEPSTERMIJN 

104. Rechtspraak en rechtsleer nemen algemeen aan dat de bij artikel 465 
Faill. W. voorziene beroepstermijn niet wordt verlengd door de gerechtelij
ke vakantie, nu deze verlenging van termijn uitsluitend toepasselijk is op 
de bij artikel 1051 Ger. W. bedoelde termijn van boger beroep (zie o.m. 
Fettweis, A., Manuel de procedure civile, 1985, p. 468, nr. 689; Cloquet, 
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o.c., p. 376, nr. 1248; Van Compernolle, J., ,Examen de jurisprudence, 
Droit judiciaire prive, Les voies de recours", R.C.J.B., 1987, p. 150-151, 
nr. 27; R.P.D.B., Cpl., VL Appel en matiere civile, sociale et commerciale, 
p. 58, nr. 455; Bocken, H., ,Les modifications au code judiciaire en 
matiere de progoration des delais d' opposition et d'appel", J. T., 1970, 
p. 473, nrs. 7 en 8; Laenens, J ., ,Kroniek van het gerechtelijk privaatrecht 
(1975-76)", R. W., 1976-77, k. 2457, nr. 9; Coppens, P. en 'tKint, F., o.c., 
R.C.J.B., 1984, p. 481, nr. 40 in fine; Antwerpen, 14 maart 1983, R. W., 
1982-83, 2761, Antwerpen, 22 mei 1980, R. W., 1980-81, 196; Brussel, 
19 maart 1990, A.R. nr. 3050/88, onuitg.). 
Deze beperkende uitlegging van de draagwijdte van het artikel 50 lid 2 
Ger. W. vindt steun zowel in de wettekst zelf, die een uitdrukkelijke 
verwijzing naar het artikel 1051 Ger. W. inhoudt, als in de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 24 juni 1970, waarmee oorspronkelijk de 
opheffing van het tweede lid van artikel 50 Ger. W. werd beoogd, nu uit 
het verslag opgesteld door de Senaatscommissie van Justitie blijkt dat, zo 
een consensus tussen de I eden kon worden bereikt nopens de verlenging der 
verzets- en beroepstermijnen indien deze een aanvang en een einde nemen 
tijdens de gerechtelijke vakantie, de Commissie evenwel een subamende
ment heeft goedgekeurd, waardoor in deze nieuwe wetsbepaling uitdrukke
lijk werd verwezen naar de artikelen 1048 en 1051 Ger. W., die de begrippen 
van verzets- en beroepstermijn toelichten (Pasin., 1970, 961; bespreking van 
art. 3 in fine). 

5. NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN DE BIJ ARTIKEL 55 GER. W. VOORZIENE 

VERLENGING 

105. Het Hof van Beroep te Luik besloot in zijn arrest van 21 maart 1978 
(J.L., 1977-78, 297) dat de bij artikel 465 Faill. W. voorziene beroepster
mijn op grand van het artikel 55 Ger. W. niet kan worden verlengd, zo de 
betekening van het vonnis in het buitenland plaatsvindt (in dezelfde zin 
Antwerpen, 14 maart 1983, R. W., 1982-83, 2761). 

HooFDSTUK IV 

DE ORGANEN VAN HET FAILLISSEMENT 

AFDELING 1 

DE RECHTER-COMMISSARIS 

1. AANWEZIGHEID EN VERSLAG 

106. De rechter-commissaris, wiens opdracht bestaat in het bespoedigen 
van en in het toezicht uitoefenen op de verrichtingen, het bestuur en de 
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vereffening van het faillissement, moet overeenkomstig artikel463 Fail!. W. 
op de terechtzitting verslag uitbrengen over aile betwistingen, die recht
streeks ontstaan zijn uit het faillissement. 

Uit deze wetsbepaling werd afgeleid dat de aanwezigheid van de rechter
commissaris bij de openbare behandeling van de zaak en het vonnis vereist 
is voor de regelmatige samenstelling van de zetel en, mitsdien, voor de 
geldigheidvan het vonnis(Cass., 6 maart 1890, Pas., 1890, I, 104, gewezen 
op eensluidende conclusie van Procureur-Generaal Mesdach deter Kiele). 
Tevens besliste het Hof van Cassatie in voornoemd arrest: 

dat het verslag van de rechter-commissaris het debat dient vooraf te 
gaan, nu dit tot doel heeft de geschilpunten te belichten en de aandacht 
zowel van de rechtbank als van de partijen te vestigen op de moeilijkhe
den die het debat vertoont, wat veronderstelt dat partijen ervan kennis 
krijgen voordat zij in hun middelen worden gehoord; 

- dat de vereiste van voorafgaandelijk verslag een substantiide jormaliteit 
uitmaakt en de openbare orde aanbelangt: ze gaat immers het goede 
beheer van het gerecht aan en is neergelegd in een organieke bepaling 
van het faillissementsrecht. 

107. De overgrote meerderheid van de rechtsleer alsook gerechtelijke beslis
singen sloten zich bij deze stelling aan (Fredericq, L. enS., Handboek van 
Belgisch Handelsrecht, Brussel, 1981, IV, p. 202, nr. 2266 en de door deze 
auteurs in voetnoten aangehaalde rechtspraak; Van Ryn, J. en Heenen, J., 
o.c., p. 251, nr. 2692, 3°; Verougstraete, I., Manuel du curateur dejaillite, 
1987, p. 71, nr. 77; R.P.D.B., o.c., nr. 1625, 1626, 1629 en 1631 alsook 
de aangehaalde rechtspraak; Coppens, P. en 'tKint, F., o.c., R.C.J.B., 
1979, p. 353, nr. 41; Luik, 24 december 1974, J.L., 1974-75, 156; Luik, 
19 januari 1977, J.L., 1976-77, 233). 
De afwezigheid van de rechter-commissaris, van diens verslag of de onregel
matigheid van het verslag zullen in deze opvatting leiden tot de nietigheid 
van het in deze rechtspleging gewezen vonnis. 

Het Hof van Beroep te Brussel nam daarentegen een minder strenge 
houding aan en oordeelde dat voornoemde onregelmatigheden de misken
ning uitmaken van een procedureregel en niet van een bepaling van rechter
lijke organisatie, waarvan de miskenning de nietigheid van het vonnis met 
zich medebrengt (Cass., 13 december 1973, Pas. , 1974, I, 399), waaruit het 
hofvan beroep afleidde dat bij toepassing van artikel861 Ger. W. de rechter 
de beslissing slechts nietig zal kunnen verklaren, indien de onregelmatigheid 
de belangen van de partij, die zij aanklaagt, schaadt (Brussel, 17 juni 1981, 
J.T., 1982, 308; B.R.H., 1981, 583). 

De juistheid van deze beslissing dient o.i. in vraag te worden gesteld, nu, 
zo wordt aangenomen dat de afwezigheid van de rechter-commissaris en/of 
van diens verslag proceshandelingen betreffen, deze slechts bij toepassing 
van artikel 860 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek zullen kunnen nietig 
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verklaard worden, indien de wet de nietigheid ervan uitdrukkelijk heeft 
voorgeschreven (zie o.m. Cass., 11 maart 1982, Pas., 1982, I, 818 inzake 
de berechting in raadkamer van de zaak, zoals voorgeschreven bij art. 353, 
§ 3 B.W. inzake adoptie), wat te dezen niet bet geval is. Bovendien is deze 
beslissing o.i. onverenigbaar met de rechtspraak van het Hof van Cassatie, 
o.m. neergelegd in zijn arresten van 6 februari 1984 en 17 mei 1984 (Pas., 
1984, I, 630 en 1126), naar luid waarvan de artikelen 860 tot 864 Ger. W. 
uitsluitend toepasselijk zijn op vormen en proceshandelingen en niet op de 
vonnissen en arresten buiten de gevallen die uitdrukkelijk in deze bepalingen 
zijn omschreven (Soetaert, R., , ,Het toepassingsgebied van de nietigheidsre
geling in de artikelen 860-867 Gerechtelijk Wetboek", T.P.R., 1980, 168, 
nr. 6; Fettweis, A., Manuel de procedure civile, 1985, p. 112, nr. 118; Gutt, 
E. en Stranart-Thilly, A.M., ,Examen de jurisprudence concernant le droit 
judiciaire prive", R.C.J.B., 1974, p. 154, sub. 1; Van Compernolle, J., 
,Le Code Judiciaire et la theorie des nullites", R.C.J.B., 1977, p. 606e.v., 
meer in het bijzonder p. 613, nr. 11 e.v.), aangezien de in deze beslissing 
aangehouden stelling uitmondt in de nietigheid niet van de proceshandeling, 
waarvan de onregelmatigheid en/ of de afwezigheid worden aangeklaagd, 
maar in de nietigheid van het daaropvolgend vonnis, waarop in navolging 
van de hiervorenaangehaalde cassatierechtspraak de bij artikelen 860 e. v. 
Ger. W. ingestelde nietigheidsregeling niet toepasselijk is. 

Cloquet is van oordeel dat sinds de inwerkingtreding van het Gerechtelijk 
W etboek de onregelmatigheden inzake het verslag van de rechter-commissa
ris en diens aanwezigheid bij de openbare behandeling van de zaak en bij 
het wijzen van het vonnis niet meer kunnen Ieiden tot de nietigheid van het 
vonnis gelet op de in de artikelen 860 e.v. Ger. W. besloten nietigheidsrege
ling (LesNovelles, o.c., p. 621, nr. 2140; zie ook Colle, Ph., Hetjuridisch 
kader van de fail/issementsvoorkoming, Antwerpen, Maklu, 1989, p. 107, 
nr. 85). 

Deze zienswijze komt ons juist over, voor zover men aanneemt dat deze 
onregelmatigheden betrekking hebben op de vormen en proceshandelingen 
bedoeld bij artikel 860 Ger. W., en niet op bepalingen inzake de rechterlijke 
organisatie. Dringt er zich terzake overigens geen onderscheid op tussen 
enerzijds de afwezigheid van het verslag van de rechter-commissaris en de 
onregelmatigheid, waarmede dit zou zijn behept, onregelmatigheden die als 
een procedure-aangelegenheid zouden kunnen worden aangezien, in welke 
gevallen de miskenning ervan uitdrukkelijk op straffe van nietigheid dient 
te worden voorgeschreven, en anderzijds de afwezigheid van de rechter
commissaris die verslag heeft uitgebracht, bij de verdere behandeling van 
de zaak en bij het wijzen van het vonnis, ingevolge waarvan de zetel van 
de rechtbank, die van de vordering kennis neemt, niet op regelmatige wijze 
zou zijn samengesteld, wat een inbreuk zou vormen op een bepaling van 
rechterlijke organisatie, waarvan de miskenning door nietigheid wordt 
gesanctioneerd. 

496 



C[·Y c-c ---c -~-1--------
' ~ r . 

108. De vraag rijst trouwens naar de opportuniteit van de aanwezigheid van 
de rechter-commissaris in de zetel, die van een betwisting ter zake van 
faillissement dient kennis te nemen. Ware bet niet aangewezen met bet oog 
op de waarborging van bet principe van de onpartijdigheid van de rechter 
deze betwisting voor te leggen aan een kamer van de rechtbank van 
koophandel, waarin de rechter-commissaris niet zetelt, en de opdracht van 
de rechter-commissaris te beperken tot bet geven van zijn verslag, wat 
weliswaar o.i. een wetswijziging zou impliceren. 

Tevens dient gewezen op de in de scboot van bepaalde recbtbanken van 
koophandel gebanteerde praktijk van bet systematiscb vervangen van de 
rechter-commissaris door de aanwezige rechters voor bet uitbrengen van bet 
verslag, praktijk waarvan de regelmatigheid kan worden betwijfeld, nu zij 
de bestaansreden van deze vereiste uitholt, en die bet gering belang, dat aan 
bet verslag van de rechter-commissaris in de behandeling van bet geschil 
wordt gebecht, benadrukt. 

2. DE DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP TEGEN HET BEROE

PEN VONNIS, WAARVAN DE APPELRECHTER DE NIETIGHEID VASTSTELT 

OM DE SUB 1 BESPROKEN ONREGELMATIGHEDEN 

109. Stellen deze onregelmatigbeden, wanneer ze door de appelrechters 
worden vastgesteld, de devolutieve kracbt van bet boger beroep buiten 
werking? M.a. w. ontnemen deze bet recht aan de appelrechters om zich over 
de grond van de zaak uit te spreken, na de nietigbeid van bet beroepen 
vonnis te bebben uitgesproken? 

De vraag werd bevestigend beantwoord door bet Hof van Beroep te Gent, 
dat na de vaststelling dat de rechter -commissaris geen verslag had uitge
bracht over een op artikel 445 Faill. W. gestoelde eis in nietigverklaring, 
oordeelde dat bet geen uitspraak kon doen over de ontvankelijkheid en de 
gegrondbeid van de vordering en de zaak naar de rechtbank van koophandel 
verwees voor beslechting ten gronde en bebandeling overeenkomstig artikel 
463 Faill. W. (23 september 1981, R. W., 1981-82, 2504, met kritische noot 
van Laenens, J., ,De devolutieve kracht van bet boger beroep in faillisse
mentszaken"). 

Het Hof van Cassatie hield er een ander standpunt op na en oordeelde dat, 
behoudens bet in bet artikel 1068 Ger. W. voorziene geval van verwijzing 
naar de eerste recbter bij bevestiging van een bevolen onderzoeksmaatregel, 
, ,in alle gevallen, en bijgevolg ook in bet geval dat de eerste rechter een 
vergissing zou bebben begaan die de rechter in boger beroep niet kan 
rechtzetten, zoals bet ontbreken van een voorafgaand verslag van de rech
ter-commissaris in een zaak van aanneming van een schuldvordering in bet 
passief van een faillissement, boger beroep tegen een eindvonnis of tegen 
een vonnis alvorens recht te doen, bet geschil zelf bij de rechter in boger 
beroep aanbangig maakt; dat ingeval de vergissing kan leiden tot nietigheid 
van bet aangevocbten vonnis bet aan de rechter in boger beroep staat om 
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het vonnis te vernietigen en over het geschil zelf uitspraak te doen" (Cass., 
29 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1008, Pas., 1984, I, 901; Cass., 15 juni 
1990, A.R. nr. 6889/1). 

Derhalve doet het bij artikel463 Faill. W. voorgeschreven vormvereiste geen 
afbreuk aan de devolutieve kracht van het hager beroep en dient het hof 
van beroep, na vernietiging van het vonnis a quo, dat met miskenning van 
het bij voornoemde wetsbepaling voorziene voorschrift werd gewezen, over 
de grand van de zaak zelf uitspraak te doen. 

3. BESCHIKKINGEN VAN DE RECHTER-COMMISSARIS INZAKE MACHTIGING 

TOT VERKOPING VAN GOEDEREN, AFHANGENDE VAN HET FAILLISSE

MENT 

110. a) Luidens artikel 477, eerste lid Faill. W. mag de curator, daartoe 
door de rechter-commissaris gemachtigd, de roerende goederen, die aan 
spoedig bederf of aan dringende waardevermindering onderhevig zijn, 
dadelijk verkopen. De rechter-commissaris zal derhalve telkenmale de 
curator hem een dergelijk verzoek richt, dienen na te gaan of de roerende 
goederen, die de curator aldus wenst te verkopen, aldan niet beantwoorden 
aan de omschrijving, neergelegd in voormelde wetsbepaling (Humblet, L., 
Traite des fai!lites, des banqueroutes et de sursis de paiement, Brussel, 
Larder, 1880, 230, nr. 356; Fredericq, L., o.c., t. VII, 351, nr. 208; 
R.P.D.B., o.c., nr. 1742; Verougstraete, I., o.c., 68, nr. 72). 

De Rechtbank van Koophandel te Dinant bevestigde in haar vonnis van 
5 november 1985 de algemeen aanvaarde stelling dat in welbepaalde geval
len, die in feite moeten worden beoordeeld, de verwezenlijking van een 
handelsfonds binnen het toepassingsveld van artikel477 Faill. W. valt, voor 
zover het beantwoordt aan de omschrijving van een goed, onderhevig aan 
een spoedige waardevermindering (b. v. indien er te vrezen valt dat het 
clienteel, dat zeer regelmatig en soms dagelijks gefailleerde bezoekt, een 
concurrent zou gaan opzoeken na enkele dagen onderbreking van de 
handelsuitbating) (Rev. Reg. Dr., 1986, 56; Verougstraete, I., o.c., 192, 
nr. 295ter; Fredericq, L., o.c., 352, nr. 208; Les Novelles, o.c., nr. 2256). 

111. b) De curator behoeft eveneens de machtiging van de rechter-commis
saris om de verkoping der onroerende goederen, afhangende van een 
faillissement, te vervolgen: deze vereiste is besloten in het eerste lid van 
artikel 564 Faill. W. 

112. c) De beschikkingen, waarbij de rechter-commissaris uitspraak doet 
o.m. over een door de curator gericht verzoekschrift, strekkende tot het 
bekomen van zijn toestemming om goederen te verkopen, zijn door de wet 
aan geen bijzondere vormvereisten onderworpen (Bergen, 17 november 
1976, Pas., 1977, II, 142; Fredericq, o.c., t. VII, nr. 189). 
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4. UITWERKING DER BESCHIKKINGEN VAN DE RECHTER-COMMISSARIS-

VERHAALMIDDELEN 

113. Overeenkomstig artikel463, tweede lid Faill. W. zijn de beschikkingen 
van de rechter-commissaris uitvoerbaar bij voorraad. Het derde lid van deze 
wetsbepaling voorziet in de mogelijkheid van het instellen van rechts
middelen tegen deze beschikkingen. 
Deze dienen te worden ingesteld vooraleer de beschikking werd uitgevoerd 
(Les Novelles, o.c., nr. 2143; R.P.D.B., o.c., nr. 2529; Duman, Y. en 
Windey, J., ,Questions de la faillite", in l'Entreprise en difficulte, Brussel, 
Editions du Jeune Barreau, 1981, 186). 
Het verhaal dient te worden aanhangig gemaakt bij de Rechtbank van 
Koophandel (art. 463, tweede lid Faill. W.). 
Het rechtsmiddel kan worden aangewend door de curator, indien hij van 
oordeel is dat de beschikking van aard is de belangen der schuldeisers te 
schaden. Het initiatief kan ook uitgaan van een schuldeiser, die zich door 
de beschikking persoonlijk benadeeld zou achten. 

114. Rijst dan ook de vraag binnen welke termijn de belanghebbende 
schuldeiser het rechtsmiddel dient aan te wenden. 
Het Hof van Cassatie diende zich over deze problematiek uit te spreken naar 
aanleiding van een betwisting, gerezen ingevolge een beschikking, waarbij 
de rechter-commissaris de curator bij toepassing van artikel 564 Faill. W. 
machtigde de openbare verkoping van een onroerend goed te vervolgen, en 
die aan de belanghebbende schuldeiser werd betekend. Het ,derdenverzet", 
dat door deze schuldeiser werd aangetekend na het verstrijken van een 
maand na de betekening van de beschikking, werd door het hof van beroep 
als laattijdig en derhalve onontvankelijk afgewezen bij toepassing van 
artikel 1034, tweede lid Ger. W. 
In zijn conclusie, die aan het arrest van het Hof van Cassatie van 22 maart 
1985 voorafgaat (Arr. Cass., 1984-85, 1014 en R. W., 1984-85, 2675) spitste 
Procureur-Generaal Krings zijn onderzoek toe op de vraag naar de aard van 
het rechtsmiddel, dat wordt ingesteld door een schuldeiser, die geen partij 
is, na vooreerst te hebben vastgesteld enerzijds dat de faillissementswet in 
het betrokken artikel 564 Faill. W. een uitdrukkelijke verwijzing naar het 
Gerechtelijk Wetboek inhoudt, waaruit hij afleidt dat ,ten aanzien van dit 
vraagstuk de wetgever geoordeeld heeft dat de bepalingen van het Gerechte
lijk Wetboek niet onverenigbaar zijn met de voormelde bepaling van de 
Faillissementswet" en anderzijds dat de in de faillissementswet opgenomen 
bepalingen de rechtspleging slechts voor een deel regelen en niets voorzien 
inzake de aard van en de wijze, waarop het rechtsmiddel tegen de beschik
king van de rechter-commissaris kan worden ingesteld. 

Het rechtsmiddel is, naar het oordeel van Procureur-Generaal Krings, geen 
eigenlijk derdenverzet, zoals bepaald in artikel1122 Ger. W., nu dat middel 
tot doel heeft een derde de mogelijkheid te bieden een vonnis, dat uitspraak 
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doet in een geschil tussen twee andere partijen te bestrijden, wat te dezen 
niet het geval is. 
De bij artikel 564 Faill. W. voorgeschreven rechtspleging, die verwijst naar 
de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, vertoont immers veel gelijke
nis met de eenzijdige rechtspleging op verzoekschrift, waaruit Procureur
Generaal Krings afleidt dat het rechtsmiddel dat tegen deze beschikking 
dient te worden aangewend een , verzet" is van dezelfde aard, als dit 
bepaald in artikel 1033 Ger. W., en dat voor de bepaling van de termijn 
binnen dewelke deze beschikking moet worden aangevochten, toepassing 
dient gemaakt van de in artikell034 Ger. W. neergelegde regel, t.t.z. binnen 
de maand nadat de beslissing aan de eiser in verzet is betekend. 
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 22 maart 1985 zich bij de 
conclusie van Procureur-Generaal Krings aangesloten en beslist dat het in 
artikel 564 Faill. W. bedoelde verzoek, waarbij de curator aan de rechter
commissaris machtiging vraagt tot verkoping van de onroerende goederen 
van de gefailleerde, de aard heeft van een vordering op eenzijdig verzoek
schrift, als bepaald bij artikel1025 e.v. Ger. W. en dat de termijn om deze 
beschikking aan te vechten een maand bedraagt nadat de beslissing aan de 
belanghebbende schuldeiser is betekend (Arr. Cass., 1984-85, 1014, Pas., 
1985, I, 931, J.T., 1986, 291). 

115. Er weze tenslotte onderlijnd dat overeenkomstig artikel 564, vijfde lid 
Faill. W. de vonnissen van de rechtbank van koophandel, waarbij beslist 
wordt over de rechtsmiddelen ingesteld tegen de beschikkingen door de 
rechter-commissaris verleend binnen de perken van zijn ambtbevoegdhe
den, vatbaar zijn noch voor verzet, noch voor hager beroep, noch voor 
cassatieberoep. 

5. MACHTIGING TOT UITBETALING DER BEVOORRECHTE SCHULDEISERS OP 

DE ROERENDE GOEDEREN 

116. Meldenswaardig in dat verband is het vonnis, gewezen door de Recht
bank van Koophandel te Oudenaarde, waarbij bevestigd wordt dat uit de 
samenlezing van de artikelen 547 en 561 Faill. W. blijkt dat het niet de 
rechtbank van koophandel is, doch uitsluitend de rechter-commissaris, die 
de uitkering van een voorlopig dividend aan een bevoorrechte schuldeiser 
kan bevelen: in deze zaak had een gewezen werknemer van gefailleerde, 
wiens schuldvordering werd opgenomen in het bevoorrecht passief van het 
faillissement, de curator voor de rechtbank vari koophandel gedagvaard ten 
einde een spoedige betaling van zijn bevoorrechte schuldvordering te beko
men en de curator te horen verplichten een voorlopig dividend op deze 
schuldvordering uit te keren. De rechtbank van koophandel wijst deze 
werknemer van zijn eis af nate hebben geoordeeld dat geen enkele bepaling 
van de faillissementswet aan de rechtbank de macht verleent zich in de plaats 
van de rechter-commissaris te stellen voor de uitkering van voorlopige 
dividenden aan bevoorrechte schuldeisers (T.B.H., 1984, 230). 
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AFDELING 2 

DE CURATOR 

1. JURIDISCHE AARD VAN DE OPDRACHT VAN DE CURATOR 

117. In de rechtsleer wordt er soms nag steeds ten onrechte van uitgegaan 
dat de curator een zgn. dubbele vertegenwoordigingsbevoegdheid zou heb
ben: enerzijds zou hij optreden als vertegenwoordiger van de gefailleerde, 
anderzijds als vertegenwoordiger van de schuldeisers, verenigd in de boedel 
(Forget, M. en Massart, L., ,Entreprise et responsabilite: diversite des 
causes et des risques", D.A. O.R., 1990, 15, 19). 

In werkelijkheid legt de vertegenwoordiging (net als het mandaat) niets uit 
en is deze dubbele hoedanigheid dubbelzinnig en verwarringstichtend: de 
curator vertegenwoordigt immers noch de schuldeisers, noch de gefailleerde 
maar hij beheert het buitenbezitgestelde vermogen van de gefailleerde met 
bevoegdheden die hij rechtstreeks uit de wet put (zie Van Buggenhout, C., 
, ,Enkele bijzondere aspekten van de voortzetting der handelsverrichtingen 
onder faillissementsbewind", in Faillissementsrecht vandaag, referaat van 
de studiedag georganiseerd door de Conferentie van de J onge Balie te 
Brugge op 11 februari 1984, 57; Merchiers, Y., ,La realisation du gage sur 
fonds de commerce du failli", R. C.J.B., 1989, 274; Brussel, 10 november 
1983, onuitg., A.R., nr. 1182/82; Arbrb. Brussel, 21 juni 1984, onuitg., 
A.R., nr. 16.148/83); zijn taak en statuut worden in de wet omschreven (zie 
hierover Gerard, Ph., ,Observations sur la nature juridique des dettes et 
des creanciers en cas de faillite", R.C.J.B., 1986, 714 e.v.). De curator 
oefent dus de rechten uit die de gefailleerde kon uitoefenen - niet omdat 
hij hem zou vertegenwoordigen of omdat hij diens lasthebber zou zijn
maar omdat hij o.a. als wettelijke opdracht heeft de vorderingsrechten van 
het onder bewind gestelde vermogen uit te oefenen (Cass., 7 mei 1980, Pas., 
1980, I, 1104; Cass., 1 december 1989, R. W., 1989-90, 1260). 

118. Hij heeft dus het uitsluitend recht een vordering in te stellen in 
vergoeding van de schade die het buitenbezitgestelde vermogen heeft gele
den in naam en voor rekening van het failliete vermogen (en niet , , optredend 
als vertegenwoordiger van de schuldeisers": Kh. Brugge, 7 april 1986, 
R.P.S., 1987, 147). 

Een bestuursfout kan b. v. tot gevolg gehad hebben dat het actief verminder
de: in dit geval treedt de curator niet op als vertegenwoordiger van de 
gezamenlijke schuldeisers (contra: Rb. Brugge, 31 maart 1987, T.R. V., 
1988, 168) maar oefent hij de rechtsvordering uit die de gefailleerde had 
kunnen uitoefenen. 

Deze vordering is verschillend van diegene die de individuele schuldeisers 
kunnen instellen ter vergoeding van de schade die zij door dezelfde fout 
zouden geleden hebben doordat zij gecontracteerd zouden hebben nadat de 
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gefailleerde vennootschap opgehouden had te betalen (Verougstraete, I. en 
Van Buggenhout, C., ,Faillissement en Continui:teit van de onderneming" 
preadvies uitgebracht op de Vergadering van 23 november 1990 van de 
Vereniging voor de Vergelijkende studie van het recht in Belgie en Neder
land, T.P.R., 1990, nr. 16; contra: Kh. Brussel, 13 maart 1990, T.R. V., 
1990, 549, die meent dat het om dezelfde schade zou gaan als diegene die 
is geleden door het buitenbezitgestelde vermogen maar in ongelijke propor
ties geleden door de individuele schuldeisers). 
De door het gefailleerde vermogen geleden schade is de vermeerdering van 
het netto-passief of de vermindering van het netto-actief (Cass., 12 februari 
1981, R.P.S., 1981, 116) en is een andere schade dan de optelsom van de 
vorderingen van de schuldeisers in de boedel, verminderd met de te verwach
ten dividenden: voor deze schade die door de individuele schuldeisers is 
geleden heeft de curator geen wettelijke bevoegdheid om op te treden (Cass., 
10 december 1925, Pas., 1926, I, 106). Zijn vordering moet in dat opzicht 
ontoelaatbaar worden verklaard (contra: Kh. Bergen, 15 december 1988, 
Rev. Reg. Dr., 1989, 37, die meent dat de curator de vergoeding kan 
vorderen wegens verlies van economische waarde van de schuldvorderingen 
van een beperkte groep schuldeisers). 
Over de opportuniteit de vordering in te stellen tot vergoeding van de door 
het gefailleerde vermogen geleden schade oordeelt uitsluitend de curator 
(Brussel, 13 januari 1989, T.B.H., 1990, 20; Luik, 12 februari 1982, 
B.R.H., 1982, 625). 

119. Ingevolge de buitenbezitstelling zou een patrimonium zonder meester 
ontstaan indien geen beheerder werd aangesteld: beheren is derhalve de 
eerste opdracht die aan de curator is toevertrouwd (art. 470 Faill. W.), de 
tweede zijnde de wedersamenstelling van het vermogen (Cass., 7 mei 1980, 
Pas., 1980, I, 1104), de derde zijnde de realisatie ervan (en hiervoor heeft 
hij de meest uitgebreide bevoegdheden- Bergen, 17 november 1976, Pas., 
1977, II, 142) en de vierde de verdeling met inachtname van de wettelijke 
regels van voorrang (Cass., 1 december 1989, R. W., 1989-90, 1260), dit 
alles onder toezicht van de rechtbank van Koophandel en van de rechter
commissaris. 

Wanneer de curator zijn wettelijke opdracht van realisatie van de activa 
vervult, heeft hij niet de hoedanigheid van handelaar (Voorz. Kh. Brussel, 
26 maart 1986, T.B.H., 1988, 225) maar is hij wei alsdusdanig B.T.W.
plichtige (Beslagr., 20 november 1985, B.T. W.-Revue, 1985, 281). 

2. ERELONEN 

120. In uitvoering van zijn gerechtelijke opdracht zal de curator een reeks 
prestaties en inspanningen leveren om het actief zo omvangrijk mogelijk te 
maken en het passief zo klein mogelijk te houden. Voor deze prestaties en 
inspanningen voorziet de wetgever een honorering (art. 480, § 2 Faill. W.) 
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en de begroting ervan wordt bij gebrek aan uniforme regeling overgelaten 
aan de rechtbanken van koophandel die nagenoeg aile tarificaties onder de 
vorm van een reglement hebben uitgevaardigd. 

Drie toestanden zijn hierin te onderscheiden: 
a) de opdracht die de schuldeisers in de boedel baat 

b) de opdracht die de schuldeisers buiten de boedel baat 

c) de opdracht die wordt beeindigd door intrekking van het faillissement 
of homologatie van het akkoord 

121. a) Ret loon van de curator wordt door de rechtbank van koophandel 
vastgelegd in verhouding tot de aard, de omvang en de belangrijkheid van 
het faillissement waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen gewone en 
buitengewone prestaties (Born, H., ,La notion de devoirs extraordinaires 
en matiere de faillite et leur evaluation", B.R.H., 1980, 261 e.v.; Kh. 
Brussel, 26 oktober 1961, J.C.B., 1962, 235). Voorschotten op dit loon 
kunnen slechts worden toegekend en begroot door de rechter-commissaris 
en/ of de rechtbank (Brussel, 17 april1987, J.L.M.B., 1987, 644)- o.i.laat 
geen enkele bepaling in de Faill. W. aan de rechter-commissaris toe voor
schotten toe te kennen (zie art. 461 Faill. W. - Cass., 9 december 1987, 
Pas., 1988, I, 426, met conclusie van Janssens de Bisthoven, J.). De 
schuldvordering van de curator komt eerst vast te staan op het ogenblik van 
de taxatie door de rechtbank van koophandel, na onderzoek van de 
faillissementsrekeningen en goedkeuring van een verantwoord beheer: hij 
kan aileen recht op loon laten geld en wanneer hij op correcte wijze conform 
de wettelijke vereisten zijn opdracht heeft vervuld (Gent, 17 juni 1985, 
onuitg., nr. 55.478). 
Omdat een aantal tarificaties verwijzen naar het begrip ,verwezenlijkte 
activa'', verwierp het Hof van Beroep te Antwerpen uit deze grondslag alle 
activa die door de curator worden ,gevonden", hetzij op het ogenblik van 
het faillissement hetzij nadien- de interesten op de deposito- en consignatie
kas- omdat dergelijke ,vondsten" niet het resultaat zijn van inspanningen 
en prestaties om activate ,verwezenlijken" (21 november 1983, onuitg., 
A.R., nr. 21/83). Hiermee gooide dit Hof het roer radicaal om, vermits 
enkele tijd ervoor was beslist dat het ereloon wel op de interesten van de 
deposito- en consignatiekas kon berekend worden (Antwerpen, 8 december 
1981, B.R.H., 1982, 391). Volgens een andere beslissing kan de curator zijn 
loon berekenen op de door de realisatie van het pand afgeworpen rente die 
aan de boedel is toegekomen omdat het ,bevruchten" van bekomen ont
vangsten tot het normaal beheer van de curator behoort (Kh. Gent, 18 au
gustus 1978, B.R.H., 1979, II, 359). 
Het loon van de curator wordt steeds voorafgenomen op de opbrengst van 
de gerealiseerde goederen (Kh. Oudenaarde, 17 mei 1984, T.B.H., 1985, 66; 
Kh. Charleroi, 20 december 1988, T.B.H., 1989, 815; Kh. Verviers, 27 ja
nuari 1986, J.L.M.B., 1986, 127). 
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122. b) Unaniem wordt aanvaard dat het loon van de curator als bevoor
rechte gerechtskost voorrang heeft op de schuldvordering van de ingeschre
ven pandhoudende of hypothecaire schuldeisers (Kh. Verviers, 27 januari 
1986, J.L.M.B., 1986, 127; Kh. Namen, 25 mei 1989, J.L.M.B., 1989, 
1177; Beslagr., Namen, 27 september 1985, J.L.M.B., 1986, 276; Kh. 
Verviers, 22 juni 1989, J.L.M.B., 1989, 1180), maar dat vooraf dient te 
worden onderzocht in welke mate zijn tussenkomst de tegeldemaking van 
het onderpand tot voordeel heeft gestrekt (Brussel, 6 december 1983, R. W., 
1984-85, 1049; Brussel, 13 maart 1985, Rev. Not. B., 1985, 318; Kh. 
Namen, 25 mei 1989, J.L.M.B., 1989, 1177). 

Het ereloon wordt dan afgehouden van de door de curator verkochte 
goederen maar kan (behoudens door de rechtbank toegestane voorschotten) 
slechts uitbetaald worden bij de sluiting van de faillissementsverrichtingen 
(Kh. Oudenaarde, 17 mei 1984, R. W., 1984-85, 2224). 

Aangezien de tarificatie die door de rechtbanken van koophandel wordt 
toegepast om het loon van de curator op forfaitaire wijze te bepalen een 
waardering van al zijn taken omvat, zullen de hypothecaire en pandhou
dende schuldeisers echter slechts het loon dienen te dragen dat deze taken 
dekt die hen toegelaten hebben hun zekerheden te realiseren: voor een deel 
van de rechtspraak kan de waardering van deze taken derhalve niet gebeuren 
door loutere toepassing van de bestaande ereloonschalen doch dient voor 
elk geval in concreto te geschieden, na controle en goedkeuring van de 
rechtbank van koophandel (Gent, 17 juni 1985, onuitg., nr. 55.478; Luik, 
16 januari 1986, Jur. Liege, 1986, 93), waarbij toch als beginsel wordt 
gesteld dat de loutere aanwezigheid van de curator op de verkoopdag geen 
prestatie is ten voordele van de vervolgende schuldeiser (Gent, 23 mei 1986, 
T.B.H., 1988, 465), net zoals wanneer de verkoop is benaarstigd door de 
vervolgende schuldeiser zelf, ingevolge zijn initiatief recht (Cass., 10 okto
ber 1985, R. W., 1985-86, 2000; Beslagr., Brussel, 31 januari 1989, R. W., 
1989-90, 58). 

Ben ander deel van de rechtspraak meent dat de hypothecaire- en pandhou
dende schuldeisers die de verkopen aan de curator overlaten het proportio
neel deel van het ereloon berekend volgens de loonschalen dienen te drag en, 
vooral omdat de opdracht van de curator meer en meer wordt uitgevoerd 
in het quasi uitsluitend belang van deze categorieen van schuldeisers (Kh. 
Charleroi, 21 februari 1984, Pas., 1984, III, 62; Kh. Charleroi, 20 decem
ber 1988, T.B.H., 1989, 815). 

123. c) Indien de schuldenaar ten onrechte failliet werd verklaard of wan
neer de opdracht van de curator een einde neemt ingevolge homologatie van 
het akkoord kan hij doordat hij het beheer van het buitenbezitgestelde 
vermogen heeft waargenomen aanspraak maken op loon ten laste van wie 
het vonnis van intrekking zal beslissen (Bergen, 30 oktober 1984, onuitg., 
A.R., nr. 7042), of ten laste van de schuldenaar in geval van akkoord na 
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faillissement, maar de tarificatie door de rechtbanken van koophandel 
vastgelegd kan in die gevallen niet worden toegepast (Brussel, 10 april1984, 
onuitg., A.R., nr. 1862176), zodat het loon zal worden begroot volgens de 
werkelijk geleverde prestaties (Kh. Gent, 23 april1979, B.R.H., 1980, 35). 
Dat de gefailleerde geen voordeel heeft gehaald uit het beheer van de curator 
is zonder belang; wat telt is het beheer en het behoud van het buitenbezitge
stelde vermogen: in dit geval heeft de curator recht op loon in verhouding 
tot de geleverdeprestaties (Brussel, 1 december 1988, Ann. Dr. Liege, 1990, 
39, met kritische noot van de Leval, G. die de toepasselijkheid van art. 17 
Hyp. W. in deze hypothese verwerpt en die het loon toerekent aan de 
opdrachtgever van de curator, de Staat; zie ook Hoofdstuk II, Afdeling 2). 

3. AANSPRAKELIJKHEID 

124. De curator vervult een wettelijke opdracht en hij dient de belangen van 
het faillissement te beheren als een goed huisvader luidens artikel 470 
Faill. W. (Brussel, 13 september 1989, R. W., 1990-91, 500). In die zin is de 
curator te beschouwen als een persoon belast met een openbare dienst die 
derhalve rekenschap dient te geven over het beheer van de goederen die hij 

. uit kracht of uit hoofde van zijn bediening onder zich heeft (Gent, 17 juni 
1985, onuitg., A.R., nr. 55.478; Brussel, 17 april 1987, J.L.M.B., 1987, 
644) en hij is strafrechtelijk aansprakelijk voor ontrouw in dit beheer, d.i. 
wanneer hij onrechtmatig voordeel haalt uit de hem toevertrouwde wettelij
ke opdracht. 

Tegenover derden is de curator die een onrechtmatige daad begaat, hetzij 
binnen zijn opdracht, hetzij buiten zijn opdracht, persoonlijk gehouden en 
op het buitenbezitgestelde vermogen heeft de derde die de schade heeft 
geleden geen verhaal: er werd immers reeds herhaaldelijk onderstreept dat 
de curator noch de vertegenwoordiger noch de aangestelde is van de 
schuldeisers, maar dat hij een wettelijke opdracht uitvoert (zie o.m. Van 
Ryn, J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, d. IV, nr. 2690 en 
Verougstraete, I., ,Knelpunten van het faillissementsrecht', T.P.R., 1986, 
p. 600, nr. 41 in fine). Dezelfde oplossing schijnt nu te zijn aangenomen 
door de Franse rechtsleer en rechtspraak, ondanks het feit dat de syndicus 
er het orgaan is van de boedel die rechtspersoonlijkheid heeft (Cass. fr., 
22 juni 1983, J.C.P., 1983, d. IV, 290 en Cass. fr., 27 oktober 1983, D., 
1983, 627, met noot). 
Zo werd een curator persoonlijk aansprakelijk gesteld om misleidende 
reclame te hebben gevoerd (Brussel, 13 september 1987, R. W., 1990-91, 
500). 

125. Heeft de curator bij de uitoefening van zijn opdracht een overeen
komst gesloten en begaat hij tijdens de uitvoering ervan een fout die tevens 
een strafbaar feit uitmaakt dan zal de vordering ex delictu van het slachtof
fer-medecontractant op de boedel niet kunnen uitgesloten worden omdat 

505 



er reeds samenloop zal zijn (zie o.a. Herbots, J., , ,Samenloop van contrac
tuele en delictuele aansprakelijkheid", in Onrechtmatige daad, 1979, 138). 
Dit zal het geval zijn wanneer de curator die een arbeidsovereenkomst 
verderzet of sluit geen loon betaalt (Kh. Hoei, 28 november 1979, J. T. T., 
1981, 95). 
In dit geval en wanneer de curator het slachtoffer met de activa van het 
buitenbezitgestelde vermogen zou hebben vergoed, kunnen de schuldeisers 
hem hiervoor aanspreken bij het doen van rekeningen naar aanleiding van 
het sluiten van het faillissement. 

126. De schade die de curator aan het buitenbezitgestelde vermogen zou 
aanbrengen, dient door hem te worden vergoed (naargelang het afsluitings
resultaat, aan de schuldeisers of aan de gefaiiieerde): 
- vriesschade aan een onroerend goed (Luik, 5 december 1986, J.L.M.B., 

1987, 801); 
- omstandigheden van toewijzing ingeval van verkoop van onroerende 

goederen (Brussel, 21 juni 1988, T.B.H., 1989, 968); 
- verkoop van door derden gerevindiceerde goederen zonder een elemen

taire verificatie door te voeren (Luik, 16 november 1987, J.L.M.B., 
1988, 419); 

- aanvaarding van niet-uitdrukkelijk ingeroepen voorrecht (Kh. Brussel, 
15 januari 1985, T.B.H., 1985, 322); 

- het zich toeeigenen van erelonen op basis van eigen berekeningen, 
zonder controle noch toelating van de rechtbank (Gent, 17 juni 1985, 
onuitg., A.R., nr. 55.478); 

- verderzetten van een deficitaire handelsvoortzetting (Verougstraete, I. 
en Van Buggenhout, C., ,Faillissement en continulteit van de onderne
ming", gecit., 31); 
niet naleven van de door de failiissementswet voorgeschreven procedure 
(Cass., 19 oktober 1978, Pas., 1979, I, 213). 

127. In bepaalde gevallen kan het niet of slecht vervullen van zijn opdracht 
de aansprakelijkheid van de curator tot gevolg hebben t.o.v. individuele 
schuldeisers: 
- Kh. Brussel, 12 november 1979, B.R.H., 1980, 199: niet verzenden van 

de omzendbrief voorzien door artikel 496, § 2 Faili. W.; 
- Cass., 8 apri11976, Pas., 1976, I, 884: niet-onmiddeiiijke afgifte van de 

opbrengst ingeval de pandhoudende schuldeiser van zijn initiatiefrecht 
heeft gebruik gemaakt; 

- Luik, 1 maart 1983, R.P.S., 1984, 163: verkoop van een gerevindiceerd 
goed; 
Cass., 24 februari 1984, J.T., 1985,184: verkoopvandoordegefailleer
de geleasde uitrustingsgoederen; 
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- Kh. Brussel, 19 mei 1980, onuitg., A.R., nr. 363/80: schade aangehuur
de lokalen bij de weghaling van de meubelen. 

4. 0NTSLAG 

128. Krachtens artikel 574, 2° Ger. W. is uitsluitend de rechtbank van 
koophandel bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die het beheer 
van het faillissement (onder het infra geformuleerde voorbehoud nr. 303) 
in het algemeen en de aansprakelijkheid van de curator in het bijzonder tot 
voorwerp hebben (Cass., 24 februari 1984, B.R.H., 1984, 434; Luik, 21 no
vember 1986, onuitg., A.R., nr. 16.150/85; Rb. Dinant, 28 maart 1984, 
onuitg., A.R., nr. 8849/82; Rb. Brussel, 17 oktober 1986, onuitg., A.R., 
nr. 145.876). 
Aangezien de curatoren door de rechtbank van koophandel worden aange
steld en zij hun opdracht uitvoeren onder toezicht van de rechtbank, kunnen 
zij door de rechtbank van koophandel worden ontslaan of vervangen 
(art. 462 Faill. W.), doch niet geschorst (Brussel, 18 maart 1987, J. T., 1987, 
209). Ook de wraking van een curator is niet door de wet voorzien (Kh. 
Doornik, 23 december 1986, onuitg., A.R., nr. 97/86). 
Tot het ontslag of de vervanging van een curator kan enkel worden beslist 
op grond van reele en ernstige feiten en nadat hij eerst is gehoord (Bergen, 
22 november 1982, J. T., 1983, 346; Kh. Brussel, 5 juni 1986, onuitg., A.R., 
nr. 67/86). 

1. 0MVANG 

HOOFDSTUK V 

RECHTSTREEKSE GEVOLGEN VAN HET 
FAILLISSEMENTSVONNIS 

AFDELING 1 

DE BUITENBEZITSTELLING 

129. De gefailleerde verliest door het faillissement het beheer over zijn 
patrimonium dat vanaf de faillietverklaring wordt bestuurd door een cura
tor binnen de bevoegdheden die de wet hem toekent (art. 444 Faill. W.; 
Brussel, 1 oktober 1985, J. T., 1986, 344). 

De goederen die het voorwerp zijn van de buitenbezitstelling zijn in de eerste 
plaats deze die het voorwerp uitmaken van het ter griffie van de rechtbank 
van koophandel neergelegde inventaris (art. 498 Faill. W.). 

De buitenbezitstelling treedt in vanaf de dag (0 uur) waarop het faillisse
ment is uitgesproken en dus niet vanaf het uur waarop de rechtbank het 
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faillissement uitspreekt (Brussel, 12 december 1980, B.R.H., 1981, 229; 
Cass., 19 oktober 1987, T.B.H., 1988, 20). De nietigheid bepaald door 
artikel 444 is relatief en beschermt enkel het buitenbezitgestelde vermogen; 
zij kan dus niet door derden doch aileen door de curator worden ingeroepen 
(Gent, 20 november 1986, T.B.H., 1988, 776). De buitenbezitstelling bete
kent ook niet dat de gefailleerde geen tegenpartij meer zou kunnen zijn in 
geschillen waarin hij een persoonlijk belang kan aantonen (Luik, 28 novem
ber 1986, T.B.H., 1987, 514), b.v. om zijn belangen te vrijwaren in het 
kader van een nieuwe handelsbedrijvigheid (Cass., 26 oktober 1987, J. T. T., 
1988, 140; Cass., 27 oktober 1987, T.B.H., 1988, 693) en hij kan zelf zijn 
aangifte in de inkomstenbelasting indienen maar zonder het patrimonium 
dat door de curator wordt beheerd, daarbij te verzwaren door een akkoord 
te sluiten met de fiscus (Antwerpen, 23 april1985, Limb. Rechtsl., 1987, 
49). Ingevolge artikel 444 Faill. W. zal de gefailleerde geen nalatenschap 
kunnen aanvaarden of verwerpen (Rb. Aarlen, 5 oktober 1984, J. Liege, 
1984, 630). 

De buitenbezitstelling kan dus niet verhinderen dat de gefailleerde de nieuwe 
inkomsten die hij door een nieuwe bedrijvigheid verwerft en het loon dat 
hij verdient in ontvangst kan nemen en aanwenden om in zijn levensonder
houd en dat van zijn gezin te voorzien (Cass., 25 juli 1985, Arr. Cass., 
1984-85, 1481; contra: Arbh. Antwerpen, 29 juni 1984, R. W., 1985-86, 
155). 

Essentieel is inderdaad te onderstrepen dat het faillissement de gefailleerde 
niet de mogelijkheid ontneemt een nieuwe handelsbedrijvigheid te voeren 
(Bergen, 13 december 1988, J.L.M.B., 1989, 157). 

130. Even essentieel is dat hij zelf alle rechtsvorderingen en rechtsmiddelen 
kan instellen die uitsluitend betrekking hebben op de rechten verbonden aan 
zijn persoon (Cass., 6 december 1984, R. W., 1989-90, 1293): aldus zal 
aileen de gefailleerde, bij uitsluiting van de curator een vordering kunnen 
instellen tot vergoeding van de morele · schade die hij heeft gel eden ten
gevolge van door derden gepleegde misdrijven (Cass., 6 december 1989, 
R. W., 1989-90, 1293; Brussel, 5 mei 1986, R.G.A.R., 1987, 11.303). 

De schadevergoeding die aan de gefailleerde door het instellen van deze 
persoonlijke vordering wordt uitbetaald, komt toe aan de boedel (Cass., 
26 mei 1977, Pas., 1977, I, 985; Antwerpen, 22 januari 1988, R. W., 1987-
88, 1100, met kritische noot van Storme, M.). Inderdaad is de tekst van 
artikel444 Faill. W. algemeen en strikt en Iaat deze geen uitzonderingen toe. 

De rechtsleer en rechtspraak die meent dat de extrapatrimoniale schadever
goeding aan de werking van artikel444 Faill. W. is onttrokken, verwart de 
uitoefening van het persoonlijk recht met de vergoeding die uit deze 
persoonlijke vordering kan voortvloeien (Corr. Tongeren, 20 december 
1984, Limb. Rechtsl., 1985, 155) en die ongeacht haar oorsprong, onder de 
toepassing van artikel 444 Faill. W. valt. 
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131. De inkomsten die de gefailleerde verwerft uit een nieuwe handelsactivi
teit zullen niet aan de boedel toekomen voor de kosten van verwerving van 
die inkomsten, de kosten van het voeren van die handelsbedrijvigheid 
evenals van zijn levensonderhoud (Cass., 26 oktober 1987, R. W., 1987-88, 
951). 

Het aldus ontstane netto-actief zal wel door de curator in beslag kunnen 
genomen worden (Cass., 26 oktober 1987, J.T.T., 1988, 140). 

Het is dus ten onrechte dat er soms wordt vanuit gegaan dat de buitenbezit
stelling zich niet uitstrekt tot vorderingen die voortvloeien uit de nieuwe 
handelsactiviteit (Arb h. Antwerpen, 29 juni 1984, R. W., 1985-86, 615). 

Na het openverklaren van het faillissement geniet de gefailleerde nog steeds 
van de bescherming van artikel 1409 Ger. W.: onbeslagbaar deel van zijn 
eventueelloon. De curator zal dus slechts aanspraken kunnen Iaten gelden 
op het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon zo de gefailleerde, na 
faillissement, inkomsten uit loon heeft. Heeft de schuldenaar zijn loon 
overgedragen voor het faillissement dan valt deze overdracht buiten het 
collectief beslag - onder voorbehoud van gebeurlijke nietigverklaring op 
grond van de bijzondere regels van het faillissementsrecht - (Kh. Antwer
pen, 31 december 1987, T.B.H., 1988, 495). Hij kan evenwel aan deze 
bescherming verzaken (Bergen, 13 december 1988, J.L.M.B., 1989, 175). 

132. Ingevolge de buitenbezitstelling van de gefailleerde zal een rechtsvor
dering, ingesteld door deze laatste, van rechten verkregen na het faillisse
ment maar die aan het buitenbezitgestelde vermogen toebehoren, niet-toe
laatbaar zijn. Deze niet-toelaatbaarheid kan niet , ,gedekt'' worden door een 
latere brief van de curator waarin deze zich akkoord verklaart met de 
vordering (Arbh. Antwerpen, 7 april 1978, R. W., 1979-80, 774). 

2. SANCTIONERING 

133. De buitenbezitstelling volgt uit het faillissementsvonnis, bekendge
maakt overeenkomstig artikel 472 Faill. W. 

De bekendmaking geldt als collectieve betekening aan alle belanghebbenden 
zodat diegenen die ondanks de buitenbezitstelling met de gefailleerde con
tracteren, zich niet kunnen verschuilen achter hun onwetendheid en de 
rechtshandelingen gesteld door of met de gefailleerde aan de boedel niet 
zullen tegengesteld kunnen worden. 

Een betaling gedaan aan de gefailleerde na het faillissementsvonnis heeft 
tot gevolg dat diegene die de betaling heeft verricht een tweede maal dient 
te betalen aan de boedel (Brussel, 9 maart 1960, Pas., 1961, II, 151). 

De loutere overhandiging van een cheque is geen betaling: een betaling per 
cheque door de gefailleerde is nietig wanneer de rekening van de schuldeiser 
pas na het faillissement wordt gecrediteerd (Bergen, 3 september 1986, J. T., 
1987, 9; Kh. Verviers, 19 maart 1984, T.B.H., 1985, 546; zie o.a. over dit 
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probleem: Spruyt, N., ,De betaling van een cheque na faillissement van de 
trekker", R. W., 1984-85, 878; Benoit-Maury, A., ,Incidence d'une decla
ration de faillite sur la validite du payement d'un cheque", Ann. Dr. Liege, 
1989, 205). Tach is er thans een tendens die onder druk van de bankpraktijk 
als betalingsmoment weerhoudt niet de dag waarop de rekening van de 
begunstigde werd gecrediteerd maar wei de dag waarop de rekening van de 
bankier van de begunstigde het is geweest (Kh. Brussel, 23 juni 1987, 
T.B.H., 1990, 1039). 
Voor de toets van de overschrijvingen aan artikel 444 Faill. W. geldt nag 
de klassieke oplossing (Kh. Brussel, 25 mei 1981, J. T., 1983, 346). 
Worden er op de dag van het faillissement door de gefailleerde betalingen 
verricht dan kunnen deze niet aan de boedel worden tegengeworpen (Cass., 
19oktober 1987, J.T., 1988, 192). 
Er weze tenslotte opgemerkt dat een vonnis van de Vrederechter van 
Oostende besliste dat indien de gefailleerde zonder toestemming van de 
curator zijn onroerend goed blijft bewonen, hij dit betrekt zonder recht 
noch titel zodat hij uitgedreven zal kunnen worden (Vred. Oostende, 
18 maart 1989, Res et Jura Immobilia, 1980, 237). Deze beslissing is 
gestoeld op de buitenbezitstelling van de gefailleerde. 

AFDELING 2 

DE OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING 

1. STREKKING 

134. Vanaf de datum van het faillissementsvonnis kan geen vordering door 
of tegen de gefailleerde worden uitgeoefend door de gewone en algemeen 
bevoorrechte schuldeisers (Rb. Kortrijk, 9 september 1986, R. W., 1986-87, 
2590): het is immers de wettelijke opdracht van de curator het actief te gelde 
te maken en de opbrengst ervan te verdelen. Iedere rechtsvordering en iedere 
tenuitvoerlegging kan uitsluitend tegen de curator worden ingesteld of 
vervolgd (art. 452 Faill. W.). 
De betekening van een dwangbevel aan de gefailleerde is nietig als niet 
tegelijk een betekening werd gedaan aan de curator (Beslagr. Dendermonde, 
24 mei 1983, F.J.F., 1983, 320). 
Deze opschorting is het gevolg van de samenloop die door het faillissement 
ontstaat en de ermee gepaard gaande gelijkheid onder de schuldeisers die 
aanspraak maken op het buitenbezitgestelde vermogen van hun schulde
naar: zonder deze regel zou de snelste schuldeiser eerst en wellicht helemaal 
worden betaald en de minder snelle wellicht helemaal niet. In een econo
misch en juridisch geordende samenleving is zo'n ongelijkheid niet aan
vaardbaar: het hoofddoel van de wetgever in de samenloop is derhalve de 
proportionele betalingsmogelijkheid van de schuldeiser rekening gehouden 
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met de relatieve belangrijkheid van zijn aanspraak. Het beginsel van de 
gelijkheid werd in ongeveer analoge regelingen uitgewerkt naargelang de 
context waarin de samenlopende aanspraken worden geformuleerd: men 
vindt het o.a. terug in de artikelen 8 en 9 Hyp. W., 184 Venn. W. en 451 
en 561 Faill. W. 
Elke aanspraakgerechtigde schuldeiser heeft aldus een verworven recht dat 
geen enkele andere meer zou betaald worden dan hijzelf, onder uitzondering 
van de regels van voorrang die middels de voorrechten door de wetgever 
in het }even werden geroepen. 
Individuele vervolgingen tasten ontegensprekelijk het buitenbezitgestelde 
vermogen aan (Cass., 17 oktober 1980, Ann. Cass., 1980-81, 177). 
De opschortingsregel treft niet enkel de daadwerkelijke uitvoeringsdaden: 
een bewarend beslag onder derden zal geen gevolgen meer sorter en vanaf 
faillissementsdatum (Brussel, 25 januari 1990, T.B.H., 1990, 888 -
art. 453 Faill. W.). 

2. TOEPASSINGSVELD 

a) de gewone en algemeen bevoorrechte schuldeisers 

135. De gewone en algemeen bevoorrechte schuldeisers zullen hun rechten 
tegen het buitenbezitgestelde vermogen slechts kunnen doen gelden door 
aangifte van schuldvordering te doen in het passief van het faillissement. 
Zij kunnen geen veroordeling vorderen van de curator om betaald te worden 
want het bekomen van een uitvoerbare titel tegen het buitenbezitgestelde 
vermogen is niet te verenigen met de regel van artikel 452 Faill. W. 

Was er reeds een geding tegen de schuldenaar hangend voor het faillissement 
dan zal de schuldeiser het verder voeren tegen de curator die het geding niet 
hoeft te hervatten maar als procespartij kan worden opgeroepen per ge
rechtsbrief indien hij zijn tussenkomst niet vrijwillig meldt. 
Anderzijds beletten de samenloop en de opschortingsregel niet dat een 
gewone schuldeiser tegen een gefailleerde wiens faillissement nog niet is 
afgesloten een veroordeling en dus een uitvoerbare titel zou vorderen voor 
zijn schuldvordering: bekomt hij een dividend uit de boedel dan zal deze 
op de vordering worden aangerekend (Gent, 13 maart 1987, R. W., 1986-87, 
2587). 

b) de bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers 

136. De schuldeisers bevoorrecht op bepaalde roerende goederen die de 
gefailleerde toebehoren kunnen niet uitvoeren op het buitenbezitgestelde 

_ vermogen zolang het proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen 
niet is afgesloten (art. 454 Faill. W.). Daarna beschikken zij wei over het 
recht tot uitvoering want jegens hen is de regel van de gelijkheid niet 
werkzaam. 
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De verhuurder, de pandhoudende schuldeiser en de eerst ingeschrevene 
bypothecaire schuldeiser zullen zich aan het faillissement niet dienen te 
storen. 

Zo zal de verbuurder krachtens artikel454 par. 2 Faill. W. zelf onverwijld 
zijn voorrecbt kunnen uitoefenen wanneer hij de verhuurde lokalen kan 
terugnemen (wat nagenoeg steeds het geval zal zijn in een faillissement 
doordat de curator de overeenkomst zal beeindigen). 

Ingevolge artikel564laatste lid Faill. W. kan de eerst ingeschreven hypothe
caire schuldeiser in aile gevallen het bezwaarde goed doen verkopen, in 
tegenstelling tot de curator (zie o.m. Van Buggenhout, C., en Parijs, R., 
,Over de verkoop van de onroerende goederen toebeborende aan de 
gefailleerde", T.B.H., 1981, 392 e.v.). Deze laatstekanimmers deonroeren
de goederen niet verkopen voor de akkoordvergadering of wanneer de 
vervolgingen al zijn begonnen (art. 564 par. 2). Men is er wei soms ten 
onrechte van uitgegaan dat de curator en de hypothecaire scbuldeiser na de 
akkoordvergadering concurrerende rechten zouden hebben zodat diegene 
die betzij eerst een bevelschrift van de rechter-commissaris of de machtiging 
van de rechtbank (ingeval van verkoop uit de hand) bekomt, hetzij een 
notaris doet aanstellen, tot de verkoop zou kunnen doen overgaan (zie o.m. 
VanRyn, J., en Heenen, J., ,Principes de droit commercial, d. IV, nr. 
2761; de Leval, G., ,Aspects actuels du droit des saisies", J. T., 1980, 650; 
Coppens, P. en 't Kint, J., ,Chronique de Jurispr." R.C.J.B., 1983, 454; 
Kh. Charleroi, 23 februari 1983, Pas., 1983, III, 28; Kh. Brussel, 6 decem
ber 1983, R. W., 1984-85, 1048; Kb. Brussel, 2mei 1984, T.B.H., 1984, 648). 

Door zijn arrest van 21 september 1984 (T.B.H., 1985, 368) heeft het Hof 
van Cassatie beslist dat er van concurrerende rechten geen sprake is omdat 
de eerst ingescbreven bypothecaire schuldeiser ten allen tijde kan uitvoeren 
en steeds voorrang heeft (art. 564 Iaatste lid Faill. W.). 

De andere hypotbecaire schuldeisers kunnen eveneens de onroerende goede
ren, ondanks bet faillissement, doen verkopen maar niet meer na de 
akkoordvergadering. Voor de akkoordvergadering kan de curator in de 
procedure tussenkomen als het belang van bet buitenbezitgestelde vermogen 
zulks vereist (art. 564 Faill. W.). 

137. De pandboudende schuldeiser put zijn recht uit artikel 9 van de wet 
van 5 mei 1872 dat uitdrukkelijk bepaalt dat de rechten die deze wet aan 
de pandboudende verleent niet worden opgeschort door het faillissement. 
De curator zal dus onder geen beding het initiatief kunnen nemen tot 
pandverzilvering tegen de wil van de pandhoudende schuldeiser in en hij zal 
ook geen rechten kunnen doen gel den op de opbrengst van het gerealiseerde 
pand, ook al zijn er betwistingen tussen de bijzonder bevoorrechte schuldei
sers (Cass., 8 april 1976, J.T., 1977, 115; Merchiers, Y., ,La realisation 
du gage sur fonds de commerce", R.C.J.B., 1989, 277), behoudens op bet 
eventuele batig saldo. 
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De faillissementswet voorziet wel in de mogelijkheid voor de curator om, 
mits machtiging van de rechter-commissaris, ten allen tijde de schuld af te 
lassen en het pand terug te nemen om het te realiseren in omstandigheden 
die hij gunstig acht voor de boedel (art. 543 Faill. W .). De toepassingsgeval
len zullen zeer uitzonderlijk blijven. 
Wanneer een overdracht ,going-concern" mogelijk is dan is deze mogelijk
heid in overweging te nemen omdat het gevaar anders reeel is dat de 
pandhoudende schuldeiser zal genoegen nemen met (de veel mindere) reali
satieprijs van de afzonderlijke bestanddelen. 
Deze exclusieve rechten die de wetgever aan bepaalde schuldeisers heeft 
voorbehouden betekenen echter niet dat de curator in bepaalde omstandig
heden niet tot realisatie van de activa die door de aan hun vorderingen 
klevende zekerheden zijn bezwaard, zou kunnen overgaan. De curator heeft 
immers de wettelijke opdracht het ganse buitenbezitgestelde vermogen -
zonder uitzondering - te verzilveren. 
De wet geeft aan deze bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers 
wei absolute voorrang hoven de curator om uit te voeren op het actief dat 
door de aan hun vordering klevende zekerheden is bezwaard maar de 
curator heeft de wettelijke plicht het vermogen binnen korte tijd te verzilve
ren en hij zal de verkoop van dit bijzonder bezwaarde actief aanvatten 
wanneer deze schuldeisers daartoe zelf niets ondernemen: aangezien de 
opbrengst ervan niet tot het actief van het faillissement behoort - in de 
zin dat deze opbrengst onverwijld aan de schuldeiser (die niet gehinderd 
wordt door de opschorting van de tenuitvoerlegging) over te maken is 
(Cass., 8 april 1976, J. T., 1977, 115) - zal de curator desgevallend 
toepassing dienen te maken van artikel 536 Faill. W. en het faillissement 
onmiddellijk bij gebrek aan actief afsluiten indien zou blijken dat het ganse 
vermogen bijzonder bezwaard is en de opbrengst ervan met zekerheid de 
schuldvorderingen van de bijzonder bevoorrechte schuldeisers niet zal over
treffen. 

138. De curator heeft geen wettelijke verplichting de bijzonder bevoorrech
te schuldeisers in gebreke te stellen alvorens zelf het actief te verzilveren. 
De rechtsleer stelt een ingebrekestelling wel als voorwaarde voor de curator 
om zelf het initiatief te kunnen nemen en steunt deze stellingname op het 
gemeen recht, hetgeen impliceert dat de curator in contractuele verhouding 
zou staan met de pandhoudende schuldeiser, wat verkeerd is (zie hierover 
o.m. Linsmeau, J., ,La realisation du gage sur fonds de commerce en cas 
de faillite du debiteur", J.T., 1979, 228). 
Aangezien deze schuldeisers steeds voorrang hebben kunnen ze ten allen 
tijde de verkoopprocedure op initiatief van de curator doorkruisen en zelf 
doen verkopen volgens de geijkte procedure: in dit geval en bij lang stilzitten 
en stilzwijgen van de schuldeisers kan een ingebrekestelling nuttig zijn om 
de door de curator reeds uitgegeven kosten op hen te verhalen bij toepassing 
van het leerstuk over het rechtsmisbruik. 
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Indien de curator bet bijzonder bezwaarde actief zou verzilveren zonder de 
betrokken schuldeisers daarin te kennen of zelfs tegen hun wil in, brengt 
hij zijn aansprakelijkheid in bet gedrang voor de eventuele meeruitgaven 
en/of mindere opbrengsten. 
In bet geval van de pandhoudende schuldeiser, die net als de andere 
bijzondere bevoorrechte schuldeisers niet zelf kan verkopen, kan het voor
vallen dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel wiens toelating 
wettelijk is vereist (art. 11, wet van 25 oktober 1919) de curator van het 
faillissement aanstelt om bet pand te verzilveren en tot verdeling over te 
gaan: dit is een louter opportuniteitsbeslissing gesteund op de gegevens die 
de voorzitter bekend zijn (zie hiervoor Verougstraete, I., ,De schizotyme 
curator", T.B.H., 1987, 289; DuBois, G., ,Les rapports curateur/cn!an
cier gagiste sur fonds de commerce: manicheisme ou realisme'', Bank. Fin., 
1988/5, 29; Merchiers, Y., ,La realisation du gage sur fonds de commer
ce", R.C.J.B., 1989, 282; Kh. Gent, 30 april1985, T.B.H., 1987, 717). 
Wordt de curator aangesteld dan blijft artikel 9 van de wet van 5 mei 1872 
zijn volle uitwerking behouden en zal de opbrengst onverwijld aan de 
pandhoudende schuldeiser, binnen de perken van de pandakte, worden 
overgemaakt. 

c) De schuldeisers van de boedel en van het nieuwe vermogen 
139. Boedelschulden zijn schulden die rechtstreeks op het vermogen onder 
bewind wegen en derhalve ten laste zijn van de curator in zijn hoedanigheid 
van bestuurder. Zij zijn dus rechtstreeks door dit vermogen te betalen 
zonder aan de vormvereisten van het nazicht der schuldvorderingen onder
worpen te zijn. Ben van de gevolgen van de publicatie van bet faillissements
vonnis is dat de medecontractanten van de curator weten dat zij een 
schuldvordering zullen bezitten, niet op zijn persoon en zijn ganse vermogen 
maar op het door de buitenbezitstelling onder bewind gestelde vermogen, 
waarover de curator binnen de per ken van zijn bevoegdheid handelt (Gent, 
27 juni 1983, onuitg., A.R., nr. 359176). 
In uitzonderlijke gevallen van samenloop tussen contractuele en aquiliaanse 
aansprakelijkheid zullen zowel het persoonlijk vermogen van de curator als 
het buitenbezitgestelde vermogen door het slachtoffer kunnen aangespro
ken worden. 
De samenstelling van het onder bewind gestelde vermogen zal blijken uit 
deter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegde inventaris (art. 
489 Faill. W .). 
Daarbij is wel te onderstrepen dat, niettegenstaande de boedelschulden 
schulden zijn van de massa zelf, artikel 7 Hyp. Wet en de regel van de 
algemene vermogensonderwerping opnieuw in werking treden eenmaal bet 
faillissement is gesloten; de gefailleerde aan wie de verbintenissen die door 
de curator werden aangegaan kunnen tegengesteld worden is dan schulde
naar van de boedelschulden op gans zijn vermogen (Cass., 28 april en 6 mei 
1983, R.C.J.B., 1986, 708 en 712). 
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De gefailleerde kan een nieuwe handelszaak opzetten (zie supra Hoofdstuk 
VI, Afdeling 2, III). Ben nieuw vermogen zal uit deze activiteit ontstaan. 
De curator zal slechts het netto- aktief ervan kunnen in beslag nemen onder 
aftrek van de kosten van verwerving ervan en van de kosten die erop rusten 
(Cass., 26 oktober 1987, R. W., 1987-88, 51). 

Deze oplossing komt neer op het toekennen van een voorrang aan de 
,nieuwe" schuldeisers op de ,nieuw" verworven goederen. 
Tijdens de faillissementsprocedure zullen er dus twee vermogens naast 
elkaar bestaan: 

- de goederen die het voorwerp zijn van de buitenbezitstelling: d. w .z. 
diegene die gei:nventariseerd werden op faillissementsdatum, waarbij zich 
zal voegen het resultaat van de vorderingen gesteund op de artikelen 445 
en vgl. Faill. W. en het resultaat van de door de curator ingespannen 
aansprakelijkheidsvorderingen en de goederen die aan de gefailleerde te 
beurtvallen na het faillissement, b.v. ingevolge erfenis; 

- de opbrengst van de nieuwe bedrijvigheid van de gefailleerde die niet 
onder de buitenbezitstelling valt, d.w.z. in wezen de lasten-kosten van deze 
bedrijvigheid, met inbegrip van de fiscale lasten en de onderhoudskosten 
van hemzelf en zijn gezin (zie Hoofdstuk VI, Afdeling 2, III). 

3. GEVOLGEN 

a) T.a. v. het retentierecht 

140. Het retentierecht kan worden omschreven als de aan een schuldeiser 
toekomende bevoegdheid om de teruggave van een goed uit te stellen tot 
zijn schuldenaar zijn verbintenissen jegens hem (de schuldeiser) heeft ten 
uitvoer gebracht. 

Als negatief drukkingsmiddel om betaling te bekomen, werd tevens erkend 
dat het retentierecht kan tegengesteld worden aan de schuldeiser na samen
loop (Cass., 7 november 1935, Pas., 1936, I, 4; Cass., 22 juni 1979, R. W., 
1979-80, 2096; Cass., 11 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 42; Brussel, 
7 december 1977, J. T., 1978, 331), zelfs indien ze over een bijzonder 
voorrecht beschikken. Deze mogelijkheid werd in sommige vroegere recht
spraak en de rechtsleer betwist (Kh. Bergen, 18 september 1978, T.B.H., 
1979, 88; Van Ommeslaghe, P., R.C.J.B., 1963, 69 e.v.). Er werd echter 
beslist dat het retentierecht niet kan worden tegengesteld aan de hypothecai
re schuldeiser (Brussel, 9 mei 1974, R. W., 1975-76, 1304). 
Het retentierecht is afhankelijk van het cumulatief bestaan van meerdere 
voorwaarden: de schuldvordering uit hoof de waarvan men een retentierecht 
uitoefent moet eerst en vooral een vaststaand, effen en opeisbaar karakter 
hebben (Van Ommeslaghe, P., , ,Les obligations, Chronique de jurispruden
ce, 1974 a 1982", R.C.J.B., 1986, p. 253, nr. 138; zie nochtans contra: Kh. 
Charleroi, 5 maart 1886, Pond. Per., 1886, 620; inzake opeisbaarheid van 
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een schuldvordering: Brussel, 24 mei 1930, J.C.Br., 1930, 175). De schuld
eiser moet het goed ter goeder trouw terughouden, hij moet derhalve het 
bezit van het goed op regelmatige wijze hebben verkregen (Kh. Brussel, 7 
september 1987, J.T., 1988, 607; Kh. Verviers (kortg.), 5 november 1982, 
T.B.H., 1983, 590, noot J.L.; Kh. Luik, 9 maart 1982, J.T., 1982, 671; 
Cloquet, Les concordats et lafail/ite, Les Novelles, IV, nr. 1548). Hij moet 
het goed terughouden voor eigen rekening en moet in het bezit ervan zijn 
gebleven (Gent, 13 augustus 1844, Pas., 1844, II, 248; Kh. Antwerpen, 30 
juli 1864, J.P.A., 1864, 287; Kh. Kortrijk, 18 oktober 1952, R. W. 1954-55, 
1114; Kh. Gent 21 april 1951, R. W., 1951-52, 972). Vervolgens kan de 
terughouding enkel geschieden op lichamelijke roerende of onroerende 
goederen vermits aileen dergelijke goederen vatbaar zijn voor materiele 
detentie (Heurterre, P., ,Enkele beschouwingen over het retentierecht" in 
Liber Amicorum Frederic Dumon, Kluwer Rechtswetenschappen, 
Antwerpen, 161). Tenslotte moet de in retentie gehouden zaak eigendom 
zijn van de schuldenaar. 

141. VOOR DE TOEPASSING VAN BEN GELDIG RETENTIERECHT - Het 
retentierecht wordt erkend aan een garagist op een voertuig en nummer
plaat, tegen de eigenaar van de zaak (Kortged. Kh. Brussel, 9 maart 1990, 
onuitg., A.R., nr. 111/90; Kh. Gent, 15 januari 1956, J. T., 1956, 108, noot 
Berten, J.; Kh. Namen 31 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 60; Kort ged. 
Kh. Brussel, 1 juni 1989, J. T. 1990, 29). 

Voor de toepassing van een geldig retentierecht in een faillissement: een 
verzekeringsmaatschappij werd geacht om na faillietverklaring van haar 
makelaar de op de ontvangen premies vervallen commissies in te houden 
bij wijze van retentierecht (Antwerpen, 17 mei 1984, De Verz., 1985, 471, 
noot Thys, H.). 

142. Het retentierecht vervalt op het ogenblik dat de schuldenaar zijn 
verbintenissen nakomt. Bovendien is vereist dat een zekere band bestaat 
tussen de schuldvordering en de zaak die tot zekerheid van de schuldvorde
ring wordt teruggehouden. 

Hoven en rechtbanken hadden reeds in meerdere gevallen de gelegenheid 
om zich, zij het slechts zijdelings, uit te spreken over de vraag of het 
retentierecht zijn oorzaak vindt rechtstreeks in overeenkomst dan wei in een 
feitelijke toestand. Men kan zich immers afvragen of het retentierecht een 
band veronderstelt tussen het houden van de zaak en de schuldvordering 
(n.a.v. overeenkomst), dan wei een band tussen de zaak zelf en de schuld
vordering (n.a.v. feitelijke toestand). Het vereiste van een band wordt niet 
betwist, de aard van deze band des te meer. 

143. Meer en meer opteert de rechtspraak voor het zakelijk karakter van 
het retentierecht en wordt het losgemaakt uit de sfeer van de ,exceptio non 
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adimpleti contractus"; voor een toepassing in faillissementsrecht: Kh. 
Antwerpen, 27 mei 1964, R. W., 1965-66, 638, noot. Ook in het cassatiear
rest van 7 oktober 1976 zagen velen de doodsteek van de subjectieve 
contractuele samenhang (Cass., 7 oktober 1976, R.C.J.B., 1979, 5 e.v. en 
noot Fagnart, J .L.; zie ook conclusies Proc. Gen. Krings, Pas., 1977, I, 154; 
Kh. Brussel, 8 maart 1986, J. T., 1986, 458; Kh. Antwerpen, 27 mei 1964, 
R. W., 1965-66, 638). Deze terugkeer naar de bestaansreden van het retentie
recht stuit wei op hevig verzet van diegenen die enkel heil zien in het 
retentierecht als een persoonlijk recht dat geput wordt uit de subjectief-con
tractuele samenhang tussen schuldvordering en teruggehouden zaak (Colle, 
Ph., Het juridisch kader van de jaillissementsvoorkoming, 1989, nr. 1 02). 

Inzoverre steunt het retentierecht op een zakelijk recht, dat het terughouden 
de uitvoering van verbintenissen waarborgt die met de zaak door een 
objectieve samenhang - debitum cum re junctum -, dus los van elke 
contractuele binding tussen schuldeiser en schuldenaar, verbonden zijn. 

Deze objectieve samenhang kan belichaamd worden door de bewerking van 
de zaak, de bewaring van de zaak (zaakwaarneming, lastgeving, vervoer) 
of door de vergoeding wegens schade berokkend aan de retentor. 

In vele gevallen zullen weliswaar beide grondslagen aanwezig zijn, hetgeen 
dikwijls de verwarring in de hand heeft gewerkt. 

Toch is de discussie over het statuut van het retentierecht minder acade
misch dan sommigen beweren (Van Buggenhout, C. en Camelis, L., 
, Retentierecht, pand en faillissement", R. W. , 1977-7 8, 1409-1426). 

Inderdaad bestaat er geen retentierecht na de vrijwillige teruggave van de 
zaak. Indien nu het retentierecht slechts zou bestaan in het raam van een 
overeenkomst die zowel aan de oorsprong ligt van de schuldvordering als 
van het houden, zal een nieuwe inbezitstelling, voortvloeiend uit een nieuwe 
overeenkomst slechts tot zekerheid kunnen dienen van schuldvorderingen 
die hun ontstaan vinden in de nieuwe rechtsverhouding. 

Nu de zekerheid, in deze stelling, niet aan de zaak maar aan de overeen
komst is gekoppeld, gaat het retentierecht teloor bij het tenietgaan van de 
overeenkomst - de vrijwillige teruggave beeindigt de uitvoering - en kan 
dit recht niet meer herleven als zekerheid voor schuldvorderingen ontstaan 
uit beeindigde overeenkomsten. 

Met het zakelijk recht als grondslag stelt de teruggave en de wederinbezit
stelling geen probleem als er maar een ,debitum cum re junctum" bestaat 
tussen de zaak en de (oude) schuldvordering (Douai, 30 maart 1954, D., 
1954, 483). 

Dit legt uit waarom de aanhangers van de subjectief-juridische samenhang 
zichzelf dikwijls bij overeenkomst in de voorwaarden van de uitoefening 
van het juridisch retentierecht zullen plaatsen door het sluiten van , ,ondeel
bare'' overeenkomsten. 

Net zoals voor de schuldvergelijking zal dergelijke wilsconstructie die een 
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bijkomende zekerheid in het Ieven roept, de toetsing aan de economische 
werkelijkheid niet weerstaan (Cass., 7 oktober 1976, R. W., 1976-77, 1832). 

144. Aangezien het retentierecht een absoluut verweermiddel is zal het 
toelaten aan diegene die de zaak terughoudt in verband waarmee hij 
schuldeiser geworden is, jegens iedereen de teruggave te weigeren. Zolang 
de vordering niet integraal werd betaald zullen de doorlopende interesten 
ook dienen betaald te worden- dus ook na samenloop- (Van Buggen
hout, C., o.c., B.R.H., 1979, II, 310). 
De uitoefening van het retentierecht Ievert dezelfde praktische resultaten op 
als de uitoefening van een recht verbonden aan een hypotheek of voorrecht. 
Weliswaar is het retentierecht geen voorrecht aangezien het aan de schuldei
ser geen middel verschaft om betaald te worden maar het verleent toch aan 
de schuldeiser die koppig het goed onder zich blijft houden een absoluut 
wapen, zelfs wanneer de waarde van het goed de vordering overtreft. 

145. Tenslotte kan het retentierecht zowel op roerende als onroerende 
goederen worden uitgeoefend; in het laatste geval kan het enkel slaan op 
een goed dat toebehoort aan de schuldenaar (Antwerpen, 23 juni 1980, 
A.R., nr. 1484/77). 

b) T.a. v. revindicatie tegen de boedel 

146. De goederen die aan derden toebehoren in het algemeen en de goede
ren die de gefailleerde voor rekening van derden onder zich hield in het 
bijzonder en die in natura in de boedel worden teruggevonden, zijn door 
de curator terug te geven mits de machtiging van de rechter-commissaris 
(art. 572 Faill. W.; Bergen, 26 juni 1984, Pas., 1984, II, 140). 
De wet vermeldt uitdrukkelijk een aantal toepassingen o.a. in de artikelen 
566 en 567: revindicatie van handelseffecten die aan de toekomstige gefail
leerde waren afgegeven om ze te innen of om betalingen te doen; wanneer 
de toekomstige gefailleerde bewaarnemer was of commissionair. In dit 
laatste geval kan jegens de derde(koper) de prijs worden gevorderd door de 
eigenaar van de goederen die zouden zijn verkocht. 
Zolang de gefailleerde de goederen niet in ontvangst heeft kunnen nemen 
is revindicatie nog mogelijk, zelfs indien de levering plaatsvond op de dag 
van het faillissement (Kh. Neufchateau, 30 juni 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 
245). Daarentegen kunnen de aan de gefailleerde toegezonden goederen niet 
meer worden teruggevorderd wanneer de levering is geschied in zijn berg
plaatsen (Bergen, 18 maart 1981, Pas., 1981, II, 82). 
In de meeste gevallen zal een spontane teruggave plaatsvinden maar de 
rechtbanken hoeden zich voor bedrieglijk samenspannen tussen de gefail
Ieerde en een derde om te pogen onder de mom van een revindicatie 
goederen aan het collectief beslag te onttrekken (Brussel, 29 mei 1964, J. T., 
1964, 488). 
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De revindicatie is aan twee voorwaarden onderworpen: 

- de revindicant dient aan te tonen dat hij het recht had om voor het 
openvallen van het faillissement aan de toekomstige gefailleerde de terugga
ve van het gerevindiceerde goed te vragen, hetzij krachtens zijn eigendoms
recht (wat veronderstelt dat de gefailleerde nimmer eigenaar noch bezitter 
is geweest), hetzij krachtens een overeenkomst (huur, pand, inbewaarge
ving, consignatie met het oog op verkoop ... ); diegene die zich beroept op 
het feit dat hij goederen van de gefailleerde heeft gekocht voor de samen
loop dient de eigendomsoverdracht te bewijzen. 

Revindiceert men op grond van een overeenkomst dan maakt deze de 
voldoende doch noodzakelijke voorwaarde van terugvordering uit en is dan 
het overbodig aan te tonen dat men eigenaar was van het aan de gefailleerde 
bij overeenkomst ter beschikking gestelde goed. Omgekeerd is het niet 
voldoende de revindicatie te gronden op aankoopfacturen die op zich geen 
titel van revindicatie uitmaken (Kh. Brussel, 17 november 1981, A.R., nr. 
1411/88). 

- Het gerevindiceerde goed moet zich op het ogenblik van het openvallen 
van het faillissement nog in natura (d.w.z. identificeerbaar) in het patrimo
nium van de gefailleerde bevinden. Soortzaken moeten gelndividualiseerd 
zijn op het ogenblik van de samenloop. Zo kan de terugvordering van een 
geldsom niet worden ingewilligd (Bergen, 26 juni 1984, Pas., 1984, II, 140). 

147. Het bewijs van de titel van terugvordering kan tussen handelaars vrij 
worden geleverd. Zo kan een huur bewezen worden aan de hand van 
bankuittreksels die periodieke betalingen aantonen. 

Zoals gezegd zijn de hoven en rechtbanken wel beducht voor fraude (Cass., 
2 mei 1964, Pas., 1964, I, 932). 

De titel van terugvordering mag dus niet verdacht zijn. Overeenkomsten 
tussen ouders en kinderen zijn verdacht in se en een vaste datum wordt 
steeds vereist (Kh. Brussel, 5 april 1973, onuitg., A.R., nr. 275/73). 

A fortiori wordt een ,bekentenis" van de gefailleerde niet aanvaard (Brus
sel, 8 januari 1985, Pas., II, 85) en deze van de vennootschapsorganen ook 
niet omdat ze geen spreekrecht hebben (Brussel, 18 december 1986, J. T., 
1987, 315). 

148. Kan de revindicant geen titel van terugvordering voorleggen, dan zal 
de curator zich kunnen beroepen op artikel2279 B.W. Dit betekent dat de 
curator enkel zal dienen aan te tonen dat het bezit door de gefailleerde 
ongestoord, onafgebroken en ondubbelzinnig werd uitgeoefend. De curator 
kan echter aan de revindicant enkel artikel 2279 B.W. tegenwerpen voor 
lichamelijke roerende zaken ut singuli: het bezit van een handelsfonds dat 
een universaliteit uitmaakt is niet beschermd door dit artikel (Kh. Luik, 1 
maart 1983, T.B.H., 1984, 53). 
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Indien de gefailleerde zich niet kan beroepen op een deugdelijk bezit in de 
zin van artikel 2279 B.W., moet het bezit van de curator wijken voor de 
eigendomsaanspraken van de revindicant (Kh. Brussel, 12 december 1989, 
onuitg., A.R., nr. 961189). 

Op te merken valt dat de curator artikel2279 B.W. kan tegenwerpen zelfs 
wanneer de gerevindiceerde goederen onroerend zouden geworden zijn door 
bestemming (Kh. Brussel, 21 juni 1983, onuitg., A.R., nr. 4607). 

149. De individualisering van het gerevindiceerde goed is een feitelijk 
gegeven dat door aile middelen van recht kan bewezen worden. 

Inzake de revindicatie van effecten vallen de voor de contractant gekochte 
waarden in het buitenbezitgestelde vermogen zolang ze niet gei:ndividuali
seerd zijn, b. v. door een ontvangstbewijs waarop de nummers van de 
aangekochte effecten vermeld zijn (Antwerpen, 20 augustus 1990, T.R. V., 
1990, 538). 

Door de invoering van het K.B. nr. 62 van 10 november 1987 heeft de 
wetgever een stelsel van vervangbaarheid van de effecten ingevoerd waar
door zij niet meer te individualiseren zijn en werd een bijzonder revindica
tiestelsel ingevoerd ter bescherming van de individuele belegger, meer 
bepaald in artikel 10: dat artikel regelt de terugvorderingen tegen de 
tussenpersonen regelt: (,De terugvordering van vervangbare · effecten die 
een aangesloten lid verschuldigd is, geschiedt op de massa van vervangbare 
effecten van dezelfde aard die zich bij dat aangesloten lid bevinden of 
gestort zijn op zijn rekening-courant bij het interprofessioneel organisme; 
indien de massa onvoldoende is om de integrale teruggave van het verschul
digde te verzekeren zal zij verdeeld worden onder de eigenaars in verhouding 
tot hun rechten."). 

Daarbij zullen de revindicaties desgevallend slechts op proportionele wijze 
voldaan worden zodat de revindicant voor het niet-voldane deel zijn rechten 
in de boedel zal dienen uit te oefenen, aangezien het bijzondere stelsel van 
toepassing is ingeval van faillissement (zelfde beslissing). 

Zijn de goederen verkocht voor het faillissement door de toekomstige 
gefailleerde, dan kan de revindicatie enkel uitmonden in een vordering in 
de boedel. Heeft de curator daarentegen het gei:nventariseerde goed ver
kocht, dan zal de revindicant een vordering op de boedel bezitten voor de 
verkoopprijs. Heeft de onachtzame curator het goed verkocht ondanks de 
revindicatievordering, dan zal hij persoonlijk kunnen aangesproken wor
den. 

c) T.a. v. het eigendomsvoorbehoud 

150. Dergelijk beding verleent aan de verkoper de bevoegdheid om ingeval 
van samenloop de geleverde (roerend lichamelijke) zaak terug te vorderen 
van de koper indien deze zijn contractuele betalingsverbintenis niet heeft 
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vervuld (zie o.a. Schrans, G., ,Ret beding van eigendomsvoorbehoud en 
zijn externe werking tegenover de schuldeisers van de koper van een zaak'', 
T.P.R. 1982, 145, nr. 2 e.v.). 
Hoven en rechtbanken aanvaarden de algemene geldigheid van dergelijk 
beding. In geval van samenloop echter zal dit niet aan derden kunnen 
worden tegengeworpen (Cass., 27 maart 1952, Pas., 1952, I, 475; Cass. 31 
januari 1964, R.C.J.B., 1965, 99; zie Colle, Ph., Het juridisch kader van 
defaillissementsvoorkoming, 1989, nr. 106), behalve indien de koper voor 
de samenloop nag niet in het bezit werd gesteld van de verkochte zaak 
(Cass., 2 mei 1964, Pas., 1964, I, 932) of nag wanneer de onbetaalde 
verkoper, voor de samenloop, zich zonder bedrieglijk inzicht en op ondub
belzinnige wijze op de toepassing van het beding heeft beroepen (Kh. 
Oudenaarde, 2 februari 1989, A.R. nr. 22.805: ,Weliswaar mag, na faillis
sement of een andere vorm van samenloop, onder de schuldeisers van de 
koper, de verkoper het beding van eigendomsvoorbehoud niet aan derden 
en dus oak niet aan de boedel tegenwerpen maar tendeze werd het recht op 
terugneming uitgevoerd in onderling akkoord voor de datum waarop er 
samenloop ontstond"; Kh. Bergen, 5 februari 1990, J. T., 1990, 474; Kh. 
Brussel, 22 maart 1988, T.B.H., 1989, 631; Antwerpen, 1 maart 1988, Ann. 
Dr. Liege, 1988, 338; Kh. Hoei, 12 januari 1982, J.L., 1982, 296; Kh. Luik, 
1 maart 1983, R.P.S., 1984, 163 waar het eigendomsvoorbehoud niet werd 
aanvaard nu het slechts acht maanden na het openvallen van het faillisse
ment werd ingeroepen). Terecht onderstreept de rechtspraak dat het eigen
domsvoorbehoud op ondubbelzinnige wijze - dus niet mondeling - dient 
te worden ingeroepen voor de samenloop (Kh. Brugge, 31 januari 1991, 
onuitg., A.R., nr. 42.078, die het aanbod tot getuigenverhoor afwijst). Oak 
kan de terugvordering van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbe
houd wordt ingeroepen maar worden toegewezen wanneer deze goederen 
nag identificeerbaar zijn (zelfde beslissing). 
Tevens is het zo dat een beding van eigendomsvoorbehoud op zichzelf geen 
uitwerking heeft en niet tegenstelbaar is, wanneer het niet geschiedt met een 
ant binding van de overeenkomst overeenkomstig conventionele of wettelij
ke bepalingen (Gent, 29 oktober 1979, T.B.H., 1980, 464) - d.i. in 
toepassing van artikel1134 B.W. of een uitdrukkelijk ontbindend beding. 
Tenslotte zal de niet-tegenstelbaarheid van dergelijk beding zich uitstrekken 
tot aile gevallen van samenloop in Belgie, ongeacht de plaats waar de 
verkochte goederen zich bevinden. 
In elk geval zal het inlassen van een beding van eigendomsvoorbehoud, 
gekoppeld aan een uitdrukkelijk ontbindend beding volledige rechtskracht 
hebben - zelfs na samenloop - in de meeste ons omringende Ianden: de 
geldigheid ervan zal getoetst worden aan de wet die de contractsverhoudin
gen zal beheersen en de tegenstelbaarheid ervan aan derden aan de wet van 
de ligging van de goederen of ingeval van faillissement, aan de wet van de 
plaats van het openvallen van het faillissement (Kh. Brussel, 22 maart 1988, 
T.B.H. 1989, 631). 
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Wanneer leasing als een vermomde verkoop met eigendomsvoorbehoud 
dient gekwalificeerd te worden (Bergen, 23 november 1983, T.B.H. 1985, 
462) kan dit slechts ingeroepen worden voor de samenloop overeenkomstig 
een conventionele bepaling (eigendomsvoorbehoudsbeding). 

d) T.a. v. de ontbinding van de overeenkomst 

151. De ontbinding van overeenkomsten kan ofwel minnelijk gebeuren 
(art. 1134 B.W.) ofwel via de gerechtelijke weg (art. 1184 B.W.) ofnog op 
het gezag van een der contracterende partijen in toepassing van een ,uit
drukkelijk ontbindend beding". 

De schuldeiser kan immers de appreciatiebevoegdheid van de rechter ont
wijken (en dus ook de nadelen van een gerechtelijke procedure) door in de 
overeenkomst dergelijk beding in te lassen. 

Enkel in het eerste geval zal niet noodzakelijk een contractuele tekortko
ming aan de basis liggen van de beslissing tot ontbinding met dien verstande 
dat in dergelijk geval de ,ontbinding" een nieuwe overeenkomst zal uitma
ken (art. 1134 B.W.). 

In regel heeft de ontbinding terugwerkende kracht (ex tunc) zodat partijen 
in hun oorspronkelijke toestand moeten worden hersteld. Het effect van een 
ontbinding kan dus ingrijpend de regel der gelijkheid onder de schuldeisers 
in geval van samenloop verstoren: het feit immers dat een overeenkomst 
geacht wordt nooit te hebben bestaan, heeft tot gevolg dat de schuldeiser 
opnieuw eigenaar is geworden van het goed (ab initio), zodat hij hiervoor 
aan de samenloop ontsnapt. 

Is de huurovereenkomst goed opgesteld, in de zin dat de schuldenaar ook 
nog schadevergoeding zal dienen te betalen, dan zal deze bijkomende 
vordering wei aan de samenloop onderworpen zijn. Dit zal dan weer niet 
het geval zijn wanneer werd bedongen dat het betaalde voorschot in geval 
van ontbinding aan de schuldeiser behouden blijft (onder voorbehoud van 
de geldigheid ervan in het gemeen recht). 

De gerechtelijke ontbinding van een overeenkomst kan zonder problemen 
voor het faillissement worden gevorderd door een onbetaalde verkoper, 
zelfs in de verdachte periode. 

Het ontbindend beding (art. 1184 B.W.) is immers in iedere wederkerige 
overeenkomst stilzwijgend begrepen vanaf zijn totstandkoming zodat een 
benadeelde partij zich daarop steeds kan beroepen, doch essentieel is dat 
het voor faillissement gebeurt (Cass., 21 maart 1929, B.J., 1929, 303; Kh. 
Brussel, 10 oktober 1978, B.R.H., 1979, 46). Om dit uit te maken geldt niet 
het ogenblik waarop het vonnis uitgesproken wordt, doch wel de dag 
waarop de vordering wordt ingesteld. 

Het vonnis dat de ontbinding uitspreekt, zelfs na faillissement, retroageert 
tot op de dag van de vordering, zodat de verkoper opnieuw eigenaar wordt 
van de geleverde koopwaar en de gerevindiceerde goederen hem desgeval-
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lend door de curator zullen dienen teruggegeven worden (Gent, 7 januari 
1956, R. W., 1956-57, 534). 

152. Wat gebeurt er dan wanneer deze teruggave niet meer mogelijk blijkt 
te zijn omdat de koper ze inmiddels heeft verkocht of de curator deze na 
het faillissement heeft gerealiseerd. 
In het eerste geval zal een compensatoire schadevergoeding door de recht
bank toegekend worden die als schuld in de boedel zal worden opgenomen. 
In het tweede geval heeft de verkoper recht op de opbrengst van de 
verkochte goederen als schuld van de boedel en zal het saldo desgevallend 
worden opgenomen in het chirografair passief (Antwerpen, 1 maart 1988, 
R. W. 1988-89, 575), onder voorbehoud van de aansprakelijkheid van de 
curator. 

153. Tenslotte geldt oak de regel dat een vordering in ontbinding niet de 
dekmantel mag zijn van een kunstgreep. 
De praktijk wijst uit dat de minnelijke ontbinding van een overeenkomst 
met teruggave van de verkochte goederen in de verdachte periode in 
specifieke gevallen een verboden inbetalinggeving of vrijgevigheid kan 
uitmaken in de zin van artikel 445 Faill. W. 
Het feit van de minnelijke ontbinding zal zich dikwijls materialiseren door 
de loutere teruggave van de verkochte goederen en de uitgave van creditno
ta's. 
Rechtstechnisch stelt zich de vraag of partijen werkelijk de bedoeling 
hebben gehad het contract ex tunc te ontbinden (wat perfect mogelijk is) 
dan wel of zij door de teruggave een andere rechtshandeling op het oog 
hadden, met name de betaling door de koper van zijn schulden door middel 
van een indeplaatsgesteld goed. 
In dat laatste geval staat men voor de uitvoering van de overeenkomst, doch 
anders dan oorspronkelijk gestipuleerd en heeft de rechtbank de bevoegd
heid om, op grand van de haar voorgelegde gegevens, de voorgehouden 
,minnelijke ontbinding" te herkwalificeren in een verboden inbetalingge
ving of vrijgevigheid (zie o.a.: 't Kint, F., ,La resolution conventionnelle 
du contrat de vente en periode suspecte au regard de !'article 445, al. 3 de 
la loi sur les faillites", R.C.J.B., 1985, 184 e.v.; voor een concrete toepas
sing- Kh. Charleroi, 21 februari 1989, T.B.H., 1990, 442: ,op voorwaar
de dat er bijzondere omstandigheden eigen aan de zaak voorhanden zijn, 
kan de rechter die vaststelt dat de partijen in werkelijkheid de koop-ver
koopovereenkomst niet willen ontbinden, oordelen dat de rechtshandeling 
onder toepassing valt van artikel 445 Faill. W.". 
Een zekere terughoudendheid is echter geboden nu het Hof van Cassatie 
de principiele tegenstelbaarheid aan de boedel van de minnelijke ontbinding 
(en haar gevolgen) heeft aanvaard (Cass., 14 januari 1982, R. W., 1982-83, 
436). 
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De minnelijke ontbinding van een verkoop in de verdachte periode kan dus 
in beginsel aan de boedel worden tegengeworpen (Bergen, 21 februari 1989, 
T.B.H., 1990, 440). 
De feiten die aan de grondslag lagen van voormeld arrest waren de volgende: 
een autoverkoper verkocht en Ieverde een Mercedes aan een handelaar die 
deze gedeeltelijk in natura betaalde (door de afgifte van een andere wagen). 
Een saldo bleef nog verschuldigd. Uit een inventaris die werd opgesteld 15 
dagen voor het faillissement bleek dat de Mercedes tot het actief van de 
koper behoorde. 
lets voor het faillissement nam de verkoper de Mercedes terug onder de 
vorm van een koop waardoor de wederzijdse schuldvorderingen mekaar 
compenseerden. 
De autoverkoper pleitte vervolgens dat er aldus een minnelijke ontbinding 
van de koop was tussen gekomen, doch deze visie werd terecht door de 
rechtbank en later door het Hof verworpen omdat de vermeende bedoeling 
van partijen onverenigbaar was met de bewezen feiten. 
Daarom onderstreepte ook een vonnis van de Rechtbank van Koophandel 
te Oudenaarde (dd. 2 februari 1989, A.R., nr. 22.805) volledig terecht dat 
, ,de omstandigheden der zaak voldoende aantonen dat de wil van de 
partijen erin bestaan heeft de koop-verkoopovereenkomst te ontbinden en 
niet om, langs een omweg, aan de overeenkomst een uitvoering te geven, 
verschillend van diegene welke de partijen bij de totstandkoming ervan 
beoogd hadden'' (het ging om de terugname van een computerinstallatie 
met creditering van de fakturen, in onderling akkoord, omdat de koper er 
niet in slaagde te betalen). 
W el is het zo dat de wetsontduiking of veinzing des te nadrukkelijker zal 
zijn indien andere dan de oorspronkelijke goederen teruggegeven worden 
of genuszaken voor een hogere waarde (Verougstraete, I., Manuel du 
curateur de faillite, 1987, 221) of nog wanneer zeer belangrijke voorschotten 
aan de verkoper behouden blijven (Kh. Sint-Niklaas, 18 juli 1958, R. W., 
1959-60, 1372). 

154. Een variante die thans volledige erkenning geniet in de rechtspraak is 
het uitdrukkelijk ontbindend beding (zie o.a. Ernotte, M., ,Nature de la 
clause n!solutoire expresse en cas de faillite: condition resolutoire ou pacte 
commissoire expres?", Ann. Dr. Liege, 1988, 170-182). 
Dikwijls leest men in overeenkomsten bedingen zoals de verkoper houdt 
zich het recht voor, in geval van , wanbetaling van de fakturen op de 
vervaldag of in geval van elke vorm van samenloop de overeenkomst van 
rechtswege als ontbonden te beschouwen, zonder enige formaliteit of voor
afgaandelijke ingebrekestelling. Hij zal de koper hiervan in kennis stellen 
bij aangetekend schrijven ... '' 
Anders dan bij verkopen met een beding van eigendomsvoorbehoud (waar 
de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot wanneer de koper de prijs 
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volledig betaald heeft) wordt de koper bier dus onmiddellijk eigenaar en kan 
hij revindiceren. 

Over de geldigbeid van dergelijk beding oordeelt de unanieme recbtspraak 
dat het kan ingeroepen worden zolang er geen samenloop is ontstaan tussen 
de schuldeisers van de koper, aan wie bet beding kan tegengesteld worden 
als het in werking is gesteld voor de samenloop (Kb. Bergen, 5 februari 1990, 
J.T., 1990, 474 en Kb. Brussel, 30 oktober 1990, onuitg., inzake de N.V. 
Van Beveren t/Mter Gutt qq.). 

De teruggave van de geleverde goederen zal echter enkel aan de boedel 
kunnen tegengesteld worden indien de verkoper zich op regelmatige en 
ondubbelzinnige wijze op de toepassing van het beding heeft beroepen voor 
elke samenloop bij de koper. 

De inwerkingstelling van het beding dient niet door een dagvaarding in 
ontbinding te geschieden maar het kan bij een (liefst aangetekende) brief 
gericht aan de koper. 

Deze ondubbelzinnige houding is essentieel: niettegenstaande de voorwaar
den voor de toepassing van bet beding zijn vervuld kan de verkoper immers 
onder omstandigheden verkiezen de overeenkomst verder te zetten. 

Bij gebrek aan klare mededeling van de inwerkstelling van het beding voor 
de samenloop kan de terugname in de verdachte periode van het geleverde 
goed, onherroepelijk onder de hakbijl van artikel445, par. 3 Faill. W. vall en 
(verboden inbetalinggeving - Brussel, 3 januari 1990, J. T., 1990, 471). 

Indien het beding daarentegen op geldige wijze is in werking gesteld voor 
de samenloop, maar in de verdacbte periode, zal het niet onder toepassing 
van artikel 445, par. 3 Faill. W. vallen omdat enkel handelingen van de 
gefailleerde kunnen getroffen worden door deze nietigheid en bet uitdrukke
lijk ontbindend beding enkel door de wil van de verkoper wordt in werking 
gesteld (Brussel, 5 april 1968, Pas., 1968, II, 194; Luik, 23 januari 1985, 
J.L., 1985, 253). 

De scbuldeiser zal niet nalaten tijdig (d.i. voor de verkoop van de goederen 
door de curator) te revindiceren. Zoniet zal hij enkel betaling kunnen vragen 
van de opbrengst van de goederen, verminderd met de gerechtskosten (Kh. 
Nijvel, 8 mei 1989, T.B.H., 1989, 954). 

Niet te onderschrijven is de beginselbeslissing volgens dewelke, bij afwezig
heid van uitdrukkelijk ontbindend beding, de minnelijke ontbinding van de 
koop tijdens de verdachte periode een nietige inbetalinggeving uitmaakt 
(Antwerpen, 17 april 1980, T.B.H., 1981, 519) - om redenen supra 
uiteengezet. 

e) T.a. v. de schuldvergelijking 

155. De scbuldvergelijking zoals ze is georganiseerd door de artikelen 1290 
en 1291 van het Burgerlijk Wetboek verschaffen de schuldeisers in het kader 
van een tussengekomen faillissement een zekerheid die hen toelaat te 
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ontsnappen aan de pondspondsgewijze verdeling van het vermogen van de 
debiteur: door middel van schuldvergelijking zal een schuldeiser zichzelf 
met zijn schuld betalen. 

Wanneer het faillissement is uitgesproken zal in principe de curator enkel 
schuldvergelijking kunnen toestaan tussen twee schuldvorderingen die op 
het ogenblik van het openvallen van het faillissement beantwoorden aan de 
vereisten van art. 1298 van het Burgerlijk Wetboek, nl. wanneer de weder
zijdse schuldvorderingen een vaststaand, eisbaar en effen karakter hebben 
(Kh. Tongeren, 26 juni 1978, Limb. Rechtsl., 1978, 198). 

W anneer aan een dezer voorwaarden niet is voldaan op het ogenblik van 
het openvallen van het faillissement, is compensatie in principe uitgesloten: 
artikel1298 van het Burgerlijk Wetboek stelt immers dat geen afbreuk kan 
worden gedaan aan de verkregen rechten van derden (cf. art. 444 en 450 
van de Faill. W. die de tegenwerpelijkheid van een compensatie na faillisse
ment aan de boedel uitsluiten ter vrijwaring van de gelijkheidsregel). 
- Een schuldvordering die het voorwerp uitmaakt van een faktuur die door 
een schuldeiser op de dag van het faillissement ten laste van de gefailleerde 
wordt uitgeschreven, beantwoordt niet aan deze voorwaarden, wanneer niet 
blijkt dat de schuldenaar voordien het bedrag kende en dat hij niets schuldig 
was (Antwerpen, 8 juni 1982, R. W., 1982-1983, 650). 
- Schuldvergelijking werd door het Hof van Cassatie uitgesloten tussen 
twee schuldvorderingen omdat een schuldvordering op het ogenblik van het 
open vall en van het faillissement niet vaststaand was door het feit dat er nog 
een deskundigenonderzoek diende te gebeuren ( Cass., 11 april 1986, R. W., 
1987-1988, 1424 e.v., noot Dirix, E.). 

- Schuldvergelijking werd tevens geweigerd tussen schuldvorderingen van 
een verzekeringsmaatschappij m.b.t. premies vervallen voor het ontstaan 
van de samenloop en de schuldvordering van de vereffenaar voor teveel 
betaalde premies tijdens de vereffening (Cass., 2 september 1982, R. W., 
1983-1984, 523): de schuldvordering van de verzekeringsmaatschappij be
stand immers slechts na het openvallen van het faillissement en de connexi
teit kon niet ingeroepen worden omdat - in casu - de grondslag van de 
vorderingen verschillend was. 

- Schuldvergelijking wordt uitgesloten tussen sommen die voortkomen 
van ontlaste directe belastingen die een schuld van de boedel zijn met 
belastingen verschuldigd aan het faillissement die een schuldvordering in de 
boedel uitmaken (Antwerpen, 15 december 1987, T.B.H., 1989, 512). 

156. Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen deze voorwaarden toch nog 
na faillissement kunnen vervuld worden: wanneer schuldvergelijking wordt 
toegepast op vorderingen I schulden die uit dezelfde overeenkomst voort
vloeien of althans kunnen herleid worden tot eenzelfde wederkerige rechts
verhouding - samenhangende rechtsvorderingen - (Cass., 7 december 
1961, Pas., 1962, I, 440; Gent 10 juli 1947, R.C.J.B., 1948 e.v.; voor een 
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meer recente toepassing: Cass., 25 mei 1989, T.B.H., 1989, 775; Luik, 30 
juni 1989, J.L.M.B., 1990, 799; Kh. Namen, 14 januari 1982, Rev. Reg. 
Dr., 1982, 136; Kh. Charleroi, 2 januari 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 401). 

Niet is dus vereist dat de schuldvorderingen uit eenzelfde overeenkomst 
voortkomen (Cass. 2 september 1982, R. W., 1983-1984, 523; Cass., 25 mei 
1989, onuitg., A.R., nr. 8364) noch dat ze van dezelfde aard zouden zijn 
(vgl. Cass., 25 mei 1989, R. W., 1989-90, 331; waarbij de schuldvergelijking 
werd aanvaard tussen een vordering van contractuele en een schuldvergelij
king van delictuele aard). 

Wei moet er tussen beide vorderingen een nauwe samenhang bestaan. 

De meeste auteurs menen dat de vereiste samenhang ruim moet gei'nterpre
teerd worden en dat de samenhang reeds bestaat wanneer de verbintenissen 
voortvloeien uit onderscheiden overeenkomsten die passen in eenzelfde 
raamovereenkomst of die een economisch geheel uitmaken. Kortom, wan
neer tussen de verbintenissen een objectief en niet een kunstmatig verband 
bestaat dat beantwoordt aan de economische realiteit van de verhouding 
tussen partijen (Dirix, E., ,Compensatie na faillissement", noot onder 
Cass., 11 april1986, gecit.; Nelissen Grade, J .M., , , Compensatie na faillisse
ment en vereffening van tijdelijke vennootschappen". in Liber Amicorum 
Jan Ronse, (287), 297 e.v.; Mahaux, J., ,La compensation", in ,Les 
sfiretes issues de la pratique", Brussel, 1983, II, 10 nrs. 39 e.v.; Colle, Ph., 
Het juridisch kader van de jai/lissementsvoorkoming, 1989, nr. 108). 

De rechtspraak aanvaardt dat .deze nauwe samenhang kan bedongen zijn 
maar onderzocht nauwlettend of er geen andere bedoeling achter steekt 
(Brussel, 10 november 1983, onuitg., A.R., nr. 2104 ,les debiteurs ne 
peuvent modifier conventionnellement par des accords avec leurs crean
ciers, l'ordre legal des payements dans des conditions opposables aux 
creanciers et au curateur"; Kh. Bergen, 25 april1985, T.B.H., 1986, 387). 

Dezelfde achterdocht blijkt uit de verwerping van de schuldvergelijking na 
faillissement tot stand gekomen, tussen enerzijds de leningsschuld van een 
vennootschap aan een bank en anderzijds de schuld van de bestuurder aan 
de vennootschap, ontstaan uit voorafnemingen (maar die beweerde dat de 
banklening in feite een door haar persoonlijk opgenomen krediet was dat 
zij had doorgeschoven naar de vennootschap ), omdat ze voortsproten uit 
onder ling verschillende rechtshandelingen, zoals bleek uit de - zogenaamd 
verkeerde - boekingen (Brussel, 30 april 1987, T.B.H., 1989, 161). 

In werkelijkheid onderstreepte het Hof hier tegelijk - door een a contrario 
beslissing - dat de schuldvergelijking wel mogelijk was geweest indien de 
bestuurder met ten persoonlijke titel ontleende gelden de vennootschap had 
bevoorschot. In de lopende rekening van de bestuurder zouden dan aileen 
remises ingeschreven geworden zijn die ontstaan waren uit het hechte 
samenwerkingsverband tussen vennootschap en bestuurder. 
Men kan zich wei de vraag stellen of dergelijke zakelijke samenwerking in 
de ogen van het Hof een - voldoende - objectieve band uitmaakte 
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(samenhang) dan wei of dergelijke samenhang !outer door de wil der 
partijen in het leven kon worden geroepen en aan derden kon tegengesteld 
worden. 

Met betrekking tot de hevige discussie in de rechtsleer over het statuut van 
de compensatie als zekerheid (sommigen spreken ten onrechte van een 
voorrecht) is het antwoord op deze vraag essentieel. 

De recente rechtsleer- zie infra- neigt immers duidelijk naar de mogelijk
heid om bij overeenkomst de voorwaarden van samenhang in het Ieven te 
roepen die dan aan derden zou kunnen tegengesteld worden en wordt hierin 
meer en meer gevolgd door de rechtspraak (Luik, 30 januari 1985, J.L., 
1985, 277; Kh. Brussel, 8 augustus 1990, A.R., nr. 3206/87). 

Ter zake dient verwezen te worden naar een arrest van het Hof van Beroep 
te Bergen dd. 20 december 1988 waarin de tegenstelbaarheid aan derden 
wordt aanvaard van een schuldvergelijkingsclausule - Bergen, 20 decem
ber 1988, Bank Fin., 1990, 487 (voor conventionele schuldvergelijking: 
Delierneux, M., ,Conventionele schuldvergelijking na faillissement", 
Bank. Fin., 1989, 487-496; VanRyn, J. en Heenen, J., Principes de droit 
commercial, nr. 2560; Van Ommeslaghe, P., ,,Observations sur les effets 
et l'entendue du droit de retention et de !'exceptio non adimpleti contrac
tus", o.c., p. 87, nr. 16; Coppens, P., ,De la compensation dans la 
faillite", R.C.J.B., 1969, p. 205; Fagnart, J.L., ,Recherches sur le droit 
de retention et !'exception d'inexecution", noot onder Cass., 7 oktober 
1976, R.C.J.B., 1979, p. 5; Stranart, A.M., ,L'opposabilite aux tiers des 
conventions d'invisibilite de compensation et d'unicite de comptes", Carre
four juridique I. T.O.A. U., 1983, 24, 2; Simont, L., ,Essai de classification 
des silretes issues de la pratique et problemes juridiques qu' elles posent dans 
les silretes'', o. c., 307; Winandy, F., Les comptes en banque et les interets 
dans la banque dans la vie quotidienne, Editions du Jeune Barreau, 1986, 
54 e.v., Dierck, F., Rev. Banque 1987, 2, 1, 145; Tegen conventionele 
schuldvergelijking, Cloquet, A., Les concordats et lafaillite, Les Novelles, 
IV, nr. 1758 en 1782; Nelissen Grade, J.M., De rekening courant, 1976, nr. 
170). 

Het antwoord was nochtans reeds gegeven door hetzelfde Hof van Beroep 
(te Brussel): door zijn arrest van 3 februari 1986 (T.B.H., 1988, 707) 
verwierp het Hof de tegenstelbaarheid van een bij overeenkomst in het I even 
geroepen wederkerige rechtsverhouding zelfs ondersteund door een be
staande zakenrelatie (in casu betrof het een beding van fusie van bankreke
ningen). 

De verwachtingen van de rechtsleer worden dus door een belangrijk deel 
van de rechtspraak voorlopig niet ingelost (zie ook voor een enge interpreta
tie van de samenhang, Luik, 8 mei 1985, J.L., 1985, 418 en Kh. Luik, 14 
oktober 1987, T.B.H., 1988, 727). 

Het grootste deel van de rechtspraak (zie b.v. Antwerpen, 8 juni 1982, 
R. W., 1982-83, 650) erkent wel deze werkelijkheid wanneer zij op eenzelfde 
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juridische oorzaak is gesteund of de ene verbintenis de oorzaak is van de 
ander (zo werd de vereiste van nauwe samenhang niet vervuld geacht in de 
relatie bouwheer-aannemer omdat bet ging over rekeningen die op verschil
lende werven en dus aannemingscontracten betrekking hadden (Kh. Brus
sel, 12 december 1978, A.R., nr. 1189177, tenzij de schuldvorderingen en 
de schulden afkomstig van verschillende werven deel uitmaken van een 
kaderovereenkomst- Kh. Luik, 21 maart 1990, J.L.M.B., 1990, 827; Kh. 
Brussel, 8 augustus 1990; SA Van Beveren I Me. T. Gutt qq., onuitg.); 
daarentegen werd de ene verbintenis als de oorzaak van de ander aanzien 
en werd er van ,effectieve samenhang" gesproken tussen een credit-bankre
kening en een debet-bankrekening waarvan de eerste bet onderpand uit
maakte van de ander (Kh. Charleroi, 8 april 1988, J.L.M.B., 1989, 417). 
Bij nader toezicht spruiten de meeste toegestane schuldvergelijkingen na 
faillissement zelfs voort uit dezelfde wederkerige overeenkomst (zie Cass. 
28 februari 1985, T.B.H., 1985, 377 over de rekeningen tussen vennoten van 
een tijdelijke vereniging). 
Reeds in 1915 besliste bet Hof van Cassatie dat ,si des conventions 
contraires peuvent lier les cocontractants, elles sont sans effet a l'egard de 
la masse faillie et des autres creanciers, les pactes prives ne pouvant rom pre 
l'egalite des autres creanciers qui est ala base du droit des faillites et que 
la loi impose dans un interet public" (4 maart 1915, Pas., 1915, I, 204), 
tenzij die conventionele ondeelbaarheid niet enkel is bedongen om aan de 
gelijkheidsregels te ontkomen. 
Ben overeenkomst die dus enkel tot doel zal hebben dergelijke samenhang 
in bet leven te roepen, zal met deze (nog steeds actuele) rechtspraak rekening 
moeten houden (Brussel, 6 september 1984, J. T., 1985, 26: ,une convention 
est annulable pour cause illicite lorsqu'il apparait que le mobile determinant 
des parties est d'echapper a une regie d'ordre public"). 

f) T. a. v. de lopende overeenkomsten 

157. Het faillissement stelt in principe geen einde aan de lopende overeen
komsten tenzij aan diegenen die intuitu personae zijn gesloten voor bet 
f aillissement. 
Dit zal b.v. bet geval zijn voor: 

- de personenvennootschap 
-de aannemingsovereenkomsten (art. 1795 B.W.- Dekkers, R., Hand-
hoek burgerlijk recht, II, nr. 1107; Kh. Kortrijk, 3 juni 1988, T.B.H., 1989, 
378). 
- de kredietopening (zie nochtans Kh. Brussel 21 februari 1985, T.B.H., 
1986, 634; Simont, L. en Bruyneel, A., Bank en Fin., 1979, 684-685) 
- de rekening-courant 

- bet mandaat 
- bet commissiecontract 
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Soms wordt er van uitgegaan dat arbeidsovereenkomsten weliswaar intuitu 
personae zijn gesloten maar uitzonderlijk tach blijven lopen krachtens een 
bijzondere wetsbepaling- artikel26lid 2 van de Wet op de Arbeidsovereen
komsten- (Verougstraete, I., Faillissement en aanverwante procedures, in 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Handels- en economisch recht, deel 
1, Vol. A, nr. 238), terwijl anderen er terecht op wijzen dat deze overeen
komst in hoofde van de ondernemer (voor het toepassingsgeval ,faillisse
ment" is dit de enige relevante hypothese) niet intuitu personae is gesloten 
(De Page, Principes de droit civil, d. II, 432 voetnoot 5; Jainoulle, M., Le 
contrat de travail, 1., Fac. de Droit d'Economie et de Sciences sociales de 
Liege, 1982, 139, nr. 108; Engels, E., Het ondergeschikt verband, Die 
Keure, 157). 

De rechtspraak poogt wei zoveel mogelijk de automatische ontbinding van 
voor faillissement gesloten intuitu personae contracten op het ogenblik van 
het faillissement te nuanceren. Zo onderstreept het Hof van Beroep te 
Bergen dat het intuitu personae karakter zelden wederkerig is en dat enkel 
diegene in wiens voordeel dit intuitu personae karakter bestaat, er zich kan 
op beroepen waarbij dan nog telkens dient afgewogen te worden of de 
uitvoering door de curator niet tegemoet komt aan de intuitu personae 
garanties ten voordele van de medecontractant (26 december 1990, onuitg., 
A.R., nr. 4279). 

Ret bestaan van de overeenkomst kan eveneens aangetast worden wanneer 
zij een uitdrukkelijk ontbindend beding bevat. 

Zulke bedingen komen veelvuldig voor in verzekeringsovereenkomsten, 
leasingovereenkomsten, licentie- en concessieovereenkomsten en huurover
eenkomsten in het algemeen. 

De uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde is geldig zo de regels inzake 
faillissement worden eerbiedigd (Fredericq, S., Preadvies betrejjende de 
invloed van het jaillissement op gesloten overeenkomsten, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1963, nr. 23; zie hager de voorwaarden die moeten vervuld zijn 
opdat het uitdrukkelijk ontbindend beding uitwerking kan hebben. Zij kan 
maar gebeuren vanaf het ogenblik dat men zich op het beding beroept voor 
het vonnis van faillietverklaring). De medecontractant kan oak de ontbin
ding van de overeenkomst in rechte vorderen. Heeft hij dit gedaan voor het 
faillissement dan kan hij de ontbinding ex tunc bekomen, anders niet: de 
regel der gelijkheid kant er zich tegen (Brussel, 2 februari 1977, B.R.H. 
1978, 111). 

Partijen kunnen niet bedingen dat in geval van faillissement de overeen
komst door de boedel van rechtswege moet worden uitgevoerd; de regel der 
gelijkheid van de schuldeisers verzet zich oak hiertegen. De uitvoering van 
de overeenkomst door de gefailleerde kan maar worden gevorderd door de 
uitoefening van rechten in de boedel. 

Behoudens deze uitzonderingen blijven de lopende overeenkomsten bij 
faillissement dus verder bestaan. De curator zal onverwijld na zijn aanstel-
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ling een keuze moeten maken en opteren voor de beeindiging, hetzij voor 
de verderzetting (zie infra nrs. 278 e.v.). 
De genomen beslissing kan zowel op uitdrukkelijk alsop stilzwijgende wijze 
geschieden. 
Een impliciete beslissing mag evenwel geen twijfel doen ontstaan. Zo zal 
het loutere feit dat de curator een overeenkomst van onbepaalde duur niet 
heeft ontbonden, niet betekenen dat de boedel verplicht is tot de uitvoering 
ervan over te gaan (Van Ryn, J., en Heenen, J., Principes de droit 
commercial, deel IV, nr. 2782): het faillissement betekent immers steeds het 
einde van de onderneming en de voortzetting der handelsbedrijvigheid is de 
(tijdelijke) uitzondering. 
Indien de curator kiest voor de uitvoering, zijn de rechten verkregen door 
de contractanten na faillissement vorderingen op de boedel die prioritair 
worden terugbetaald (zie infra ,boedelschulden"). Kiest hij voor de beein
diging, dan zal de medecontractant schadevergoeding kunnen eisen in de 
boedel. 

Enkele specifieke overeenkomsten 

1. Arbeidsovereenkomsten 

Ingevolge het tweede lid van artikel26 van de Wet op de Arbeidsovereen
komsten zal een arbeidsovereenkomst in principe blijven doorlopen na het 
faillissement (zie voor het probleem gesteld door de boedelschulden, Hoofd
stuk VI, Afdeling 2, II). 

De praktijk is wel ontstaan om bij het faillissement automatisch aile 
overeenkomsten te verbreken: de verbreking maakt een scheiding tussen 
hetgeen voor de verbreking verschuldigd is (schuld in de boedel) en hetgeen 
erna verschuldigd is (schuld van de boedel) - Zenner, A., ,Nouveaux 
propos surles contrats en cours et les dettes de masse", T.B.H., 1983, 629; 
Verougstraete, I., ,Knelpunten van het faillissementsrecht", T.P.R., 1986, 
nr. 49-50. 
De curator zal zijn beslissing inzake het al dan niet verder zetten van de 
overeenkomst onmiddellijk, zoniet onverwijld, moeten nemen (Herman, J., 
,De werknemer en het faillissement van zijn werkgever", O.R.I.E., 1983-
84, 8). 
Indien de curator beslist een arbeidsovereenkomst verder te zetten kan hij 
op nogal wat problemen stuiten. 

Vooreerst dient hij werk te doen verrichten in dezelfde voorwaarden, op 
dezelfde plaats en tijdstippen als wat met de gefailleerde is overeengekomen. 
Wijzigt de curator eenzijdig de voorwaarden of geeft hij andere functies, 
dan loopt hij het risico van een verbreking te zijne laste. Hetzelfde geldt 
wanneer de werknemer het overeengekomen werk niet kan verrichten. De 
curator kan hem ook niet, zonder zijn instemming, vrijstellen van prestaties 
tijdens de opzegperiode die voor het faillissement zou betekend zijn, op 
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straffe een opzegvergoeding verschuldigd te zijn. In aldie gevallen zou de 
opzegvergoeding die door de werknemer zou geeist worden een boedel
schuld zijn en zouden de overige schuldeisers dit de curator ten kwade 
duiden. 

De beschermde werknemers vormen een specifiek probleem. Gelet op de 
finaliteit van de faillissementsprocedure (einde van de onderneming) werd 
terecht beslist dat 'de curator die de werknemers ontslaat vrijgesteld is het 
advies van de paritaire commissie te vragen, aangezien discriminatie door 
het faillissement zelf is uitgesloten (Arbh. Brussel, 2 april 1990, T.B.H., 
1990, nr. 10; Windey, J. en Van Buggenhout, C., ,Faillite et licenciement 
des travailleurs proteges", T.B.H., 1988, 456; contra: Vannes, V., ,Le 
curateur de faillite et du licenciement des travailleurs proteges" J. T. T., 
1990, 385; Arbh. Bergen, 15 mei 1990, J.L.M.B. 1990, 1356). Houdt de 
curator nu geen rekening met deze finaliteit en gaat hij dus zijn opdracht 
te buiten door sommige contracten voor onbepaalde duur verder te zetten, 
dan heeft hij zich in een toestand van discriminatie voortbewogen en kan 
het vermogen desgevallend met de bijzondere beschermingsvergoedingen 
van diegenen die werden ontslagen worden bezwaard (tenzij de verderzet
ting zou ingegeven zijn door de zekere cessie ,going concern" van de activa 
en van de arbeidsovereenkomsten na faillissement) (zie ook Hoofdstuk X, 
Afdeling 3). 

2. Huurovereenkomsten 

Het faillissement van de huurder maakt, behoudens andersluidend beding 
geen einde aan de huurovereenkomst (omwille van het feit dat de huurover
eenkomst geen intuitu personae contract is). 

De curator zal dus in het kader van zijn opdracht als een goed huisvader 
het vermogen van de gefailleerde te beheren beslissen om al dan niet de 
huurovereenkomst verder te zetten. De curator kan beslissen de overeen
komst verder te zetten (dit kan nuttig zijn in het kader van de voortzetting 
van de handelsactiviteit van de gefailleerde of bij een overdracht van de 
handelszaak). 

Inzake handelshuurovereenkomsten is het belangrijk dat de curator on
danks het faillissement kan beslissen tot een overdracht van de handelshuur
overeenkomst - wat een overdracht van de handelszaak mogelijk maakt 
(Lahaye, M. en Vankerckhove, J., Les baux commerciaux, in, Les Novelles, 
Droit Civil, II, nr. 1708). 

De overdracht van handelshuur betekent echter meteen dat de curator op 
grond van artikel 11 van de handelshuurwet hoofdelijk aansprakelijk zou 
kunnen gesteld worden voor de verplichtingen van de overnemer, zodat in 
praktijk de outlasting van de hoofdelijkheid moet bedongen worden tussen 
eigenaar en curator (Verougstraete, I. en Van Buggenhout, C., o.c., 28). 
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g) T.a. v. het /open van rente 

158. Op gewone schuldvorderingen en schuldvorderingen gewaarborgd 
door een algemeen voorrecht loopt er geen rente - conventionele, wettelij
ke noch gerechtelijke- (art. 451 Faill. W.) maar deze stuiting geldt alleen 
ten opzichte van het buitenbezitgestelde vermogen zodat de gefailleerde wel 
de rente zal verschuldigd zijn (wil hij eerherstel vragen dienen hoofdsom
men en rente betaald te zijn). Het kan dus belangrijk zijn voor de schuldei
sers de vijfjarige verjaring te stuiten. 

Op een bijzonder voorrecht, pand of hypotheek loopt de rente dus wel door 
tot de betaling maar is beperkt tot de opbrengstwaarde van het goed 
verbonden aan het voorrecht (Kh. Oudenaarde, 17 januari 1987, R. W., 
1987-88, 89). 

Het komt de schuldeiser toe de rente te berekenen en ze te vorderen in het 
faillissement: de curator zal niet automatisch rente aan de hoofdsom van 
de vordering toevoegen (art. 498 Faill. W.). 

Bevindt een schuldeiser zich in een toestand die hem zal toelaten zich op 
een retentierecht te beroepen dan kan hij de teruggave van het teruggehou
den goed weigeren zolang de vordering niet integraal is uitbetaald. Omwille 
van zijn zakelijk karakter is het retentierecht immers een absoluut verweer
middel. Hij kan dus weigeren het goed terug te geven tot zolang ook de rente 
is betaald (zie Van Buggenhout, C., ,De doorlopende rente op tegoeden 
uit retentierecht", B.R.H., 1979, 312). 

HOOFDSTUK VI 

DE V ASTSTELLING VAN HET ACTIEF EN HET PASSIEF 

AFDELING 1 

BET ACTIEF 

1. ALGEMEEN 

159. Het actief van het buitenbezitgestelde vermogen bestaat uit de goede
ren die de gefailleerde toebehoren op het ogenblik van het faillissement, uit 
de goederen die door de bewindvoerder bij de uitoefening van zijn opdracht 
worden verworven en uit de rechtsvorderingen die de gefailleerde zou 
kunnen uitoefenen, zowel contractueel als extracontractueel. 

Maken verder het actief van het buitenbezitgestelde vermogen uit de goede
ren die ingevolge de toepassing van de artikelen 445 tot 448 Faill. W. aan 
de faillissementsboedel verworven zijn en de rechtsvorderingen eigen aan 
de boedel (art. 35, 6° Venn. W. en 63ter Venn. W.) 

Maken geen deel uit van het actief, het onbeslagbaar deel van lonen, 
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pensioenen enz ... na faillissement verworven en de goederen voor persoon
lijk gebruik die de curator aan de gefailleerde overhandigt met toestemming 
van de rechter-commissaris (art. 476 Fail!. W.). 

160. Bij het innen van de schuldvorderingen zal de curator wei rekening 
dienen te houden met de aanpassingen aangebracht door de wet van 4 
augustus 1978: de artikelen 299bis, al. 3, tweede lid W.I.B. en 30bis, al. 3, 
tweede lid van de wet van 27 juni 1969leggen de verplichting op 15 pet te 
storten aan de fiscus en 15 pet aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid, 
in de vorm van een inhouding op elke betaling gedaan aan een aannemer 
wiens registratie is geschrapt, ook al is die schrapping te wijten aan het 
faillissement van de aannemer; het Hof van Cassatie heeft in duidelijke 
bewoordingen beslist dat door deze wetsaanpassingen een voorrangsregel 
is ingelast die een uitzondering heeft aangebracht aan de beginselen van 
artikel444 en vgl. Fail!. W. en aan de artikelen 7 en 8 Hyp. W.: daarbij heeft 
de wetgever weliswaar geen geijkte bewoordingen gebruikt, maar toch werd 
een bijzonder voorrecht in het Ieven geroepen (zie de arresten van 11 juni 
1987, T.B.H., 1987, 137; 8 oktober 1987, R. W., 1987-88, 852; 28 april 
1988, nr. 8023-8024 en 19 december 1988, nr. 6087). Indien de schrapping 
is geschied na faillissement (dat niet op automatische wijze de schrapping 
tot gevolg heeft- artikel6, 2° en 7lid 2 K.B. 5 oktober 1978) is de curator 
weliswaar niet zonder verweer (zie in dit verband, Van Buggenhout, C. en 
VanDer Putten, P., noot onder Cass., 11 juni 1987, T.B.H., 1987, 733): 
omwille van het intuitu personae karakter van de overeenkomst in hoofde 
van de aannemer zou er in geval van schrapping van de geregistreerde 
aannemer na faillissement geen sprake kunnen zijn van een schrapping 
tijdens de aannemingsovereenkomst (Kh. Kortrijk, 3 juni 1988, T.B.H., 
1989, 379). 

2. DE VERMOGENSTOESTAND VAN ECHTGENOTEN IN GEVAL VAN FAILLIS

SEMENT 

161. De faillissementswet werd op ingrijpende wijze aangepast door de wet 
van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels. 

De oude artikelen 553 tot 555 Faill. W. hadden niet zozeer tot doel bet 
huwelijksvermogensstelsel te regelen maar wei bijzondere bewijsmiddelen 
op te leggen om enerzijds te vermijden -ten voordele van de vrouw - dat 
het verworven onroerend goed in de boedel zou vallen maar anderzijds toch 
de schuldeisers voldoende bescherming te verlenen tegen een mogelijk 
bedrieglijke verstandhouding tussen echtgenoten (Brussel, 9 juli 1955, J. T., 
1955, 712); volgens deze (oude artikelen) behoorden aile goederen tot de 
failliete boedel (faillissement van de man), tenzij de vrouw volgens specifie
ke vormen het bewijs van eigendom kon voorleggen: kon de vrouw bogen 
op een verklaring van oorsprong in een authentieke akte dan verkreeg zij 
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wel een onaanvechtbaar bewijs erga omnes van het oprecht karakter van 
de rechtshandeling, maar een loutere vermelding aangebracht in de akte 
maakte dit tegenbewijs niet uit (Cass., 1 juni 1978, B.R.H., 1978, 515). 

In een arrest van 22 juni 1978 (R. W., 1979-80, 1969) werd door het Hof 
van Cassatie beslist dat de beperkende bepalingen van artikel 553 enkel 
konden toegepast worden op het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, met 
uitsluiting van de van goederen gescheiden echtgenoten (zie voor kritiek op 
dit arrest, Dumon, Y. en Van Buggenhout, C. ,Over de rechtstoestand van 
de van goederen gescheiden vrouw in het faillissement van haar echtge
noot", B.R.H., 1978, 505). 

162. De nieuwe regeling geldt op gelijke wijze voor elke echtgenoot en 
wordt ook toegepast op aile echtgenoten gehuwd onder het stelsel van 
scheiding van goederen (Bax., M., , ,De vermogenstoestand van de echtgeno
ten in geval van faillissement zowel in hun onderlinge verhouding als in de 
verhouding tot de massa der schuldeisers", R. W., 1982-83, 34). 

De curator kan thans zonder voorafgaandelijke toestemming van de andere 
echtgenoot of van rechterlijke machtiging de roerende en onroerende goede
ren uit het vermogen van de gefailleerde en uit het gemeenschappelijk 
vermogen verkopen (art. 553 Faill. W.). 
Artikel 554 voorziet dat hij dit nog kan doen zelfs indien de goederen b.v. 
in geval van gerechtelijke scheiding na faillissement maar voor de sluiting 
ervan aan de andere echtgenoot worden toegewezen. 
De curator moet zich daarbij niet storen aan de door artikel 215 B.W. 
voorziene bescherming van gezinswoning en huisraad. 
De (oude) vermoedens volgens dewelke de door de gehuwde vrouw verkre
gen goederen aan haar man toebehoorden zodat ze bij het buitenbezitgestel
de vermogen dienden te worden gevoegd, zijn thans weggevallen. Voor 
problemen rond de overgangsbepalingen kan verwezen worden naar de 
rechtspraak hierover (o.a. Cass., 9 oktober 1981, R. W., 1981-82, 1870 en 
Antwerpen, 21 september 1981, R. W., 1982-83, 30). 
De curator zalluidens artikel555 Faill. W. de gemeenschappelijke schulden 
in de uitoefening van het beroep van de gefailleerde gemaakt op het eigen 
vermogen van de echtgenoot van de gefailleerde niet kunnen verhalen. Het 
is de weerslag in de faillissementswet van de vrijwaringsregel van het eigen 
vermogen van gemeen recht (art. 1414 lid 2, 3° B.W.). 

Dagtekent een schuld van voor het huwelijk dan zal de curator enkel 
verhaalrecht hebben op het eigen vermogen en de inkomsten van de gefail
leerde. 
Wil de echtgenoot van de gefailleerde zowel zijn eigen vermogen als het 
gemeenschappelijk vermogen vrijwaren dan zal hij tegen het vermoeden van 
gemeenschappelijke schuld dienen op te komen en bewijzen dat de schuld 
eigen is. In het geval van een handelszaak is het niet steeds voor de hand 
liggend om uit te maken of de schulden gemeenschappelijk dan wel gemeen 
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zijn (zie voor een interessant toepassingsgeval van een gefailleerde hande
laarster die lid was van een V.O.F.: Kh. Brussel, 5 maart 1985, T. Not., 
1985, 99, met noot Bouckaert, F., ,Faillissement, handelszaak en huwe
lijksvermogensrecht" enR.P.S., 1986,62, metnootRaucent, L., bevestigd 
door Brussel, 10 juni 1987, A.R., nr. 818/85). 

3. ARTIKEL 445 F AILL. W. 

163. Wanneer een schuldenaar weet dat hij zal ophouden te betalen kan hij 
geneigd zijn nog vlug allerlei handelingen te stellen die nadelig zijn voor de 
boedel. Daarom werd de verdachte periode verlengd tot de tiende dag die 
het ophouden te betalen voorafgaat. 

Artikel445 Faill. W. somt een reeks handelingen op die door de schuldenaar 
zijn gesteld (en dus niet betalingen die door hem zijn ontvangen- Luik, 
21 december 1982, R.P.S., 1983, 93) en die omdat zij een inbreuk vormen 
op het fundamenteel beginsel van de gelijkheid niet aan de boedel kunnen 
worden tegengesteld. Enkel de boedel zal er zich kunnen op beroepen. 

W anneer is vastgesteld dat een handeling in een van de vier reeksen - die 
een limitatieve opsomming uitmaken (Kh. Brussel, 27 november 1980, 
onuitg., A.R., nr. 3780178) -is onder te brengen houdt dit een vermoeden 
in dat er nadeel aan de boedel werd berokkend, nadeel dat voortvloeit uit 
de wanverhouding tussen de prestatie van de gefailleerde en die van zijn 
medecontractant (Brussel, 21 mei 1987, T.B.H., 1989, 364). De verwerende 
partij zal aan de toepassing van artikel445 Faill. W. enkel kunnen ontsnap
pen door aan te tonen dat de handeling die door de curator op de korrel 
wordt genomen geen nadeel aan de boedel heeft toegebracht (VanRyn, J. 
enHeenen, J., Principesdedroitcommercial, deel IV, nr. 2718). In de regel 
zal de rechter dus volstaan nate gaan of de betwiste handeling is opgenomen 
in de limitatieve opsomming van de handelingen van artikel 445 Faill. W. 
en of ze werd uitgevoerd binnen de verdachte periode (Kh. Mechelen, 16 
juni 1975, onuitg., A.R., nr. 8210). Een inbetalinggeving is dus tegenwerpe
lijk als ze is doorgegaan voor de verdachte periode (Luik, 17 februari 1989, 
J. T., 1989, 236). 

164. De schuldenaar die in de verdachte periode afstand doet van een 
nalatenschap stelt een handeling die een vrijgevigheid is en die daarom aan 
de boedel niet tegenwerpelijk is- artikel445lid 2 Faill. W. - (Rb. Aarlen, 
5 oktober 1984, J.L., 1984, 630). 

De overdracht van een huurovereenkomst en van werken tegen een prijs die 
beduidend lager lag dan de handelswaarde die de overgedragen rechten 
bezaten ten tijde van de overeenkomst werd zonder gevolg verklaard ten 
aanzien van de boedel- artikel 445 lid 2 Faill. W.- (Cass., 17 januari 
1979, Arr. Cass., 1978-79, 562). 

De controle door de rechter van de normaliteit van de prijs zal wei rekening 

536 



;-_ ---- --I · r--- ---------- - I · F 1 

houden met de rendabiliteitswaarde van het overgedragen actief (Brussel, 
30 juni 1982, R.P.S., 1982, 207). 

Het onderbrengen van gezonde delen van een stervende onderneming in 
aanverwante vennootschappen verdient ook aandacht vanuit de invalshoek 
van artikel 445 lid 2 Faill. W. (zie over de zgn. sterfhuisconstructies, 
Verougstraete, I., ,Ret waterdicht beschot", in Liber Amico rum Jan 
Ronse, Story Scientia, 1986, 394). 

165. Tijdens de verdachte periode verrichte voorafbetalingen zullen niet 
aan de boedel kunnen tegengesteld worden omdat zij te beschouwen zijn 
als een niet- vervallen schuld en de boedel een verarming heeft ondergaan 
- artikel 445 lid 2 Faill. W. - (Antwerpen, 30 juni 1987, Alg. Fisc. T., 
1988, 37; Gent, 26 oktober 1989, R. W., 1989-90, 683). Anders is het 
wanneer tijdens de verdachte periode een aanslag wordt gevestigd waardoor 
de inkomstenbelasting definitief verschuldigd wordt en er dan verrekening 
plaatsvindt uit kracht van wet (Actuele problemen van jiscaal recht, Stor
me, M. en Van Crombrugge, S. editors, Kluwer, 50). 

De inbetalinggeving tijdens de verdachte periode blijft zonder gevolg ten 
overstaan van de boedel als bewezen is dat zij afbreuk doet aan de gelijkheid 
tussen de schuldeisers en tevens een betaling van vervallen schulden uit
maakt- artikel 445 lid 3 Faill. W. (Cass., 11 oktober 1985, Arr. Cass., 
1985-86, 174). Zo voor de afbetaling van een lening door middel van een 
partij wijn gesimuleerd onder de vorm van een koop en verkoop met 
levering en betaling (Antwerpen, 17 mei 1984, T.B.H., 1985, 26, bevestigd 
door Cass., 5 september 1985, R. W., 1985-86, 1386) of de teruggave van 
een voertuig gekocht op afbetaling (Kh. Brussel, 16 juni 1987, T.B.H., 
1988, 487). Is een verboden inbetalinggeving een terugname waarvan niet 
bewezen is dat ze gebeurd is in uitvoering van een contract gesloten voor 
de verdachte periode (Antwerpen, 17 april 1980, B.R.H., 1981, 519; Kh. 
Brussel, 20 november 1979, onuitg., A.R., nr. 2253/78). 

De betaling van een schuld door een deel van de prijs van een overgedragen 
handelsfonds is een verboden inbetalinggeving (Luik, 14 juni 1984, J.L., 
1984, 507). Zo ook voor de betaling ,in equivalent" van de uitstaande 
schuldvordering door de verkrijging van een handelszaak (Kh. Brussel, 17 
april 1990, onuitg., A.R., nr. 1473/88). 

Een authentieke overeenkomst waarbij de toekomstige gefailleerde afstand 
doet van zijn erfdeel ten gunste van zijn zuster die zijn persoonlijke 
schuldeiseres is, is niet tegenwerpelijk aan de boedel in toepassing van 
artikel 445 lid 3 Faill. W. (Brussel, 1 februari 1989, onuitg., A.R., nr. 
2261/84). 
Een delegatie waarbij de toekomstige gefailleerde met zijn schuldenaar 
overeenkomt dat deze laatste aan zijn schuldeiser zal betalen, maakt geen 
normaal betalingsmiddel uit (Cass. fr., 15 januari 1975, Bull. Civ., 13) en 
is een handeling die ingevolge artikel445 lid 3 Faill. W. niet tegenwerpelijk 
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is aan de boedel (Cass., 29 oktober 1966, 1965-66, 1538). Is de delegatieover
eenkomst gesloten voor de verdachte periode dan is ze aan de boedel 
tegenwerpelijk (Luik, 25 mei 1982, J.L.M.B., 1983, 373). 

De ingevolge een delegatieovereenkomst tijdens de verdachte periode geda
ne betaling is ook geldig wanneer ze werd aangegaan gelijktijdig met een 
verrichting onder de bezwarende titel, tot zekerheid waarvan zij strekte (Kh. 
Brugge, 18 oktober 1973, R. W., 1973-74, 882). 

Hetzelfde geldt voor de betaling door overdracht die geen normaal beta
lingsmiddel is. Zo werd een betaling van een vervallen schuld door over
dracht van bezoldigingen niet-tegenwerpelijk verklaard aan de boedel (Kh. 
Charleroi, 24 november 1987, J.L.M.B., 1990, 91). 

In de regel is wettelijke schuldvergelijking binnen de verdachte periode 
mogelijk indien zij door een automatisme van artikel 1291 B.W. tot stand 
komt (Cass., 19 november 1987, Arr. Cass., 1987-88, 358; Brussel 26 
november 1985, J. T., 1986, 345; Kh. Hasselt, 24 februari 1983, J. T., 1983, 
343), maar zij mag niet het gevolg zijn van een kunstgreep: een door partijen 
als compensatie gecamoufleerde inbetalinggeving van go~deren voor uit
staande schulden beantwoordt aan de door artikel 445 lid 3 Faill. W. 
geviseerde betaling van vervallen schulden , , anders dan in geld of handelsef
fekten" die aan de boedel niet tegenwerpelijk is wanneer zij verricht is 
gedurende de verdachte periode (Kh. Brussel, 18 oktober 1988, onuitg., 
A.R., nr. 791/88; Kh. Kortrijk, 12 maart 1987, T.B.H., 1988, 723). 
Hetzelfde geldt voor een als wettelijke schuldvergelijking gecamoufleerde 
betaling door verkoop (Brussel, 1 oktober 1985, onuitg., A.R., nr. 
1495/83). 

Zo de verkoper van een beding gesloten voor de verdachte periode, de 
overeenkomst heeft ontbonden door zijn besluit kenbaar te maken en de 
nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota 
voor de restwaarde van de goederen, kan deze ontbinding aan de boedel 
worden tegengeworpen (Antwerpen, 23 januari 1990, Limb. Rechtsl., 1990, 
87; zie ook Ernotte, M., ,Nature de Ia clause resolutoire expresse en cas 
de faillite: condition resolutoire en pacte commissoire expres?", Ann. Dr. 
Liege, 1988, 170-182). Ben terugname echter waarvan niet bewezen is dat 
ze gebeurde in uitvoering van een contract, gesloten voor de verdachte 
periode, maakt een nietige inbetalinggeving uit (Antwerpen, 17 juni 1980, 
B.R.H., 1981, 519). 

Ook de minnelijke ontbinding van een verkoop in de verdachte periode kan 
in beginsel aan de boedel worden tegengeworpen (Cass., 14 januari 1982, 
Arr. Cass., 1981-82, 613). 

Staat men in de feiten voor een gecamoufleerde uitvoering van de overeen
komst, doch anders dan oorspronkelijk gestipuleerd dan heeft de rechter 
de bevoegdheid om de voorgewende minnelijke ontbinding te herkwalifice
ren, meestal in een verboden inbetalinggeving die een van de schuldeisers 
ten nadele van de boedel bevoordeelt (Cass., 14 januari 1982, R. W., 
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1982-83, 437; Brussel, 4 november 1982, T.B.H., 1983, 377; Antwerpen, 
6 maart 1980, B.R.H., 1980, 409; Antwerpen, 17 april1980, B.R.H., 1981, 
519; Bergen, 21 februari 1989, T.B.H., 1990, 440; Kh. Mechelen, 16 juni 
1975, onuitg., A.R., nr. 8210; Kh. Luik, 17 november 1987, J.L.M.B., 
1988, 434; zie ook 't Kint, F., ,La resolution conventionnelle du contrat 
de vente en periode suspecte au regard de !'article 445, al. 3 de la loi sur 
les faillites", R.C.J.B., 1985, 184 e.v.). 

166. In beginsel is het geven van een zekerheid in de plaats van een andere 
in de verdachte periode, niet nietig wanneer de wissel ogenblikkelijk ge
schiedt en zo de waarde van bet nieuwe pand die van bet oude niet overtreft. 
Is er sprake van de vestiging van een dubbele zekerheid dan zijn de 
voorwaarden van artikel 445 vierde lid Faill. W. vervuld (Kh. Gent, 27 
december 1989, T.B.H., 1990, 892). 
Wissels die tot pand worden geendosseerd en aldus tot zekerheid strekken 
van vervallen schulden, maken een nietig pand uit in toepassing van artikel 
445 vierde lid Fail!. W. (Kh. Brussel, 26 november 1985, onuitg., A.R., nr. 
03/45). 

167. Wanneer een overeenkomst op grond van artikel445 Faill. W. aan de 
boedel niet tegenwerpelijk is dan moet de toestand die bestond voor het 
sluiten van de overeenkomst ( d.i. zoals hij zou geweest zijn zonder de nietige 
handeling) worden hersteld. In geval van een overdracht van goederen,zijn 
die goederen terug te geven en indien die goederen niet meer kunnen 
teruggegeven worden bestaat het herstel in de vorige toestand in de betaling 
van hun waarde: een veroordeling tot teruggave van de goederen kan dus 
niet samengaan met een veroordeling tot betaling van hun waarde bij wijze 
van herstel in de vorige toestand (Cass., 13 september 1985, Arr. Cass., 
1985-86, 40). 

De tegenwaarde van de goederen waarop de curator kan aanspraak maken 
is deze die de goederen bezaten ten tijde van bet instellen van de vordering: 
zijn de goederen door de contractant al doorverkocht dan is de betaling van 
deze prijs niet voldoende om de vorige toestand te herstellen en de boedel 
dient het verschil tussen deze verkoopprijs en de waarde ten tijde van bet 
instellen van de vordering niet te ontberen (Brussel, 1 november 1985, 
onuitg., A.R., nr. 1495/83). 

Wanneer de goederen zelf worden teruggegeven dan zijn deze op kosten van 
de restituant terug te brengen in de magazijnen door de curator aan te 
duiden (Kh. Mechelen, 16 juni 1975, onuitg., A.R., nr. 8210). 

4. ARTIKEL 446 FAILL. W. 

168. Alle andere betalingen dan die bedoeld in artikel445 Faill. W., in de 
verdachte periode gedaan voor vervallen schulden, kunnen nietig verklaard 
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worden zo tevens vaststaat dat de schuldeiser wist dat zijn schuldenaar aan 
aile voorwaarden voldeed om failliet verklaard te worden (Bergen, 12 juli 
1985, J.T., 1986, 345; Luik, 17 maart 1988, J.L.M.B., 1988, 1303), d.i. 
indien de schuldeiser wist dat de schuldenaar had opgehouden te betalen 
en dat zijn krediet wankelde (Kh. Charleroi, 18 januari 1984, Rev. Reg. Dr., 
1984, 41) en mits de betaling nadelig was voor de boedel. Net zoals voor 
artikel 440 Faill. W. het geval is wordt aangenomen dat op het tijdstip 
vermeld in artikel 442 Faill. W., beide voorwaarden voor de faillietverkla
ring voorhanden dienen te zijn (Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes de 
droit commercial, deel IV, 266, nr. 2715; Verougstraete, I., Manuel du 
curateur de faillite, 1987, 125; Bertin, J., ,Les faillites et les concordats, 
chronique de Jurisprudence", J. T., 1953, nr. 12). 

169. Waaruit kan deze kennis zoal blijken? 
- uit de dagvaarding in faillissement uitgebracht door een schuldeiser (Kh. 
Verviers, 28 januari 1988, J.L.M.B., 1988, 970); 
- in hoof de van een bedrijfsrevisor die een verslag heeft opgesteld over de 
waarde van een handelsfonds en aldus inzage heeft gekregen in de actief
passief toestand van de schuldenaar (Kh. Dendermonde, 5 februari 1988, 
onuitg., A.R., nr. 169/86); 
- of in hoof de van een bedrijfsrevisor die de schuldenaar heeft bijgestaan 
bij de verschijningen voor de depistagedienst (Bergen, 21 februari 1983, 
Pas., 1983, III, 31); 
- uit de informatie die de fiscus uit de fiscale aangifte heeft verkregen (Kh. 
Brussel, 30 maart 1982, T.B.H., 1982, 513); 
-in hoofde van de R.S.Z. die steeds haar schuldeisers in faillissement 
dagvaardt wanneer ze meent dat de voorwaarden voor een faillietverklaring 
verenigd zijn (Kh. Charleroi, 18 januari 1984, Pas., 1984, III, 52); 
- omdat een gerechtsdeurwaarder voor het faillissement 30 exploten aan 
de gefailleerde had betekend, waaronder 7 beslagen en een uitvoerend 
onroerend beslag: de kennis in zijn hoofde werd ook terecht toegerekend 
aan zijn lastgever (Gent, 7 januari 1976, B.R.H., 1979, 238). 

170. Waaruit blijkt de kennis van het ophouden te betalen en van het 
wankelend krediet niet? 
- uit de weigering nieuwe kredieten toe te staan (Kh. Brussel, 25 maart 
1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 38); 
- uit het feit dat de schuldeiser op de hoogte was van de financiele 
moeilijkheden van zijn schuldenaar (Bergen, 10 juni 1981, Pas., 1981, II, 
117); 
- uit }).et feit dat een schuldeiser voorschotten verstrekt om zijn schulde
naar in het vooruitzicht van de cessie van zijn handelsfonds over tijdelijke 
betalingsmoeilijkheden heen te helpen (Kh. Brussel, 13 maart 1979, J. T., 
1990, 263). 
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171. De niet-tegenwerpelijkheid van de handeling aan de boedel vereist 
daarenboven dat ze er schade heeft aan veroorzaakt (Bergen, 10 november 
1987, T.B.H., 1989, 508; Kh. Hasselt, 13 juni 1985, T.B.H., 1986, 810). 
Benadeling van de algemeen bevoorrechte schuldeisers aileen is voldoende 
(Brussel, 19 april1971, J. T., 1972, 62; Kh. Charleroi, 18 januari 1984, Pas., 
1984, III, 52). 

De beslissingen die de benadeling van de boedel afwijzen zijn zeldzaam. Een 
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt (T.B.H., 1986, 810) 
besliste dater geen benadeling voor de boedel was in de volgende omstandig
heden: een gefailleerde betaalde gedeeltelijk in de verdachte periode huur
gelden terug die hij als lasthebber van zijn clienten-verhuurders had 
ontvangen, terwijl de verhuurders kennis hadden van het feit dat hij 
voordien opgehouden had te betalen. Vermits de huurgelden eigendom 
waren van de verhuurders konden deze gelden volgens de rechtbank niet tot 
het patrimonium van de gefailleerde hebben behoord. In een kritische noot 
van Van Buggenhout, C. wordt erop gewezen dater wei benadeling was 
omdat de verhuurders in geval van samenloop nooit zouden slagen in een 
revindicatie van geldsommen in de boedel van hun debiteur omwille van 
artikel 2279 B.W. (gebrek aan individualisatie). 

172. Zelfs indien is bewezen dat voldaan is aan de door de artikel446 Faill. 
W. gestelde vereisten van niet-tegenwerpelijkheid aan de boedel van de 
betaling of handeling door de schuldenaar gesteld nadat hij opgehouden 
had te betalen, heeft de rechter de bevoegdheid om te beslissen of, naarge
lang van de omstandigheden van de zaak, de betaling aan de boedel 
niettegenwerpelijk is te verklaren (Cass., 3 september 1982, Arr. Cass., 
1982-83, 6; Bergen, 21 februari 1983, Pas., 1983, II, 31; Kh. Namen, 24 
januari 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 193; Kh. Brussel, 29 juni 1983, onuitg., 
A.R., nr. 1349/82). 

173. Aangezien artikel 446 Faill. W. in algemene bewoordingen is gesteld 
beoogt deze wetsbepaling om het even welke betaling die in de gestelde 
voorwaarden gedaan werd; een betaling ontvangen van derden tengevolge 
van een uitvoerend beslag onder derden is dus een betaling door de schulde
naar in de zin van artikel446 Faill. W. (Cass., 25 mei 1978, Pas., 1978, I, 
1091 met conclusies van Velu, J.; Cass., 3 september 1982, T.B.H., 1984, 
575; Gent, 7 januari 1976, T.B.H., 1979, 238; Kh. Verviers, 25 juni 1984, 
J.L., 1985, 278), dat niet beperkt is tot vrijwillige betalingen (Gent, 28 mei 
1980, B.R.H., 1981, 45). 

Ret sluiten van een handelshuurovereenkomst door de gefailleerde-eigenaar 
kan een handeling zijn in de zin van artikel446 Faill. W. (Luik, 28 november 
1986, T.B.H., 1987, 514; Bergen, 10 november 1987, T.B.H., 1989, 508). 
Ook een verrekening in rekening-courant, opnames door zaakvoerders of 
bestuurders (Kh. Brussel, 14 februari 1989, T.R. V., 1989, 436) of het 
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endossement van wissels (Kh. Verviers, 9 maart 1989, J.L.M.B., 1989, 882) 
zijn handelingen onder bezwarende titel in de zin van artikel 446 Faill. W. 

De minnelijke ontbinding van een overeenkomst en de teruggave van de 
ontvangen goederen kan een niet aan de boedel tegenwerpelijke handeling 
zijn (Gent, 27 juni 1987, T.G.R., 1987, 19) maar het terugnemen van 
koopwaar in toepassing van een beding van eigendomsvoorbehoud maakt 
geen betaling uit in de zin van artikel 446 Faill. W. (Luik, 23 maart 1985, 
J.L.M.B., 1985, 253). 

174. Enkel de curator kan de rechten van artikel 446 Faill. W. uitoefenen 
en enkel de rechtbank van koophandel is bevoegd (Bergen, 20 december 
1978, Pas., II, 27). 

5. ARTIKEL 447 FAILL. W. 

175. Ingevolge artikel447 Faill. W. kan geen hypotheek of voorrecht meer 
worden ingeschreven na het faillissement. Dit geldt zowel voor wettelijke 
als voor conventionele hypotheken (Cass., 20 oktober 1977, Pas., 1978, I, 
226). 

De wettelijke hypotheek van de fiscus vormt hierop een uitzondering sinds 
de wet van 20 juli 1978 artikel 318 W.I.B. heeft gewijzigd: zonder zich te 
storen aan artikel447 Faill. W. en in schending van de regel der gelijkheid 
kan de fiscus voor kohieren die uitvoerbaar waren voor faillissement een 
inschrijving nemen na het faillissement (zie o.m. Dumon, Y., ,L'article 447 
de la Ioi du 18 avril1851", B.R.H., 1978, 499). De mogelijkheid voor de 
fiscus om na faillissement een hypothecaire inschrijving te nemen is wel 
uitsluitend voorzien in geval van faillissement (Brussel, 15 maart 1990, 
R.P.S., 1990, 120). Wilde curator dus elke aansprakelijkheid vermijden zal 
hij er goed aan doen zo snel mogelijk alle nuttige gegevens te verzamelen 
over de onroerende goederen van de gefailleerde ten einde onverwijld 
inschrijving te nemen voor de boedel in toepassing van artikel 487 par. 3 
Faill. W. en de fiscus voor te zijn. 

176. Artike1447 par. 2 Faill. W. voorziet in een facultatieve nietigheid van 
de inschrijvingen genomen binnen de tien dagen voor het tijdstip van het 
ophouden te betalen of daarna, indien meer dan vijftien dagen zijn verstre
ken tussen de dagtekening van de akte tot vestiging van de hypotheek of 
het voorrecht en de dagtekening van de inschrijving. Deze nietigverklaring 
veronderstelt geen bedrieglijke verstandhouding tussen schuldeiser en schul
denaar: zelfs als de vertraging te wijten is aan slordigheid kan de nietigver
klaring verantwoord zijn doordat derden die intussen met de gefailleerde 
hebben gecontracteerd misleid zijn kunnen worden over het patrimonium 
van de schuldenaar (Brussel, 26 mei 1965, Pas., 1966, II, 141; Kh. Brussel, 
10 april 1978, B.R.H., 1978, 502). 
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I. 

De boedel is niet benadeeld wanneer de schuldenaar geen enkele schuld meer 
heeft aangegaan tussen de datum van de inpandgeving van een handelszaak 
en de inschrijving ervan (Kh. Brussel, 19 februari 1980, J. T., 1981, 555). 

Werden er wei nog schulden aangegaan kan de late inschrijving dus wei 
vernietigd worden (Kh. Brussel, 7 augustus 1989, onuitg., A.R., nr. 16/99). 

6. ARTIKEL 448 FAILL. W. 

177. Artikel448 Faill. W. krachtens hetwelk aile handelingen ofbetalingen 
met bedrieglijke benadeling van de schuldeisers verricht, op welke datum 
ook (d.i. voor de verdachte periode) nietig zijn, is een toepassing van het 
in artikel 1167 B.W. vastgelegde beginsel (Bergen, 12 maart 1980, Pas., 
1980, II, 63) maar de regimes verschillen omdat enkel de curator ze kan 
instellen en de vordering derhalve aan de schuldeisers verenigd in de boedel 
toekomt dus ook aan diegene van wie de rechten na de bedrieglijke hande
ling zijn ontstaan (Cass., 11 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 594; Luik, 
19 maart 1986, J.L.M.B., 1987, 145). 

Ondanks het feit dat artikel 448 Faill. W. door de curators relatief weinig 
wordt gebruikt (omdat de meeste verarmingshandelingen onder het stelsel 
vall en van artikel 445 Faill. W. en in dit geval niet is aan te tonen dat de 
derde op de hoogte was van het abnormaal karakter van de benadeling) 
heeft de rechtspraak heel wat gelegenheden gehad om de toepassingsvoor
waarden van artikel 448 Faill. W. scherp te stellen: om de nietigheid te doen 
uitspreken van een handeling of betaling verricht met bedrieglijke benade
ling van de schuldeisers kan de curator volstaan met te bewijzen dat de 
handeling of betaling abnormaal was (criterium van het normaal of abnor
maal karakter van de handeling, Bergen, 12 maart 1980, Pas., 1980, II, 63) 
en dat de schuldenaar gehandeld heeft met de wetenschap dat de schuldei
sers zouden worden benadeeld (Cass., 15 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 
969; Cass., 26 oktober 1989, R. W., 1990, 1028; Brussel, 22 september 1986, 
T.B.H., 1989, 244). 

Het volstaat dus niet aan te tonen dat de schuldeiser op de hoogte was van 
de toestand van de schuldenaar (Luik, 19 maart 1986, J.L.M.B., 1987, 145; 
Rb. Brussel, 10 september 1987, J.L.M.B., 1987, 1543). De wetenschap in 
hoofde van de schuldenaar dat hij, bij het stellen van de handeling of 
betaling nadeel (in de zin van een verarming van de patrimoniale toestand) 
zal berokkenen aan zijn schuldeisers maakt het bedrieglijk karakter uit van 
artikel 448 Faill. W. (Kh. Oostende, 9 januari 1968, B.R.H., 1970, 369). 

178. Voor zover ze aan deze voorwaarden beantwoorden kunnen de toepas
singsgevallen zeer divers zijn: 
- nietigverklaring van een verkoop met lening (Bergen, 20 oktober 1985, 
J.T., 1986, 346); 

- bedrieglijke omzetting van een arbeidsovereenkomst voor werklieden in 
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een bediendenovereenkomst (Arbh. Antwerpen, 21 oktober 1986, Limb. 
Rechtsl., 1987, 36; Antwerpen, 8 mei 1990, R. W., 1990-91, 936, dat de 
omzetting nietig verklaart van een arbeidsovereenkomst - na 17 jaar -
in een bediendenovereenkomst enkele maanden voor de verdachte periode 
maar op een ogenblik dat de gefailleerde onderneming reeds zware verliezen 
maakte); 
- cessie van handelsfonds om het te onttrekken aan de vervolgingen van 
de schuldeisers (Brussel, 22 september 1986, T.B.H., 1989, 244); 
- terugbetaling van ontvangen voorschotten door middel van een cessie 
van exploitatiemateriaal en goederen aan een schuldeiser die goed op de 
hoogte was van de onhoudbare toestand van zijn schuldenaar (Luik, 30 juni 
1989, J.L.M.B., 1990, 6); 
- toestaan van hypotheek zonder tegenprestatie aan de gefailleerde (Luik, 
29 januari 1986, J.L.M.B., 1986, 193); 
- wijziging van huwelijksvermogensstelsel van de zaakvoerder van de 
vennootschap om de activa van de aansprakelijke echtgenoot aan de vervol
ging van de schuldeisers te onttrekken (toepassing van art. 1167 B.W. in 
het kader van de door de curator ingestelde aansprakelijkheidsvordering -
Brussel, 17 januari 1984, R. W., 1985-86, 1759); 
- verkoop van een onroerend goed met de bedoeling de gemakkelijk te 
verbergen gelden aan de vervolging van de schuldeisers te onttrekken (Rb. 
Brussel, 10 september 1987, J.L.M.B., 1987, 1543); 
- voor een toets van de zgn. sterfhuisconstructies aan artikel 448 Faill. W. 
zie Verougstraete, I. en Van Buggenhout, C., ,Faillissement en continui'
teit", o.c., 26-27, Colle, Ph., o.c., nrs. 211). 

179. Tenslotte heeft de rechtspraak resoluut beslist dat artikel448 Faill. W. 
tot het stelsel van het faillissementsrecht behoort in de zin van artikel 574, 
2° Ger.W. (Cass., 11 januari 1988, R. W., 1987-88, 1406; Luik, 19 maart 
1986, J.L.M.B., 1987, 145), zodat uitsluitend de rechtbank van koophandel 
bevoegd is (zie Hoofdstuk VII, Afdeling 2). 

7. DE AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERINGEN 

180. Krachtens de vermogensrechtelijke buitenbezitstelling van de gefail
leerde oefent de curator ten einde het actief te realiseren, de rechtsvorderin
gen uit die de gefailleerde zou kunnen uitoefenen (Cass., 1 december 1989, 
R. W., 1989-90, 1260). Op grand van die wettelijke opdracht kan de curator 
optreden telkens een onrechtmatige daad wordt gesteld door een derde in 
het algemeen en door vennootschapsbestuurders in het bijzonder ten nadele 
van het buitenbezitgestelde vermogen (zie supra Hoofdstuk IV, Afdeling 2}. 
Inzake bestuurdersaansprakelijkheid zal de curator de rechtsvordering uit
oefenen die de gefailleerde had kunnen uitoefenen; d. w .z. binnen de gren
zen van artikel 62, lid 1 en 2 Venn. W. in vergoeding van de schade die de 
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vennootschap heeft geleden door bestuursfouten, of overtredingen van de 
vennootschapswet of van de statuten of van artikel 1382 B.W., wegens 
schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht (zie hierover Fagnart, 
J .L., , ,La responsabilite personnelle envers les tiers des organes de la societe 
commerciale", R.G.A.R., 1968, 7995; Rouse, J., Nelissen Grade, J.M. en 
Van Hulle, K., ,Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1978-1985", 
T.P.R., 1987, 1249; 't Kint, F., ,Laresponsabilite des dirigeants de societes 
anonymes et de societes de personnes a responsabilite limitee", Rev. Reg. 
Dr., 1980, 103; VanRyn, J. en Dieux, X., , ,La responsabilite des administra
teurs ou gerants d'une personne morale a l'egard des tiers", J. T., 1988, 
401-404; Van Crombrugge, S., ,De aansprakelijkheid van vennootschaps
bestuurders", R. W., 1989-90, 1439-1450; Merchiers, Y., 
,Aansprakelijkheid van bestuurders in N.V. en B.V.B.A.", T.P.R., 1986, 
405-431). 

181. Wordt in het bestuur van de vennootschap een fout begaan die jegens 
derden terzelfdertijd een onrechtmatige daad uitmaakt (Kh. Kortrijk, 29 
juni 1984, T.B.H., 1985, 224) dan is er slechts sprake van samenloop van 
aansprakelijkheid indien de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd 
een ander nadeel is dan hetgeen dat voortvloeit uit de tekortkoming in de 
uitvoering van de overeenkomst (Cass., 4 juni 1971, Arr. Cass., 1971-72, 
989), wat niet voor de hand ligt (zie hierover o.a. Cousy, H., ,Ret verbod 1 

van samenloop tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid 
enzijn weerslag", T.P.R., 1984, 155-176; Vandenberghe, H., Van Quicken
borne, M., ,Overzicht", T.P.R., 1987, 1595-1608; Colle, Ph., ,De la 
responsabilite quasi-delictuelle des administrateurs de societes", R.G.A.R., 
1986, nr. 11.976). 

In de praktijk zal de bestuurder op grand van artikel 1382 B.W. worden 
aangesproken wanneer de fout die hem wordt aangewreven tevens een 
strafbaar feit uitmaakt, in welk geval er steeds samenloop is (Herbots, J., 
,Samenloop contractuele en delictuele aansprakelijkheid", in Onrecht
matige daad, Kluwer, 1979, 138). 

Supra (nr. 53) werd de aansprakelijkheid behandeld van de bestuurder die 
een deficftaire activiteit voert in de voorkennis dat de onderneming had 
opgehouden te betalen. 

182. Benevens de algemene opdracht de rechtsvorderingen van de gefail
leerde uit te oefenen heeft de wet aan de curator, en aan hem aileen, nog 
bijzondere bevoegdheden verleend om jegens bestuurders de vordering ex 
artikel 63ter en 133bis Venn. W. en jegens oprichters de vordering ex 35, 
6° en 123, 7° Venn. W. in te stellen ten name van de boedel. 

Net zoals voor de bevoegdheden door de wet uitdrukkelijk aan de curator 
verleend in de gevallen bepaald in de artikelen 445 e.v. Fail!. W. zijn deze 
bijzondere opdrachten een aanvulling van de normale opdracht van de 
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curator die de vorderingsrechten toebehorende aan de gefailleerde vennoot
schap zal uitoefenen (zie echter Merchiers, Y., ,Aansprakelijkheid van 
bestuurders in N.V. en B.V.B.A.", T.P.R., 1986, 424, die meent dat de 
curator die optreedt op grond van artikel 63ter Venn. W. dit zou kunnen 
doen ,als vertegenwoordiger van de gefailleerde vennootschap"). 

Indien een bestuurder door de Algemene Vergadering van een N. V. aange
steld (of een feitelijk bestuurder) door een kennelijk grove fout heeft 
bijgedragen tot het faillissement kan hij door de curator en door hem aileen 
worden aangesproken voor het geheel of een deel van het passief, zonder 
dat daarbij een eventueel verleende kwijting kan worden tegengesteld (Brus
sel, 10 september 1985, T.B.H., 1987, 523). 

Deze vordering kan nooit door individuele schuldeisers worden ingesteld 
(Kh. Brussel, 14 februari 1981, T.B.H., 1987, 602) aangezien ze ertoe strekt, 
in geval van faillissement, het (overblijvende passief) ten dele of geheel te 
betalen: ofwel zullen aile schuldeisers worden uitbetaald met de opbrengst 
van de vordering ofwel zal de opbrengst onder hen volgens de wettelijke 
regels van voorrang worden verdeeld (zie ook Ronse, J. e.a., ,Overzicht 
van rechtspraak vennootschappen", T.P.R., 1986, 1320 en de geciteerde 
beslissingen). 

Individuele schuldeisers zullen herstel van de door hen geleden schade 
kunnen vorderen op grand van artikel1382 B.W. maar zolang de vordering 
ingesteld door de curator op grond van artikel 63ter I 133bis Venn. W. 
hangende is zal de behandeling van hun vordering worden opgeschort 
vermits in dit geval het herstel van de individuele schade in de betaling van 
het overblijvende passief is inbegrepen (Kh. Brussel, 18 september 1987, 
onuitg., A.R., nr. 5816/89). 

183. Om de nieuwe en jonge zelfstandigen zgn. niet te ontmoedigen een 
onderneming in vennootschapsvorm op te starten heeft de wetgever de 
,kleine" B.V.B.A. uit de toepassing van artikel133bis Venn. W. gesloten; 
d.i. de B.V.B.A. die gedurende de drie boekjaren voor het faillissement een 
gemiddelde omzet van minder dan 25 miljoen frank buiten B.T.W. verwe
zenlijkte en van wie het balanstotaal bij het einde van het laatste van de drie 
boekjaren 15 miljoen frank niet overschrijdt. Om de bescherming te doen 
wegvallen is dus een drievoudige drempel cumulatief te vervullen, zelfs 
indien de vennootschap geen drie boekjaren heeft geleefd (Kh. Brussel, 14 
februari 1989, T.R. V., 1989, 436, met goedkeurende noot van Wyckaert, 
M.). 

Terecht besliste de Rechtbank van Koophandel te Brussel dat het houden 
van een valse boekhouding de bestuurders het recht ontzegt om de cijfer
grenzen van artikel 133bis Venn. W. te hunner gunste in te roepen (8 
december 1981, B.R.H., 1982, 393; voor een kritiek van dit vonnis, zie 
Coppens, P., en 't Kint, F., ,Chronique", R.C.J.B., 1984, 520, nr. 81). 

Deze bijzondere aansprakelijkheid treft zowel bestuurders, gewezen be-
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stuurders als feitelijke bestuurders. De enkele zeldzame toepassingen van 
aansprakelijkheid van een feitelijk bestuurder geven allen een beperkte 
draagwijdte aan dit begrip (zie Brussel, 14 september 1988, T.B.H., 1989, 
171; Kh. Luik, 17 mei 1983, R.P.S., 1984, 63; Kh. Brussel, 3 april 1984, 
R.P.S., 1984, 184) voornamelijk onder invloed van de rechtsleer (Mer
chiers, Y., ,Aansprakelijkheid van bestuurders in N.V. en B.V.B.A.", 
T.P.R., 1986, 419; Jaspar, J.L. en De Smeth, A., ,La notion de gerant de 
fait", J.T., 1984, 645; Colle, Ph., ,Kritische bemerkingen nopens een 
aantal problemenrond artikel63terVenn. W.", T.B.H., 1985, 163) die zich 
unaniem heeft geschaard achter de definitie van Rives-Lange, J. Ph., ,La 
notion de dirigeant de fait", D.S., 1975, Chr. 41: er is in voile onafhanke
lijkheid - dus niet onder gezag, Ieiding en toezicht - een positieve be
stuurdersactiviteit vereist die resulteert in beslissingen van bestuur die de 
vennootschap verbinden. Diegene die niet positief handelt en geen enkel 
document tekent maar in feite enkel de rol van ,ombudsman" speelt, kan 
geen feitelijk bestuurder zijn (Luik, 1 december 1969, R.P.S., 1971, 260). 
Sommigen gaan zelfs zover op grond van deze definitie te eisen dat de 
feitelijke bestuurder bestuursbevoegdheden zou uitoefenen die hebben ge
leid tot het faillissement (Lievens, J., , ,Artikel 63ter en de aansprakelijkheid 
van de feitelijke bestuurder", T.R. V., 1989, 55) terwijl de wet enkel vereist 
dat de betrokken personen ten aanzien van de zaken van de vennootschap 
werkelijke bestuursbevoegdheid zou hebben gehad: is dit zo en al is het 
aandeel van zijn fout in de schade slechts in die mate te bepalen dat het 
samen met andere oorzaken tot het faillissement heeft geleid dan zal de 
hoofdelijke veroordeling met de andere - al dan niet feitelijke - bestuur
ders worden uitgesproken. 

184. De kennelijk grove fout is de overtreding van een norm die essentieel 
is voor het leven van de vennootschap en die alsdusdanig wordt beschouwd 
door de meerderheid van de normaal voorzichtige bestuurders (zie o.a. 
Cornelis, L., ,De aansprakelijkheid van de bestuurder na faillissement", 
B.R.H., 1980, 342en 1981, 197; Colle, Ph., ,Kritischebemerkingennopens 
een aantal problemen rond artikel63ter Venn. W.", T.B.H., 1985, 163). 
Werden aldus als kennelijk grove fouten weerhouden (Kh. Brussel, 8 
december 1981, B.R.H., 1982, 393): 

- het verduisteren van ontvangsten en ontduiken van B. T. W. (zie ook Kh. 
Brussel, 10 januari 1984, onuitg., A.R., nr. 226); 
- een flagrante onderkapitalisatie die leidt tot een omvangrijk passief op 
korte termijn; 
- het- in omstandigheden- niet bijeenroepen van de algemene vergadering 
nadat het kapitaal volledig was verloren gegaan; 

- het zich toekennen van verplaatsingskosten buiten verhouding tot de 
activiteit van de vennootschap; 

- het aangaan van verbintenissen in het algemeen die buiten verhouding 
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staan tot de financiele draagkracht van de vennootschap (Kh. Brussel, 11 
december 1984, T.B.H., 1985, 491); 

- het opvatten en uitvoeren van een reddingsplan in de voorkennis dat de 
ter beschikking zijnde geldmiddelen totaal onvoldoende waren om het tot 
een goed einde te brengen (Kh. Brussel, 22 oktober 1982, T.B.H., 1982, 
574); 

- stelselmatige en omvangrijke geldopnemingen ten nadele van het maat
schappelijk kapitaal (Kh. Brussel, 10 september 1985, T.B.H., 1987, 532); 

- het voeren van activiteiten (gedeeltelijk in het ,zwart") die, gepaard 
gaande met omvangrijke onkosten en geldopnemingen, enkel op een mis
lukking konden afstevenen (Kh. Brussel, 17 mei 1983, T.B.H., 1984, 554). 

De rechter die een verbodsmaatregel uitspreekt in uitvoering van het K.B. 
nr. 22 van 24 oktober 1934 op grand van een kennelijke en grove fout is 
gehouden door het gezag van die gewijsde erga omnes van deze beslissing 
in een vordering die tot betaling strekt van het passief (Brussel, 29 april 
1987, onuitg., A.R., nr. 2179/85). 

185. Volledig ten onrechte is gesteld geworden dat artikel 63ter Venn. W. 
nooit zou kunnen toegepast worden op de fout die erin bestaat een deficitai
re activiteit te hebben gevoerd of voortgezet nadat de vennootschap had 
opgehouden te betalen met als gevolg een toename van het passief of een 
vermindering van het actief, om reden dat de late aangifte van faillissement 
nooit tot het faillissement kon bijdragen aangezien het (virtueel) faillisse
ment zgn. reeds op dat ogenblik hestand (Haelterman, A., ,De zaak 
Bodart-Fittings als toepassing van artikel 63ter Venn. W. De kennelijk 
grove fouten van de staat", Jura Falconis, 1982-83, 382; Colle, Ph., 
,Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter 
Venn. W.", T.B.H., 1985, 176;Ronse,J.e.a., ,Overzichtvanrechtspraak 
vennootschappen", T.P.R., 1986, 1316, nr. 311). Artikel 63ter Venn. W. 
vereist dat het faillissement zou zijn uitgesproken, terwijl een toestand van 
virtueel faillissement door de wetgever zelf is erkend maar niet werd 
gelijkgesteld met het (uitgesproken) faillissement: wie een gerechtelijk ak
koord wil aanvragen moet zich in faillissementstoestand bevinden maar het 
verzoekschrift strekt er precies toe het (uitgesproken) faillissement te ver
mijden (art. 1 van de wet van 25 september 1946). Zo kan ook de rechter 
bepalen dat een gefailleerde had opgehouden te betalen en zich in faillisse
mentstoestand bevond op een tijdstip dat het (uitgesproken) faillissement 
met maximum 6 maanden en 10 dagen voorafgaat (art. 442 Faill. W.)
dergelijke toestand werd door het Hof van Cassatie als ,,virtueel faillisse
ment" bestempeld (Cass., 8 mei 1990, onuitg., A.R., nr. 3338). 

186. Ingevolge artikel35, 6° I 123,7° Venn. W. zijn de oprichters hoofde
lijk gehouden voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een ver
houding die de rechter zelf vaststelt, in geval van faillissement uitgesproken 
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binnen de drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal 
bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening 
van de voorgenomen bedrijvigheid over tenminste twee jaar. 
Indien de wetgever aanvaardt dat het opstarten van een bedrijvigheid pas 
na een min of meer lange aanloopperiode rendabel wordt, eist hij tegelijk 
dat de uitgaven nodig om deze rendabiliteit te bereiken met eigen middelen 
worden gefinancierd en niet op rekening van de schuldeisers. Deze aanloop
periode werd op twee jaar vastgelegd. 
Ben financieel plan dat dus slechts inkomsten voorziet, kapitaal inbegrepen, 
voor de eerste zes maanden en voor de periode daarna verwijst naar een 
tussen te komen kapitaalverhoging - die niet heeft plaatsgehad - houdt 
in se de onderkapitalisatie zoals geviseerd door artikel35, 6° Venn. W., in 
(Kh. Brussel, 10 januari 1984, onuitg., A.R., nr. 225). 
Het is voldoende dat de rechter de onderkapitalisering vaststelt in die zin 
dat geen normaal voorzichtig en redelijk ondernemer dergelijke onderschat
ting van het nodige kapitaal zou begaan (Brussel, 29 april 1987, onuitg., 
A.R., nr. 2179/85). Er is geen causaal verband aan te tonen tussen de 
onderkapitalisatie en het faillissement (Bergen, 13 september 1989, R.P.S., 
1989, 206, waarbij de rechter op oordeelkundige wijze van zijn appreciatie
bevoegdheid gebruik maakt). 
Onderkapitalisatie zal meestal blijken uit financiele plannen die over de 
gehele lijn tekortschieten omdat zij onrealistische investeringsbedragen 
voorzien en/of fantasistische omzetten (Kh. Brussel, 10 januari 1984, 
onuitg., A.R., nr. 226; Kh. Brussel, 14 maart 1989, J.T., 1989, 464). 

187. Tenslotte behoren de vorderingen ex 63ter I 133bis Venn. W. en ex 
35,6° I 123, 7° Venn. W. tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel omdat zij rechtstreeks uit het faillissement ontstaan. De 
termijn voor hager beroep is de bij artikel465 Faill. W. vastgestelde termijn 
(Cass., 12 februari 1988, T.B.H., 1988, 507) (cfr. infra, nr. 300). 

AFDELING 2 

HET PASSIEF 

I. Het passief op bet ogenblik van de faillietverklaring 

1. AANGIFTEPLICHT 

188. Luidens artikel496 Faill. W. rust op de schuldeisers van een gefailleer
de een aangifteverplichting binnen de bij het faillissementsvonnis gestelde 
termijn. Laten zij na binnen deze termijn hun aangifte ter griffie van de 
rechtbank in te dienen, kunnen zij nog met toepassing van artikel 508 Faill. 
W. aangifte doen van hun schuldvorderingen en deze bevestigen tot en met 
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de laatste uitkering der gelden. Doch in deze laatste veronderstelling zullen 
de kosten van nazicht en aanvaarding van de schuldvordering ten laste van 
de schuldeiser worden gelegd. 

Terecht heeft o.i. de Rechtbank van Koophandel te Brussel de aanspraken 
van een schuldeiser Iastens de curator in betaling van de kosten van 
laattijdige opneming van zijn schuldvordering, om reden dat de curator in 
gebreke was gebleven hem het bij artikel 496 Faill. W. voorgeschreven 
aangetekend rondschrijven toe te sturen, afgewezen op grond dat de verzen
ding van de bij voornoemde wetsbepaling voorziene kennisgeving, waarbij 
de schuldeisers worden verwittigd van het faillissement, afhangt van de 
wetenschap die de curator heeft van het bestaan van de schuldvorderingen 
en de curator geen fout treft, indien hij bij de aanvang van zijn bewerkingen 
van vereffening slecht of onvolledig werd ingelicht (12 november 1979, 
B.R.H., 1980, I, 199). Bovendien worden schuldeisers geacht op voldoende 
wijze in kennis te zijn gesteld van het faillissement door de bekendmakin
gen, zowel in de dagbladen, aangewezen door het faillissementsvonnis (art. 
466 Faill. W.) als in het Belgisch Staatsblad (art. 472 Faill. W.) (Veroug
straete, I., o.c., p. 260, nr. 433). 

189. De Rechtbank van Koophandel te Gent maakte in haar vonnis van 4 
juni 1987, een interessante toepassing van het in artikel508 Faillissements
wet besloten uitzonderingsgeval, gestoeld op de onmogelijkheid, in dewelke 
de schuldeiser zich heeft bevonden om aangifte en bevestiging te doen 
binnen de voorgeschreven termijn en waarbij hem het recht wordt verleend 
om op het nog niet uitgekeerde actief het dividend vooraf te nemen, dat bij 
de eerste uitkeringen voor zijn schuldvordering had moeten worden 
toegekend: de rechtbank neemt aan dat het aan de schuldeiser door een 
curator toegezonden attest, waarin verkeerdelijk wordt gesteld dat hem geen 
dividend op zijn schuldvordering zal kunnen worden uitgekeerd, de door 
artikel 508 Faillissementswet geviseerde morele onmogelijkheid kan uitma
ken, nu deze schuldeiser door de curatele in de juiste beoordeling van zijn 
vorderingsrechten werd misleid, doch wijst vervolgens de schuldeiser van 
diens aanspraken op deze grond af om reden dat het eerste voorschotdivi
dend door de curator slechts uitgekeerd werd meer dan twee jaar na het 
beeindigen van de morele onmogelijkheid om aangifte te doen (T.B.H., 
1989, 276). 

2. DE DOOR DE SCHULDEISERS TE DIER GELEGENHEID TE HANTEREN TAAL 

Er weze herinnerd dat in geval van betwisting van de schuldvordering de 
aangifte met een dagvaarding wordt gelijkgesteld. 

190. De Rechtbank van Koophandel te Brussel heeft over deze problema
tiek uiteenlopende beslissingen gewezen. 
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Bij een vonnis van 21 mei 1973 (B.R.H., 1975, 256, met kritische noot van 
A.v.G.) besliste de Rechtbank dat de schuldeiser zijn aangifte in de taal van 
de rechtspleging van het faillissement moest indienen, nu deze als een 
tussenvordering dient te worden aangemerkt, waarop artikel 37 van de wet 
van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, dat voor de behande
ling van de tussenvordering het gebruik van de taal van de rechtspleging van 
de hoofdvordering voorschrijft, van toepassing is. 

Een andere zienswijze wordt erop nagehouden door diezelfde rechtbank in 
haar vonnis van 4 februari 1975 (B.R.H., 1975, 258), waarbij aan de 
schuldeiser een optierecht wordt toegekend inzake de te hanteren taal voor 
de indiening van zijn aangifte. Dit recht wordt gestoeld op artikel 4 van 
voornoemde wet van 15 juni 1935, nude rechtbank oordeelt dat de vorde
ring, strekkende tot de opneming van een schuldvordering, een zelfstandige 
eis vormt, die een van de rechtspleging van het faillissement onafhankelijk 
bestaan kent. Deze laatste stelling werd door de rechtbank bevestigd in haar 
vonnis van 12 mei 1980 (B.R.H., 1981, 41). 

Wij menen ons bij deze laatste stelling te mogen aansluiten, nu de vraag 
tot opneming van een schuldvordering in het passief o.i. niet kan worden 
aangezien als een tussenvordering in de zin van artikel 13 Gerechtelijk 
Wetboek (in dezelfde zin Lindemans, L., Taalgebruik in gerechtszaken, 
A.P.R., p. 71 nr. 120), hetgeen impliceert dat reeds een rechtsgeding werd 
ingeleid. 

191. In laatstvermelde stelling zullen de schuldeisers de in artikel 4 van 
voornoemde wet neergelegde regels dienen nate leven, zodat zij o.i. voor 
de faillissementen, voor geopend verklaard in het arrondissement Brussel 

- vrij zullen kunnen beslissen in welke taal zij hun aangifte indienen, in 
zoverre de gefailleerde natuurlijke persoon woonachtig is of de gefailleerde 
rechtspersoon haar maatschappelijke zetel heeft in een gemeente van de 
Brusselse agglomeratie; 

- de Nederlandse taal zullen dienen te hanteren, voor zover de gefailleerde 
woonachtig is in het Nederlands taalgebied; 

- hun aangifte in het Frans zullen dienen op te stellen en indienen, indien 
gefailleerde in het Frans taalgebied van de agglomeratie woonachtig is. 

Ret komt o.i. inderdaad voor dat voor de bepaling van de in artikel4 van 
de wet van 15 juni 1935 neergelegde regels de gefailleerde, in wiens faillisse
ment de schuldeiser een aangifte indient, en niet de curator, als verweerder 
client te worden aangezien. 

Voor de faillissementen voor geopend verklaard in het Vlaamse of het 
Waalse landsgedeelte, zal de schuldeiser de taal van het faillissementsvonnis 
dienen te hanteren. 
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3. WooNSTKEUZE 

192. Naar luid van artikel 499 Faillissementswet moet de schuldeiser, die 
zijn woonplaats niet heeft in de gemeente, waar de rechtbank zetelt, 
woonstkeuze in die gemeente doen: bij gebreke daarvan kan elke betekening 
of kennisgeving aan de griffie van deze rechtbank worden gedaan. 
Met de invoeging van deze regel beoogde de wetgever de faillissementsrecht
pleging zoveel mogelijk in te korten en elke vertraging te wijten aan de 
afstand te vermijden (Fredericq, L., o.c., 377, nr. 227; Humblet, L., Traite 
des jaillites, des banqueroutes et des sursis de paiement, Larcier, Brussel, 
1880, 255, nr. 407; Renouard, Ch. en Beving, J., Traite des jaillites et 
banqueroutes, Brussel, 1851, 261, nr. 341; les Novelles, o.c., nr. 2313; 
Maertens, P., Commentaire de la loi du 18 avril 1851 sur les jaillites, 
banqueroutesetsursis, o.c., 437; R.P.D.B., o.c., nr. 1832; Cass. 13 januari 
1876, Pas., 1878, I, 77). 

Gelet op het door de wetgever bij het opleggen van deze woonstkeuze 
beoogde doel heeft de door een schuldeiser gedane woonstkeuze in de 
stelling van het Hof van Beroep te Brussel een algemene draagwijdte: ze is 
niet beperkt tot de verhouding curator-schuldeiser, doch heeft ook uitwer
king t.o.v. de andere schuldeisers, bv. in geval van door andere schuldeisers 
tegen de vordering gedane tegenspraken (Brussel, 19 oktober 1989, 
J.L.M.B., 1990, 17), zodat de betekening vanhet beroepen vonnis door een 
schuldeiser aan de gekozen woonplaats van de aangever-schuldeiser de 
termijn van boger beroep zal doen !open. 
Er weze overigens opgemerkt dat de woonstkeuze in beginsel voor aile 
gevolgen in rechte van die welbepaalde rechtshandeling waarvoor keuze van 
woonplaats werd gedaan, geldt (Cass., 10 december 1971, Pas., 1972, I, 
357, noot E.K.; Cass., 28 juni 1979, Pas., 1979, I, 1260, met conclusie van 
Procureur-Generaal Krings, E.; Cass., 14 november 1986, Pas., 1987, I, 
326). 

4. DE GEVOLGEN VAN DE AANNEMING DOOR DE CURATOR VAN DE INGE

DIENDE AANGIFTEN VAN SCHULDVORDERING 

a) zonder vonnis: 

193. Algemeen wordt door rechtspraak en rechtsleer aangenomen dat de 
aanneming in het passief van een schuldvordering, zonder beperking, noch 
voorbehoud, binnen de voorgeschreven termijn, na verificatie door de 
rechter-conimissaris, een onherroepelijke rechtshandeling vormt, die de 
aangever, de andere schuldeisers, de curator en de gefailleerde bindt. 
Verdeeldheid bestond echter nopens de vraag in welke gevallen deze rechts
handeling kon worden tenietgedaan. De meeste betwistingen hadden betrek
king op een gebeurlijke herroeping van de aanneming, gestoeld op een 
dwaling in feite of in rechte. 
VanRyn en Heenen alsook Verougstraete waren van oordeel dat in geval 
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van aanneming van een schuldvordering het bestaan en het bedrag ervan 
niet meer kunnen worden betwist, zelfs in geval van substantiele dwaling. 
Slechts bedrog, fraude en miskenning van regels van openbare orde zouden 
kunnen aanleiding geven tot het herroepen van de aanneming (Van Ryn, 
J. en Heenen, J., o.c., p. 357, nr. 2827; Verougstraete, I., p. 261, nr. 435, 
die weliswaar ook de verbetering van verschrijvingen of misrekeningen als 
uitzonderingsgeval aanvaardt naar analogie van artikel 794 Ger. Wb.; 
Fredericq, Traite, o.c., t. VII, nr. 387; Cloquet, A., o.c., p. 681, nr. 2347; 
Antwerpen, 30 oktober 1984, B.R.H., 1985, 488). 

Anderen daarentegen namen aan dat de aanneming kon worden herroepen 
wegens een rechtsdwaling of een dwaling in feite (o.a. Piret, R., ,Examen 
de jurisprudence, Faillites et concordats", R.C.J.B., 1951, p. 72, nr. 7). 

194. Bij arrest van 13 juni 1985 heeft het Hof van Cassatie aan deze 
controverse een einde gesteld en heeft geopteerd voor de eerste hiervoren 
aangehaalde stelling: , ,De aanneming van een schuldvordering in het passief 
van het faillissement, zonder voorbehoud of tegenspraak binnen de voorge
schreven termijn, na verificatie door de rechter-commissaris, is volgens de 
wil van de wetgever, in beginsel een onherroepelijke rechtshandeling, die 
belet dat de aangenomen schuldvordering nog kan worden betwist". Het 
Hof laat zijn beslissing steunen op het door de wetgever met het instellen 
van de verificatieprocedure beoogde doel, met name de collectieve afwikke
ling van de gezamenlijke schuldvorderingen zo vlug en zeker mogelijk te 
kunnen doen geschieden. 

Dit doel kan weliswaar, volgens het Hof, de onherroepelijkheid van de 
aanneming niet rechtvaardigen , ,hetzij wanneer die aanneming het gevolg 
is van bedrog of arglist van de indiener of heeft plaatsgehad op grond van 
wegens bedrog of arglist nietige handelingen, hetzij wanneer regels van 
openbare orde zijn miskend, hetzij nog wanneer overmacht heeft belet dat 
de waarheid aan de dag wordt gebracht" (Pas., 1985, I, 1300 met conclusie 
van Advocaat-Generaal, thans Eerste Advocaat-Generaal Velu alsook de 
talrijke verwijzingen in deze conclusie naar rechtspraak en rechtsleer; R. W., 
1985-86, 1383; Nelissen-Grade, J.M., noot onder voornoemd cassatiear
rest, ,Observations relatives a l'irrevocabilite de !'admission de creance a 
la faillite", R. C.J.B., 1987, 542, die zich ondermeer toelegt op het onder
zoek naar de juridische grondslag van de door het Hof van Cassatie 
vooropgestelde regel). 

Derhalve zal in het licht van voornoemde cassatierechtspraak het gebrek in 
de toestemming of de afwezigheid van een oorzaak geen grondslag meer 
vormen voor een herroeping van de aanneming. Het Hof van Cassatie 
besliste dan ook tot de verwerping van de voorziening, die was gericht tegen 
een arrest van het hof van beroep, waarbij een door de curatoren ingestelde 
rechtsvordering, in zoverre deze betrekking had op de opzeggingsvergoe
ding aan een gewezen werknemer toegekend, nu de curatoren na de aanne-
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ming ontdekt hadden dat de betrokken schuldeiser nog steeds op proef was 
en derhalve hierop geen aanspraak kon maken, als ongegrond werd afgewe
zen. 

In navolging van deze rechtspraak verwierp het Hof van Beroep te Luik de 
aanspraken van een schuldeiser, wiens schuldvordering definitief was aan
vaard, op schuldvergelijking tussen deze schuldvordering en de schuld ten 
aanzien van de gefailleerde: door het indienen van zijn schuldvordering had 
de schuldeiser, in de stelling van het Hof van Beroep, verzaakt aan de 
wettelijk toegelaten schuldvergelijking (28 maart 1988, J.L.M.B., 1988, 
1306, noot Parmentier, C.). 

195. Behoudens in de door het Hof van Cassatie opgesomde uitzonderings
gevallen zal de aanneming van een schuldvordering zonder voorbehoud in 
de hiervoren uiteengezette omstandigheden, met zich medebrengen dat noch 
het bestaan van de schuldvordering, noch het bedrag ervan, noch de door 
de schuldeiser aangegeven en aanvaarde zekerheden, onder het hierna 
besproken voorbehoud, nog voor betwisting vatbaar zijn (o.c., Luik, 10 
februari 1989, J.L., 1989, 590). 

Ook de aard van de schuldvordering (schuld van of in de boedel) wordt door 
de aanneming van de schuldvordering op onherroepelijke wijze vastgesteld. 
De rechtbank van koophandel te Verviers verwierp aldus de tegenspraak, 
gedaan door het bestuur der rechtstreekse belastingen tegen de rekening van 
de curator, om reden dat zij geen melding maakte van het bedrag van de 
op de dag van het faillissement nog niet eisbare bedrijfsvoorheffing met 
betrekking tot lonen, betaald v66r het faillissement, dat het bestuur als 
boedelschuld aanmerkte (28 juni 1977, J.T., 1977, 659): dit bedrag was 
immers opgenomen in de door het bestuur ingediende aangifte van schuld
vordering, die in het bevoorrecht passief werd opgenomen, zodat aan de 
schuldvordering de aard van schuld in de boedel was toegekend. 

Er dient trouwens ten overvloede opgemerkt dat de stelling van het bestuur 
geenszins had kunnen worden weerhouden, aangezien deze schuldvorde
ring, zo zij op de dag van het vonnis van faillietverklaring niet opeisbaar 
was, in elk geval op dit tijdstip reeds bestond. Bovendien maakt het vonnis 
van faillietverklaring overeenkomstig artikel450 Faill. W. de niet-vervallen 
schuldvorderingen ten aanzien van gefailleerde opeisbaar. 

Op deze grand ontzegde het Hof van Beroep te Antwerpen tevens aan een 
schuldeiser het recht tot uitbreiding van de opneming van zijn schuldvorde
ring in het bevoorrecht passief, gestoeld op een dwaling in rechte, en zulks 
na de definitieve aanneming van zijn schuldvordering in het passief (30 
oktober 1984, B.R.H., 1985, 488). 

In voornoemd arrest maakt het Hof van Beroep een onderscheid tussen 
enerzijds een vraag tot uitbreiding van het, aan een bepaalde schuldvorde
ring verbonden voorrecht, die in de stelling van het Hof dient te worden 
verworpen, en anderzijds de laattijdige aanspraken op een voorrecht na de 
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opneming van de schuldvordering in het passief, waarop volgens de over
heersende Belgische rechtspraak en rechtsleer kan worden ingegaan, nu de 
vraag van een schuldeiser te worden toegelaten tot het passief slechts 
betrekking heeft op diens schuldvorderingsrecht, dat het voorwerp van de 
aangifte uitmaakt, en niet op de aan deze schuldvordering verbonden 
waarborgen, voor zover zij door de schuldeiser niet werden aangegeven, nu 
de curator uit eigen beweging geen onderzoek mag instellen naar het bestaan 
dezer (o.a. Piret, R., o.c., p. 72 nr. 7; VanRyn, J. en Heenen, J., p. 357, 
nr. 2827 en de door beide auteurs aangehaalde rechtspraak en rechtsleer, 
Cloquet, A., o.c., p. 612 nr. 2352 en Verougstraete, I., o.c., p. 262 
nr. 436). 

Deze laatste stelling komt ons te absoluut over, nu het niet uitgesloten is 
dat in de ingediende aangifte van schuldvordering de schuldeiser zich niet 
beperkt heeft tot de vraag te worden toegelaten tot het passief van het 
faillissement ten belope van een welbepaald bedrag, in welk geval o.i. een 
latere vraag tot opneming in het bevoorrecht passief kan worden verant
woord, maar uitdrukkelijk om de opneming van zijn schuldvordering in het 
chirografair passief van het faillissement heeft verzocht: in deze laatste 
veronderstelling komt ook de aard van de schuldvordering in de aangifte 
ter sprake, zodat met toepassing van de door het Hof van Cassatie bekrach
tigde regel o.i. zou dienen te worden aangenomen at de aanneming van 
deze schuldvordering in het chirografair passief onherroepelijk is, behou
dens in de hierboven besproken uitzonderingsgevallen. Er dient terzake 
trouwens opgemerkt dat een schuldeiser gerechtigd is te verzaken aan een 
zekerheid, die hem door de gefailleerde werd verstrekt. 

196. Blijft nog de vraag naar de draagwijdte van het door het Hof van 
Cassatie weerhouden uitzonderingsgeval, gestoeld op de miskenning van de 
regels van openbare orde. Zou dit een schuldeiser het recht verlenen een 
hypotheek of een voorrecht, die reeds werden aanvaard, te betwisten en 
zodoende de aanneming te Iaten herroepen? In de opvatting van het Franse 
Hof van Cassatie raken de regels, die verband houden met de gelijkheid van 
de schuldeisers en die voorkeurrechten in het Ieven roepen, de openbare 
or de, zodat een pand of een hypotheek ondanks hun aanneming nog kunnen 
worden betwist (VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., p. 357 nr. 2827). 
Deze vraag wordt op genuanceerde wijze beantwoord door J.M. Nelissen 
Grade (o.c., p. 569, nr. 33). Deze gaat vooreerst na of de regels die de 
voorrechten en hypotheken beheersen van openbare orde zijn en verwijst 
terzake naar de noot van D. Devos (,Propos sur Ia repression de la fraude 
en droit prive" (B.R.H., 1985, p. 283, m.i.b. nr. 10 en 11), waarin deze 
auteur betoogt dat de materie van de voorrechten en hypotheken niet van 
openbare orde is in de zin dat een bevoorrechte schuldeiser mag verzaken 
aan zijn schuldvordering of dat het geheel van de chirografaire schuldeisers 
de ene of de andere onder hen kan bevoordelen, doch dat het strijdig is met 
de openbare orde een overeenkomst te sluiten, die tot doel of tot voorwerp 
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heeft de gelijkheid van de schuldeisers te miskennen door de inrichting van 
een fraude, om vervolgens hieruit af te leiden dat slechts in zoverre de 
hypotheek of het voorrecht zou zijn gestoeld op een dergelijke 
overeenkomst, deze na zijn definitieve aanneming nog kan worden betwist. 

Meldenswaardig is tevens het vonnis, gewezen door de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel op 7 mei 1985, waarbij de door de curatoren 
ingestelde eis, strekkende tot de herroeping van de aanneming van een 
schuldvordering wegens miskenning van een regel van openbare orde, nu 
de aanneming gestoeld was op een bij artikel 444 Faill. W. verboden 
schuldvergelijking na faillissement, wordt verworpen. 

De aan de grondslag van het geschilliggende feiten kunnen bondig als volgt 
worden samengevat: een curator dagvaardt een bankier in betaling van het 
creditsaldo van de rekening, waarvan gefailleerde bij deze titularis was. De 
eis wordt betwist door de bankier, die ter staving van zijn verweer verwijst 
naar de door de curator zonder voorbehoud aangenomen schuldvordering. 
In deze schuldvordering had de bankier de schuldvergelijking doorgevoerd 
tussen enerzijds het creditsaldo van voornoemde rekening en de schuldvor
dering, die de bankier lastens de gefailleerde bezat uit hoofde van financie
ringscontracten. 

De rechtbank was van oordeel dat zij op deze eis niet kon ingaan, nu de 
door de curator aangehouden stelling erop zou neerkomen dat er niets 
overblijft van de regel der onherroepelijkheid van de aanneming, aangezien 
de meeste bepalingen van de faillissementswet de openbare orde raken, en 
de uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid eng dienen te 
worden uitgelegd. 

Het behoorde derhalve aan de curator nauwgezet de samenstelling van het 
aangegeven bedrag te onderzoeken. Nu de betwiste aanneming met kennis 
van zaken kon geschieden, kon deze derhalve niet meer worden herroepen 
(J. T., 1986, 347). 

Zo de rechtbank terecht opmerkt dat het door de wetgever ingesteld 
mechanisme van verificatieprocedure kan worden verstoord door het aan
vaarden van talrijke uitzonderingen op de regel van de onherroepelijkheid 
van de aanneming en door deze verstoring de bewerkingen van vereffening 
aldus een bepaalde vertraging kunnen oplopen, komt deze beslissing ons 
weliswaar bekritiseerbaar over, nu hierbij o.i. een ongerechtvaardigd onder
scheid tussen bepalingen die de openbare orde raken, wordt gemaakt. 

197. Er weze tenslotte benadrukt dat de onherroepelijkheid van de aanne
ming enkel betrekking heeft op de ingediende schuldvordering, t.t.z. op het 
voorwerp van de aangifte, en aldus aan de schuldeisers het recht niet 
ontneemt om andere schuldvorderingen in te dienen (Cloquet, A., o.c., 
p. 682, nr. 235; Verougstraete, I., o.c., p. 263, nr. 437; Fredericq, L., 
1981, o.c., p. 249, nr. 2314; Kh. Brussel, 30 september 1986, B.R.H., 1987, 
313 inzake de aanspraken van een schuldeiser lastens de hoofdelijke borgen 
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voor een belangrijker bedrag dan dit, waarvoor zijn schuldvordering werd 
aangenomen in het bevoorrecht passief van het faillissement van de hoofd
schuldenaar). 

b) na een vonnis: 
198. De aanneming van een schuldvordering zal bij vonnis geschieden 
indien de schuldvordering werd betwist of de schuldeiser slechts na de 
sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen zijn 
schuldvordering indiende (art. 508 Fail!. W.). 
Voor de bepaling van de bevoegde rechtbank ratione materiae om kennis 
te nemen van de uit schuldvorderingen voortvloeiende betwistingen, verwij
ze men de lezer naar het hoofdstuk VII. 

199. De bij vonnis vastgestelde aannemingen kunnen worden bekritiseerd 
door het uitoefenen van de tegen deze vonnissen wettelijk toegelaten rechts
middelen. Er weze ter zake benadrukt dat het vierde lid van artikel 504 Faill. 
W. de mogelijkheid van het aantekenen van verzet uitsluit tegen de vonnis
sen, gewezen zowel krachtens deze wetsbepaling- t.t.z. het vonnis over 
de gescbillen - als tegen de vonnissen, die later uitspraak doen over de 
gescbillen, die niet vatbaar waren voor dadelijke betwisting en die dan ook 
op de zitting vastgesteld voor de beslechting der debatten, naar een latere 
datum werden verscboven of naar de rol verzonden (Kb. Brussel, 28 juni 
1983, B.R.H., 1983, 676). 
De omstandigheid dat de curator voor de eerste rechter zijn verweer 
uitsluitend had toegespitst op de betwisting van het bevoorrecht karakter 
van de schuldvordering, ontneemt hem niet het recht om voor de appelrech
ter de boegrootbeid en de samenstelling van de bij vonnis vastgestelde 
scbuldvordering te betwisten. Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaarde 
aldus terecht het door de curator ingesteld incidenteel hoger beroep tegen 
het vonnis, waarbij de schuldvordering voor het gevraagde bedrag in het 
chirografair passief werd opgenomen, toelaatbaar. Het feit dat het door de 
schuldeiser aangetekend principaal hoget beroep uitsluitend was gericht 
tegen de beschikkingen van het vonnis a quo, voor zover dit uitspraak deed 
over bet al dan niet bevoorrecht karakter van de schuldvordering, doet 
hieraan geen afbreuk (8 juni 1977, R. W., 1977-78, 2521, J.T., 1978, 62). 
Er wordt immers aangenomen dat het incidenteel hoger beroep kan worden 
gericht tegen andere beschikkingen dan deze die door het boofdberoep zijn 
geviseerd (art. 1054 Gerechtelijk Wetboek; Cass., 9 december 1975, Pas., 
1976, I, 480; Cass., 22 december 1978, Pas., 1979, I, 492; Kohl, A., L 'appel 
en droit judiciaire prive, 1990, 238 nr. 621). Bovendien heeft het incidenteel 
hoger beroep, gericht tegen een door het principaal boger beroep niet 
aangevochten beschikking, dezelfde gevolgen als een hoofdberoep wat deze 
beschikking betreft, t.t.z. dat ingevolge de devolutieve kracht van het boger 
beroep (art. 1068, lid 1 Gerechtelijk Wetboek) het geschil zelf bij de 
appelrechter wordt aanhangig gemaakt (Kohl, A., o.c., 249, nr. 660). 
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c) een gedeeltelijke en een provisionele aanvaarding 

200. Een schuldvordering kan aangenomen worden: 
- hetzij gedeeltelijk, in welk geval de aanneming ten belope van het 
aangenomen bedrag onherroepelijk is (VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., 
p. 359 nr. 2829) 
- hetzij ten provisionele titel. 

201. In geval vanprovisionele aanneming kan de aanneming een verschil
lende draagwijdte hebben. 
- W ordt de betwiste schuldvordering door de rechtbank van koophandel 
bij voorraad aangenomen in uitvoering van artikel 504 lid 3 Faill. W. 
teneinde de schuldeiser toe te Iaten deel te nemen aan de beraadslaging over 
het totstandbrengen van een akkoord ten belope van het door de rechtbank 
vastgestelde bedrag, dan kan uit deze aanneming geen rechten worden geput 
ter staving van het bestaan van de schuldvordering, nu deze dient te worden 
aangemerkt als een ordemaatregel ter vereffening van het faillissement (Van 
Ryn, J. en Heenen, J., o.c., p. 359, nr. 2829; R.P.D.B., o.c. t. V nr. 1927; 
Fredericq, Handboek, o.c., 1981, p. 252, nr. 2318; Cloquet, A., o.c., 
p. 680, nr. 2342; Kh. 27 december 1989, B.R.H., 1990, 892: deze beslissing 
is merkwaardig, nu hierbij met toepassing van artikel 504 Faill. W. een 
schuldvordering bij voorraad in het bevoorrecht passief wordt opgenomen 
enkel en aileen om de schuldeiser toe te Iaten deel te nemen aan de stemming 
over het totstandbrengen van het akkoord, terwijl de hypothecaire schuldei
ser, de bevoorrechte en pandhoudende schuldeiser bij de werkzaamheden 
van het akkoord niet stemgerechtigd zijn, tenzij zij afstand doen van hun 
zekerheid. Deze afstand heeft weliswaar geen uitwerking, wanneer het 
akkoord niet tot stand komt (art. 513, lid twee Faill. W.)). 
- De provisionele aanneming enkel en aileen met het oog op het houden 
van de concordataire vergadering zou volgens bepaalde auteurs kunnen tot 
stand komen ingevolge een akkoord tussen de schuldeiser en de curator ter 
gelegenheid van het nazicht der schuldvorderingen (Cloquet, A., p. 691 
nr. 2384 en p. 679, nr. 2342), in welk geval de aanneming onder voorbe
houd zou geschieden, met name met behoud van de mogelijkheid om het 
bestaan van de schuldvordering te betwisten (Fredericq, L., o.c., 1981, 
p. 250 nr. 2314, tevens aangehaald door Procureur-Generaal H. Lenaerts 
in zijn conclusie v66r het hiernavermeld cassatiearrest van 27 juni 1988 
(R. W. 1988-89, 225); contra: VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., nr. 2829). 
In deze veronderstelling handhaaft de curator eveneens het recht om later 
het principe van de schuldvordering nog in vraag te stellen. 

- De provisionele aanneming door de curator van de schuldvordering ten 
belope van 1 frank zonder een welkdanig voorbehoud: deze aanneming 
houdt de erkenning in van het bestaan, van het principe van de schuldvorde
ring, behoudens de mogelijkheid van herroeping van de aanneming in de 
door het Hof van Cassatie vermelde uitzonderingsgevallen (Brussel, 16 
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februari 1987, B.R.H., 1987, 358), zodat slechts de hoegrootheid van de 
schuldvordering nog voor betwisting vatbaar is. 

Tot dit besluit kwam het Hof van Cassatie in zijn arrest van 27 juni 1988, 
gewezen op eensluidende conclusie van Procureur-Generaal H. Lenaerts 
(Pas., 1988, I, 1304, R. W., 1988-89, 225), dat beslist tot de verwerping van 
een middel tot cassatie, waarin betoogd werd dat de opneming van een 
schuldvordering in het passief voor een provisioneel bedrag van 1 frank, 
behoudens arglist of bedrog, onherroepelijk is, zodat het principe van de 
schuldvordering niet meer kan worden betwist. Het Hof overweegt dat 
, ,zulks de draagwijdte van 'een aanvaarding' als de litigieuze kan zijn, maar 
het niet steeds behoeft te zijn; dat de rechter moet onderzoeken welke 
betekenis aan de rechtshandeling moet worden gegeven en in hoeverre de 
rechtshandeling reeds de erkenning inhoudt van het principieel bedrag van 
een schuldvordering''. 

5. GERECHTSKOSTEN M.B.T. RECHTSPLEGINGEN, STREKKENDE TOT DE BE

SLECHTING VAN BETWISTINGEN INZAKE INGEDIENDE AANGIFTEN VAN 

SCHULDVORDERING EN TOT LAATTIJDIGE OPNEMINGEN VAN SCHULD

VORDERINGEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING 

202. Voor de bespreking van deze problematiek verwijze men de lezer naar 
hoofdstuk VI, afdeling 2, nr. 283 e.v. 

6. VASTSTELLING VAN RET BEDRAG VAN DE SCHULDVORDERING, WAAR

VOOR DE OPNEMING KAN WORDEN GEVRAAGD 

203. Dit bedrag dient te worden bepaald ondermeer rekening houdend met 
de regels, neergelegd in de artikelen 450 en 451 Fail!. W. 

a) Het voornoemd artike/450 lid 2 Fail!. W. schrijft voor dat niet-vervallen 
schulden, die geen interest opbrengen en waarvan de vervaldag meer dan 
een jaar is verwijderd, slechts in het passief worden opgenomen na aftrek 
van de wettelijke interesten, berekend vanaf het vonnis van faillietverkla
ring tot aan de vervaldag (Kh. Brussel, 30 september 1986, B.R.H., 1987, 
313). 

De maandelijkse termijnen tot terugbetaling van een persoonlijke lening, 
die niet vervallen zijn op de dag van het vonnis van faillietverklaring van 
de lener, kunnen volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie, niet 
worden aangemerkt als schulden die geen interest opbrengen in de zin van 
artikel 450 lid 2 Faill. W., nude totale ,lasten" van een dergelijke lening 
ondermeer de rente bevatten. 

Op deze schulden is weliswaar de bij artikel451 Faill. W. voorziene stuiting 
der interesten van toepassing, zodat de schuldvordering van de uitlener tot 
terugbetaling van driemaandelijkse termijnen in het chirografair passief 
enkel kan worden opgenomen onder aftrek van de interest (Cass., 10 
februari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1078; R. W., 1986-87, 818: dit arrest 
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besluit tevens tot de wettigheid van de beslissing van het hof van beroep, 
dat voor de opneming in het niet-bevoorrecht passief van het faillissement 
van maandelijksetermijnen de kosten die begrepen zijn in het lastenpercen
tage, dat deze termijnen omvatten, uit deze heeft geweerd, na de vaststelling 
dat wegens het faillissement van de lener deze kosten niet meer dienden te 
worden gemaakt: uit deze vaststelling kon immers volgens het Hof van 
Cassatie worden afgeleid dat de schuldvordering in zoverre zij de betaling 
van niet-bestaande kosten vertegenwoordigde, geen reden van bestaan meer 
had. 

De Rechtbank van Koophandel te Brussel wees de eis van een schuldeiser, 
die, nu hij lastens het faillissement van de ondertekenaar van een orderbrief
je geen betaling kon bekomen van dena faillissement vervallen interesten, 
de medeverbondenen van het orderbriefje, tevens hoofdelijke borgen, in 
betaling dezer interesten had gedaagd, af op grond van de vaststelling dat 
de medeverbondenen onmiddellijk na het faillissement van de onderteke
naar van het orderbriefje waren overgegaan tot betaling van het openstaan
de saldo en zij derhalve met toepassing van artikel450 lid 3 Faill. W. konden 
genieten van de vrijstelling van de wettelijke interest tot aan de vervaldag. 

b) Luidens artikel 451 Faill. W. wordt te rekenen van het vonnis van 
faillietverklaring de loop der interesten der chirografaire schuldvorderingen 
alsook van de algemeen bevoorrechte schuldvorderingen gestuit (cfr. 
nr. 208). 

204. WAT BETREFT DE TEGENSTELBAARHEID AAN DE GEZAMENLIJKE 

SCHULDEISERS VAN DE SCHADEBEDINGEN - In zijn arrest van 10 april 1986 
heeft het Hof van Cassatie de tegenwerpelijkheid aan de gezamenlijke 
schuldeisers van een conventioneel strafbeding aanvaard (Arr. Cass. 1985-
86, 1078), voor zover weliswaar de geldigheid van het beding werd getoetst 
aan de regels van het gemeen recht. 

Ben onderscheid dient o.i. te worden gemaakt tussen de schadebedingen, 
verschuldigd ingevolge de niet-betaling binnen de overeengekomen termijn 
en deze, die een vergoeding vormen voor de uit hoofde van de verbreking 
of ontbinding van de overeenkomst geleden schade. 

205. Aangenomen wordt dat de schuldeiser zijn schuldvordering niet kan 
verhogen met een vergoeding, waarop hij ingevolge een schadebeding bij 
laattijdige of niet-betaling kan aanspraak maken, zo de niet-betaling het 
gevolg is van het uit de faillissementswet voortvloeiende betalingsverbod, 
nu de rechten van de schuldeisers worden vastgesteld op de dag van het 
vonnis van faillietverklaring en deze handelswijze indruist tegen de regel van 
de gelijkheid der schuldeisers (Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., R.C.J.B., 
1984, p. 485, nr. 47, R.C.J.B., 1979, 342, nr. 33; Verougstraete, I., o.c., 
p. 98, nr. 128; Cloquet, A., o.c., nr. 1719; Kh. Brussel, 30september 1986, 
B.R.H., 1987, 313; Kh. Luik, 12 oktober 1982, B.R.H., 1983, 581). 
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Doch het forfaitair vastgesteld contractueel strafbeding kan aan de geza
menlijke schuldeisers worden tegengeworpen indien de toepassingsvoor
waarden van dit beding reeds verenigd waren op het ogenblik der faillietver
klaring (cfr. de hiervoren aangehaalde auteurs alsook Antwerpen, 27 mei 
1980, B.R.H., 1981, 91; Kh. Gent, 14 mei 1979, B.R.H., 1981, 89). 

Bepaalde gerechtelijke beslissingen stellen de tegenwerpelijkheid van het 
strafbeding ondergeschikt aan de uitoefening door de schuldeiser v66r het 
faillissement van de hem uit hoofde van het beding toegekende rechten 
(Luik, 14mei 1975, J.L., 1975-76, p. 49enKh. Verviers, 15 december 1975, 
J.L., 1975-76, 190), wat, zoals terecht door P. Coppens en F. 't Kint 
opgemerkt, in de praktijk zeer zelden het geval zal zijn, nu bij inmorastellin
gen meestal geen toepassing van het strafbeding wordt gemaakt (R. C.J.B., 
1979, p. 342, nr. 33). Deze stelling dient verworpen volgens Cloquet, voor 
wie de vergoeding, voortvloeiende uit een strafbeding, dient te worden 
opgenomen in het passief, indien de contractuele clausule v66r het faillisse
ment uitwerking had door het loutere feit van de niet-betaling (bv. wanneer 
het strafbeding toepassing vindt van rechtswege en zonder inmorastelling), 
nu in dat geval de rechten van de schuldeiser zijn ontstaan v66r het 
faillissement, en zulks ongeacht of hij slechts ter gelegenheid van het 
faillissement om de betaling van de contractueel vastgestelde schadevergoe
ding zou verzoeken (o.c., p. 511 nr. 1719). 

206. Wat betreft de schadebedingen, die een vergoeding vormen voor de 
schade, geleden door de schuldeiser ingevolge de vroegtijdige beeindiging 
of de ontbinding van de overeenkomst, wordt algemeen aangenomen dat 
deze aan de gezamenlijke schuldeisers kunnen worden tegengeworpen, zelfs 
zo het faillissement de ontbindingsgrond zou uitmaken, nu de vergoeding 
verschuldigd is ingevolge de ontbinding, de beeindiging van de overeen
komst en niet ingevolge de staat van faillietverklaring (Verougstraete, I., 
o.c., 99, nr. 128; Antwerpen, 29 januari 1979, B.R.H., 1979, 212; Kh. 
Kortrijk, 10 juni 1980, B.R.H., 1981, 87). 

De uit dien hoofde aan de schuldeiser toekomende vergoeding dient welis
waar vastgesteld met inachtneming van de in artikelen 450 en 451 Faill. W. 
neergelegde regels. Aan deze voorwaarde zou niet voldoen de vergoeding, 
begroot op de resterende maandelijkse termijnen van een contract van 
lening, van leasing, ... , nu deze termijnen een lastenbedrag omvatten, 
bestaande uit een rente en andere bestanddelen van de totale lasten. De rente 
alsook de lasten betrekking hebbende op de periode na faillissement zouden 
dan ook uit de vergoeding dienen te worden geweerd (Verougstraete, I., 
o.c., p. 159, nr. 237, p. 99, nr. 129; Henrion, L.M., ,Determination de 
creances a temperament en cas de faillite", B.R.H., 1986, 49 m.b. nr. 15 
en 16 alsook de aangehaalde refertes; Kh. Luik, 12 oktober 1982, B.R.H., 
1983, 581, noot Wymeersch, E.). 

561 



207. W AT BETREFT DE DWANGSOMMEN - Het Hof van Beroep te Brussel 
bracht de regel in herinnering dat dwangsommen, die v66r de faillietverkla
ring zijn verbeurd, niet in het passief van het faillissement kunnen worden 
toegelaten met toepassing van artikel 1385 sexties, tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek. Deze wetsbepaling belet weliswaar de rechter niet rekening te 
houden met deze dwangsommen bij het uitspreken van het faillissement (10 
februari 1988, R. W., 1987-88, p. 1408). 

7. DE VOORRECHTEN 

a) De stuiting van de loop der interesten der algemeen bevoorrechte schuld-
vorderingen 

208. Overeenkomstig artikel 451, lid 1 Faill. W. wordt de loop van de 
interesten van elke chirografaire schuldvordering gestuit vanaf het vonnis 
van faillietverklaring. 
Deze regel is ook toepasselijk op de schuldvorderingen, gewaarborgd door 
een algemeen voorrecht op aile roerende goederen van de gefailleerde 
(Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., R.C.J.B., 1984, p. 564, nr. 111 en de 
aldaar aangehaalde auteurs en gerechtelijke beslissingen): hij wordt door 
het Hof van Cassatie afgeleid uit het tweede lid van voornoemd artikel 451, 
naar luid waarvan de interesten van gewaarborgde schuldvorderingen 
slechts kunnen worden gevorderd op de bedragen, die voortkomen van de 
aan het voorrecht, het pand op de hypotheek verbonden goederen (Cass., 
26 december 1985, Pas., 1986, I, 531; R. W., 1985-86, 2919; Cass., 20 
december 1982, Pas., 1983, I, 487; Cass., 17 april1980, Pas., 1980, I, 1028). 

b) Het voorrecht der gerechtskosten (artt. 17 en 19.1 o Hyp. W.) 

1. Het begrip ,gerechtskosten" 

209. Gerechtskosten zijn de kosten, die onder het gezag van de rechtsmacht 
worden gemaakt met het oog op het behoud en de tegeldemaking van het 
vermogen van de schuldenaar in het belang van zijn schuldeisers (Cass., 23 
juni 1834, Pas., 1834, I, 272; Ledoux, J.L., ,Les sfrretes reelles, Examen 
de jurisprudence", J.T., 1987, p. 304, nrs. 33 e.v.; Heurterre, P., ,Voor
rechten en hypotheken, Overzicht van rechtspraak'', T.P.R., 1971, p. 123, 
nr. 16, T.P.R., 1978, p. 1182, nr. 52). 
Het nut van de gemaakte kosten, dat objectief en daadwerkelijk dient te 
zijn, is een bestaansvereiste van het voorrecht. 

2. Ret betrekkelijk karakter van het voorrecht 

210. Zo de gerechtskosten worden omschreven als een algemeen voorrecht 
op de roerende en onroerende goederen, wordt weliswaar aangenomen dat 
door het nuttigheidsvereiste het voorrecht der gerechtskosten betrekkelijk 
is, in die zin dat het voorrecht alleen de schuldeisers, die dank zij de 
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gemaakte kosten een analoge uitgave hebben bespaard, primeert en slechts 
kan worden uitgeoefend op de goederen, waarvoor de kosten werden 
gemaakt (Verougstraete, I., Manuel du curateur de faillite, o.c., p. 394, 
nr. 716, 2, p. 316, nr. 643; De Rycke, R., Voorrechten en hypotheken, 
A.P.R., p. 27, nr. 20; De Page, H., Traite elementaire de droit civil beige, 
1957, t. VII, p. 38, nr. 33 e.v., p. 45, nr. 42; p. 241, nr. 314; Cloquet, A., 
o.c., p. 546, nr. 1841; Ledoux, J.L., o.c., p. 304, nrs. 33 en 35; R.P.D.B., 
t. V, Faillite et banqueroute, p. 441, nr. 1243 en nr. 1605 en 1606; Delva, 
W., Voorrechten en hypotheken, 1977, p. 62, nr. 2d; Engels, Chr., ,De 
rangregeling na uitvoerend beslag en faillissement", T.P.R., 1983, p. 433, 
nr. 38). 

Het betrekkelijk karakter van het voorrecht der gerechtskosten werd reeds 
door het Hof van Cassatie bevestigd in zijn arrest van 15 juli 1847 (Pas. 
1848, I, 89), waarin het niet als bevoorrecht op een onroerend goed aanzag 
de gerechtskosten die uitsluitend in het belang van andere goederen werden 
gemaakt (zie ook Martou, E., Des privileges et hypotheques ou commentai
res de Ia loi du 16 decembre 1851, 1863, p. 25 en 26, nrs. 317 en 318). 

3. Toepassingsgevallen 

- de kosten en het ereloon van de curator 

211. Deze genieten van het besproken voorrecht (Cass., 7 juni 1888, Pas., 
1888, I, 256). Hun bevoorrecht karakter wordt weliswaar niet weerhouden 
ten aanzien van de bijzondere bevoorrechte schuldeisers, nu dezen na het 
faillissement hun uitvoeringsrechten behouden en derhalve zelf kunnen 
Iaten overgaan tot verwezenlijking van de goederen, die het onderpand van 
hun zekerheid vormen, behalve indien de door de curator gestelde handelin
gen daadwerkelijk hebben bijgedragen tot het behoud en de tegeldemaking 
van het onderpand der bijzondere bevoorrechte schuldeisers, in welk geval 
ze bij voorrang dienen te worden voorafgenomen van de opbrengst der 
verwezenlijking der betrokken goederen (Verougstraete, I., Manuel du 
curateur dejaillite, o.c., p. 362, nr. 644; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., 
p. 249, nr. 2688 in fine; Cloquet, A., o.c., p. 545, nr. 1835 in fine; p. 792, 
nr. 2723; R.P.D.B., o.c., nr. 1605 en 1606; Engels, Chr., ,De rangregeling 
na uitvoerend beslag en faillissement", T.P.R., 1983, p. 413 e.v., meer in 
het bijzonder 435, nr. 40; Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., R.C.J.B., 1984, 
p. 456, nr. 23; R.C.J.B., 1979, p. 323; R.C.J.B., 1974, p. 387, nr. 16; Van 
Buggenhout, Chr. en Parijs, R., ,Over de verkoop van de onroerende 
goederen, toebehorende aan de gefailleerde", B.R.H., 1981, II, 397; van 
dezelfde auteurs, B.R.H., 1985, 356; Ledoux, J.L., ,Curateur et cn~ancier 
saisissant. La guerre des procedures n'aura pas lieu?", Rev. Not. Beige, 
1984, 574, meer in het bijzonder 581; De Page, H., Traite, o.c., T. VII, 
nr. 52). 

Derhalve is het ereloon van de curator, voor zover het betrekking heeft op 
de opbrengst van het met hypotheken bezwaard onroerend goed, ten 
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aanzien van de hypothecaire schuldeisers bevoorrecht en primeert het de 
schuldvordering van de eerste hypothecaire schuldeiser, voor zover het goed 
door de tussenkomst van de curator werd verwezenlijkt en de eerste hypo
thecaire schuldeiser aldus geen gebruik heeft gemaakt van het hem bij de 
faillissementswet toegekend recht tot verzilvering van zijn zekerheid (En
gels, Chr., o.c., T.P.R., 1983, p. 435, nr. 41; Ledoux, J.L., o.c., J.T., 
1987, 313, nr. 97; Gent, 24 juni 1983, T.B.H., 1984, 137, noot Van 
Buggenhout, Chr.). 

Meldenswaardig is nochtans het arrest, gewezen door het Hof van Beroep 
te Brussel op 13 maart 1985 (Rev. Not. Beige, 1985, 318), waarbij de 
tussenkomst van de curator wordt getoetst aan het nuttigheidsvereiste en 
besloten wordt tot het niet-bevoorrecht karakter van het ereloon van de 
curator berekend op de opbrengst van het verhypotheceerd goed, ten 
aanzien van de hypothecaire schuldeiser, nu de tussenkomst van de curator 
voor deze geen voordeel heeft opgeleverd: het Hof komt tot dit besluit na 
de vaststelling dat de spoed, waarmede de curator de verkoping van het 
onroerend goed heeft vervolgd tegen de wil in van de hypothecaire schuldei
ser, die zelf de procedure van verwezenlijking had ingesteld, heeft geleid tot 
een toewijzing van het goed aan een ongunstige prijs, die gevoelig lager ligt 
dan de venale waarde van het goed en de gewaarborgde schuldvordering. 

Eenzelfde regel wordt ook door de rechtspraak aangehouden wat betreft het 
ereloon van de curator voor zover dit betrekking heeft op de tegeldemaking 
van roerende goederen, bezwaard met bijzondere voorrechten (zie o.m. Kh. 
Namen, 25 mei 1988, J.L.M.B., 1989, 1177, waarbij de schuldvordering van 
de curator uit hoof de van de door hem gemaakte kosten en ereloon ten titel 
van bevoorrechte gerechtskosten werd voorafgenomen op de vervirezenlij
king van een roerend goed, bezwaard met het voorrecht van de onbetaalde 
verkoper). 

212. In navolging van de hiervoren gehuldigde regel dient het ereloon van 
de curator bij voorrang van de prijs der tegeldemaking van het onroerend 
goed te worden voorafgenomen en niet onder de betrokken hypothecaire 
schuldeisers verdeeld op straffe van verstoring van de positief-rechtelijke 
rangregeling. 

Zo de toepassing van deze regel geen bijzonder probleem oplevert inzake 
rangregelingen met betrekking tot de verdeling van de verkoopprijs van 
onroerende goederen onder hypothecaire schuldeisers, is dit echter niet 
altijd het geval bij de voorafneming door de curator van zijn ereloon en 
onkosten ten titel van bevoorrechte gerechtskosten op de opbrengst van 
verwezenlijking van de met bijzondere voorrechten bezwaarde roerende 
goederen, indien het verwezenlijkt actief uitsluitend onder de bevoorrechte 
schuldeisers met een bijzonder voorrecht dient te worden verdeeld. Zo de 
verdeling der gelden dient plaats te vinden onder verschillende schuldeisers, 
waarvan het bijzonder voorrecht eenzelfde zadel heeft (b.v. in geval van 
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rangregeling tussen verscbillende pandboudende scbuldeisers op de bandels
zaak) zal de biervoren gebuldigde regel zonder probleem kunnen toegepast 
worden (Kb. Verviers, 22 juni 1989, J.L.M.B., 1989, 1080, met noot 
Caeymaex, J., , Concours entre le curateur et les creanciers privilegies 
speciaux"). Docb, zo de scbuldvorderingen, bezwaard met een bijzonder 
voorrecbt, een verscbillend zadel bebben, kan de vraag rijzen naar de wijze 
van imputatie van de door de curator gemaakte kosten en ereloon: moet 
de curator telkenmale verschillende scbuldeisers hun bijzonder voorrecht op 
welbepaalde roerende goederen uitoefenen een zadel vormen, dat 
samengesteld is uit de prijs van tegeldemaking van deze goederen, en van 
deze de daarop betrekking hebbende kosten en ereloon ten titel van bevoor
rechte gerechtskosten voorafnemen, of kan hij zich beperken tot het samen
stellen van een zadel, waarvan hij bij voorrang zijn ereloon en onkosten 
in mindering brengt, waardoor deze kosten zullen worden gedragen door 
de laatste in rang zijnde bijzondere bevoorrechte scbuldeiser (b. v. de pand
houdende scbuldeiser op handelszaak). Deze laatste werkwijze zal echter 
met zich medebrengen dat ten laste van deze laatste bijzondere bevoor
rechte schuldeiser kosten zullen worden gelegd, waarvan het nut voor hem 
in vraag kan worden gesteld en derhalve ook bet bevoorrecbt karakter 
dezer kosten: dit zal ondermeer bet geval zijn indien de opbrengst der 
tegeldemaking van bepaalde goederen volledig zal worden aangewend tot 
aanzuivering van bijzonder bevoorrechte schuldeisers waarvan het voor
recbt het zijne primeert, zonder dat van de opbrengst van deze goederen de 
daarop betrekking bebbende ereloon en kosten van de curator zullen zijn 
voorafgenomen (zie ter zake o.m. Kh. Bergen, 16 maart 1981, B.R.H., 
1982, 231). 

- de kosten van dagvaarding, rechtsplegingsvergoeding, uitgifte van het 
bekomen vonnis en betekening 

213. De rechtspraak is verdeeld over het al dan niet bevoorrecht karakter 
van deze kosten. 

Het komt ons voor dat deze van het voorrecht genieten, voor zover zij 
hebben geleid tot het verwerven van een uitvoerbare titel, die de grondslag 
heeft gevormd van een door deze schuldeiser gelegd beslag, nu dit tot 
voordeel van aile schuldeisers strekt. Zander deze kosten zou inderdaad ten 
verzoeke van deze scbuldeiser geen beslag kunnen zijn gelegd (in die zin Kh. 
Namen, 29 april1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 178; Ledoux, J.L., o.c., 
304, nr. 35; Stranart, A.M., De zekerheden, in Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, Handels en Economisch recht, dee/ I, Ondernemingsrecht, 
vol. B, 1989, p. 707, nr. 739 en de in voet 291 aangebaalde verwijzingen 
naar rechtspraak en rechtsleer; contra: Brussel, 22 juni 1989, B.R.H., 1990, 
974, die van oordeel is dat deze kosten enkel in het belang van de schuldeiser 
die de vordering instelt, werden gemaakt). 

De kosten van bewarend alsook van uitvoerend beslag worden algemeen als 
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bevoorrecht aangezien, op voorwaarde weliswaar dat zij verband houden 
met een eerste beslaglegging op betrokken goederen. 

c) Het voorrecht van de werknemers (artikelen 545 Fail!. W. en 19.3° bis 
Hyp. W.) 

1. Het voorwerp van het voorrecht 

214. De werknemers, bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers genieten met 
toepassing van artikel 19.3°bis Hyp. W., waarnaar artikel 545 Faill. W. 
verwijst, van een algemeen roerend voorrecht voor het loon, zoals bepaald 
in artikel 2 van genoemde wet, zonder dat het bedrag daarvan 300.000,
frank mag te boven gaan; deze beperking is weliswaar niet van toepassing 
op de in het loon begrepen vergoedingen, welke aan deze werknemers 
verschuldigd zijn wegens beeindiging van hun dienstbetrekking. 

a. Omschrijving van het begrip ,loon" 

215. Werden in de besproken periode ondermeer als loon aangezien en zijn 
derhalve bevoorrecht: 

-de opzeggingsvergoedingen (Cass., 12 september 1988, Pas., 1989, I, 38; 
Cass., 25 januari 1988, Pas., 1988, I, 609; Cass., 17 april1980, Pas., 1980, 
I, 1028; Cass., 5 december 1977, Pas., 1978, I, 387). 
- de aan de handelsvertegenwoordigers verschuldigde uitwinningsvergoe
dingen (Cass., 12 september 1988, Pas., 1989, I, 38; Antwerpen, 15 oktober 
1984, J. T. T., 1985, 87; R. W., 1985-86, 677, noot Ryckx, D., ,,Het bevoor
recht karakter van de uitwinningsvergoeding", Kh. Brussel, 4 december 
1984, B.R.H., 1985, 328; Arbh. Luik, 22 november 1978, Rev. reg. dr., 
1978, 752). 

-de bij art. Ibis § 7 van de wet van 10 juni 1952 ten voordele van de 
ontslagen werknemer, die lid is van de ondernemingsraad of van het comite 
van veiligheid en hygiene, voorziene forfaitaire vergoeding (Cass., 2 maart 
1981, Pas., 1981, I, 716); 

- de werkgeversbijdragen voor de groepsverzekering (Cass., 16 januari 
1978, Pas., 1978, I, 567; Luik, 24 september 1986, J.L.M.B., 1987, 107, 
noot Caeymaex, J.); 

- de werkgeversbijdragen bestemd om een pensioenfonds te spijzen en 
betaald in uitvoering van een reglement dat deel uitmaakt van de arbeidso
vereenkomst (Cass., 23 februari 1981, Pas., 1981, I, 695, J. T. T., 1981, 230). 

- de vergoeding voor willekeurige afdanking, verschuldigd aan de werklie
den met toepassing van artikel 63 van de wet op de arbeidsovereenkomsten 
van 3 juli 1978, nu dit een geldelijk voordeel vormt, waarop de arbeider 
recht heeft vanwege de werkgever ingevolge de beeindiging van de dienstbe
trekking in de door deze wetsbepaling beoogde omstandigheden (Luik, 18 
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mei 1989, J.L.M.B., 1989, 1022; Kh. Verviers, 6 september 1988, J.L.M.B., 
1988, 1509; Kh. Charleroi, 22 oktober 1986, J.L.M.B., 1987, 819, noot 
Parmentier, Cl., Rev. Reg. dr., 1987, 44, noot Caeymaex, J.; Arbrb. Gent, 
30 september 1985, J. T. T., 1986, 263; Boes, R., Bescherming van het loon, 
Die Keure 1985, nr. 14; Verhegge, G., ,Enkele sociaalrechtelijke proble
men als gevolg van een faillietverklaring", R. W., 1983-84, 1448, nr. 18, die 
hiervoor verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 
november 1969, Zenner, A. en Janssens, L., Faillites en droit social, 1968, 
p. 256, nr. 87). Een betwisting bestaat weliswaar nopens het bevoorrecht 
karakter van de aan de bedienden toekomende schadevergoedingen wegens 
misbruik door de werkgever van zijn ontslagrecht (cfr. infra nr. 217). 

-de maaltijdcheques (Arbrb. Brussel 11 februari 1981, T.S.R., 1981, 
p. 137), doch slechts onder welbepaalde voorwaarden (Parijs, R. en Van 
Buggenhout, C., ,Het voorrecht van de werknemers (art. 19.3bis): Een op 
hoi geslagen voorrecht", B.R.H., 1990, 835). 

- een meer omstreden vraag betrof de sluitingsvergoeding, voorzien bij 
artikel 6 van de wet van 28 juni 1966: overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie maakt de sluitingsvergoeding, waarop de werknemer 
lastens de werkgever kan aanspraak maken met toepassing van artikel6 van 
de wet van 28 juni 1986, wei degelijk loon uit, nu deze in verband staat met 
de beeindiging van de dienstbetrekking en een voordeel uitmaakt, waarop 
de werknemer lastens zijn werkgever recht heeft ingevolge zijn dienstbetrek
king (Cass., 13 oktober 1986, Pas., 1987, I, 163; R. W., 1986-87, 1707, met 
noot van Boes, R. ,Sluitingsvergoeding en de schadeloosstelling door het 
Sluitingsfonds"). 

216. Maakt daarentegen geen loon uit in de zin van artikel 2 van de wet 
van 12 april1965 en geniet dan ook niet van het bij artikel19.3°bis Hyp. W. 
voorziene voorrecht het aanvullend pensioen, door de werkgever toege
kend, of het brugpensioen, nu deze een aanvulling uitmaken van de voorde
len, toegekend door een van de takken van de sociale zekerheid en derhalve 
overeenkomstig artikel 2, derde lid, 3° van de wet van 12 april 1965 niet 
als loon voor de toepassing van deze wet worden beschouwd (Cass., 10 
november 1980, Pas., 1981, I, 298; J.T.T., 1981, 9; Cass., 19 juni 1974, 
Pas., 1974, I, 1075; Luik, 30 juni 1989, J.L.M.B., 1989, 1498, J.T., 1990, 
98; Kh. Brussel, 27 december 1984, B.R.H., 1986, 226; contra: Kh. Brussel, 
10 januari 1989, R. W., 1989-90, 1371). 

217. Verdeeldheid bestaat nopens het al dan niet bevoorrecht karakter van 
de aan de werknemer-bediende toekomende schadevergoedingen voor 
rechtsmisbruik bij ontslag, gestoeld op de regels van het gemeen recht, die 
de vergoeding van een schade, onderscheiden van deze, die voortvloeit uit 
de beeindiging van de dienstbetrekking, beogen. Deze verdeeldheid vloeit 
o.i. deels voort uit de uiteenlopende stellingen, die worden aangehouden 
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inzake de grondslag - aquiliaans dan wei contractueel -van het misbruik 
van ontslagrecht. Bij arrest van 19 september 1983 besliste het Hof van 
Cassatie dat de in artikel 1134, derde lid B.W. neergelegde regel van de 
uitvoering te goeder trouw der overeenkomsten een contractspartij verbiedt 
misbruik te maken van de rechten, die de overeenkomst haar toekent, en 
opteerde derhalve voor de contractuele grondslag van het rechtsmisbruik, 
begaan ter gelegenheid van de uitvoering of de beeindiging van een overeen
komst (Arr. Cass., 1983-84, 52; Pas., 1984, I, 55; Rauws, W., ,Misbruik 
van contractuele rechten: het cassatiearrest van 18 september 1983", 
T.B.H., 1984, 244-253). 

In het licht van deze rechtspraak komt het ons voor dat de vergoeding voor 
willekeurig ontslag een vergoeding uitmaakt, waarop de werknemer inge
volge de dienstbetrekking ten laste van de werkgever kan aanspraak maken, 
zelfs zo deze geen tegenprestatie van verrichte arbeid vormt, en derhalve 
loon is in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965, zodat zij van 
het voorrecht kan genieten. In die zin: Kh. Charleroi, 22 oktober 1986, Rev. 
gen. dr., 1987, 44, noot Caeymaex, J., J.L.M.B., 1987, 819, noot 
Parmentier, Cl.; Kh. Brussel, 4 februari 1980, B.R.H., 1980, 531, met noot 
VanBuggenhout, C.; Parmentier, Cl., o.c., J.L.M.B., 1987, 819; Cuypers, 
D., Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Die Keure, 1990, 
nr. 219). Beslisten daarentegen tot het niet bevoorrecht karakter dezer 
vergoedingen: Luik, 24 mei 1984, J.L., 1984, 606; Kh. Luik, 14 september 
1982, J.L., 1983, 45; Arbrb. Luik, 29 oktober 1973, T.S.R., 1974, 351; 
Zenner, A. en Janssens, L., o.c., p. 256, nr. 87; De Schrijver, L., ,Sociale 
voorrechten", T.P.R., 1987, p. 255. 

218. Voor een meer volledige omschrijving van het begrip loon in de zin 
van artikel2 van de wet van 12 april1965 verwijze men de lezer o.m. naar 
De Schrijver, L., ,Sociale voorrechten", T.P.R., 1987, 241, m.i.b. 252 
e.v.; Parijs, R. en Van Buggenhout, C., ,Het voorrecht van de werknemers 
(art. 19.3°bis): een op hol geslagen voorrecht", B.R.H., 1990, 820, m.b.z. 
833 e.v.; Zenner, A. en Janssens, L., ,Faillites et droit social", J.T.T., 
1986, 229en249, m.i. b. 255 nrs. 78 e.v.: Verhegge, G., ,Enkelesociaalrechte
lijke problemen als gevolg van een faillietverklaring", R. W., 1983-84, 
1441). 

b. Het aldan niet bevoorrecht karakter van de moratoire en gerechtelijke 
interesten. 

219. Door de overgrote meerderheid van de rechtspraak en rechtsleer werd 
aangenomen dat ook de interesten, verschuldigd op de bevoorrechte schuld
vorderingen, bevoorrecht zijn. Deze zienswijze was gestoeld op het bijkom
stig karakter der interesten, die als accessoria de aard van de principale 
vordering volgen en derhalve ook genieten van het voorrecht (Brussel, 28 
april976, Pas., 1977, II, 77; Kh. Brussel, 17 apri11975, B.R.H., 1975,240, 
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verwijzend naar de rechtspraak van de Hoven van Beroep van Brussel en 
Luik; Verhegge, G., o.c., 1450 nr. 23). 
Voornoemde stelling werd verworpen door het Hof van Cassatie, dat in zijn 
arrest van 16 juni 1988 besliste dat noch artikel19.3°bis, noch artikel19.4° 
Hyp. W. een voorrecht verlenen voor de interest van de schuldvorderingen, 
waarvoor die beide bepalingen een algemeen voorrecht op de roerende 
goederen toekennen (Pas., 1988, I, 1250; R. W., 1988-89, 433; J. T., 1988, 
632; B.R.H., 1988, 765; J.L.M.B., 1988, 1093 met noot; in deze zin 
eveneens Arbh. Brussel, 26 november 1986, J.L.M.B., 1987, 606, noot 
Clesse, J.; De Schrijver, L., o.c., p. 257, die terecht liet opmerken dat 
interest geen tegenprestatie van arbeid is, noch een voordeel vormt, waarop 
de werkman ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft, maar wei een 
vergoeding van de schade uitmaakt, die hij lijdt door de laattijdige betaling 
van zijn loon. 

2. Het zadel van het voorrecht 

220. Het voorrecht kan worden uitgeoefend op aile roerende goederen van 
de werkgever (Cass., 17 april1980, Pas., 1980, I, 1028) en, op subsidiaire 
wijze, op de prijs der tegeldemaking van 1:le onroerende goederen, voor 
zover deze niet door de bevoorrechte en/ of hypothecaire vorderingen werd 
opgeslorpt (art. 19 in fine van de Hyp. W.). 

d) Het voorrecht van de jiscus en van de R.S.Z. 

1. Het voorrecht van de R.S.Z. - Omvang 

221. Dit voorrecht, dat rang neemt onder artikel 19.4ter Hyp. W., is een 
algemeen voorrecht op de roerende goederen van de schuldenaar. Het geldt 
uitsluitend voor de aan de R.S.Z. verschuldigde bijdragen, en niet voor de 
bijdrageopslagen en verwijlinteresten (Cass., 7 april 1986, Pas., 1986, I, 
951; J.T., 1987, 5). 

222. Het geldt eveneens voor de schuldvordering van de Rijksdienst op de 
opdrachtgever, die, nu hij voor de uitvoering van zekere werken een beroep 
heeft gedaan op een niet geregistreerde aannemer, ten belope van 500Jo van 
het volledig bedrag der werken, met laatstgenoemde hoofdelijk aansprake
lijk is voor de betaling van de aan de R.S.Z. verschuldigde bijdragen: nu 
hij binnen de hierboven gestelde per ken tot dezeljde schuld als de aannemer 
is gehouden, geldt voor deze schuld eveneens het voorrecht (Cass., 23 
februari 1988, Pas., 1989, I, 646, J. T., 1989, 270, noot; R. W., 1989-90, 84; 
J.L.M.B., 1989, 874; B.R.H., 1990, 428, noot Dirix, E.; in dezelfde zin: 
Luik, 14 maart 1986, contra: Luik, 5 november 1985 en 7 maart 1986, J.L., 
1986, 369, noot Caeymaex, J., ook contra: Kh. Luik, 7 maart 1984, J.L., 
1984, 184, noot P.M.). 
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2. Het voorrecht van de fiscus 

223. Luidens artikel15 van de Hyp. W. wordt het voorrecht verbonden aan 
de rechten van de Staatskas, en de orde waarin het wordt uitgeoefend, door 
bijzondere wetten geregeld (voor de inkomstenbelastingen: artt. 313 en 314 
W.I.B., voor de B.T.W.: artt. 86 en 87 van de wet van 3 juli 1969 houdende 
het B.T.W. Wetboek). 

Zowel artikel314 W.I.B. als 87 B.T.W. Wetboek bepalen dat het voorrecht 
van de fiscus rang neemt onmiddellijk na deze vermeld in de artikelen 19 
en 20 van de wet van 16 december 1851 en in artikel 23 van boek II van 
het W etboek van Koophandel. 

224. Ben controverse bestond in de rechtsleer en rechtspraak nopens de 
vraag of de fiscus, wiens voorrecht rang neemt na artikel19 Hyp. W., kan 
aanspraak maken op het subsidiair voorrecht, voorzien bij artike/19 in fine 
van deze wet, naar luid waarvan het saldo van de verkoopprijs der onroeren
de goederen, dat niet voor de bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderin
gen werd opgebruikt, bij voorrang zal worden aangewend tot voldoening 
van de in artikel19 vermelde schuldvorderingen, nude schuldvordering van 
de fiscus alsdusdanig niet in deze wetsbepaling is opgenomen. 

Bepaalde rechtscolleges beslisten dat, ofschoon de fiscus niet voorkomt 
onder de in artikel19 van de Hyp. W. vermelde schuldeisers, deze niettemin 
kon genieten van het subsidiair voorrecht van artikel 19 in fine Hyp. W. 
Zij lieten hun beslissing daartoe ondermeer steunen op de parlementaire 
voorbereiding van de hypotheekwet, waaruit blijken zou dat de in artikel 
15 neergelegde regel zich uitlegt door de mobiliteit der fiscale wetten, die 
moeilijk verenigbaar is met het meer permanent karakter der burgerlijke 
wetten. Om deze reden beperkte de hypotheekwet zich tot het erkennen van 
het principe van het voorrecht van de fiscus, m.a.w. redenen van louter 
technische aard lagen aan de grondslag van het niet opnemen van de 
algemene voorrechten van de fiscus in de hypotheekwet, en m.i.b. in artikel 
19, waarnaar de bijzondere wetten verwijzen voor de bepaling van de rang 
der betrokken voorrechten (Luik, 3 maart 1989, J.L.M.B., 1989, 876; 
Beslagr. Charleroi, 28 februari 1989, J.L.M.B., 1989, 662). 

Andere hoven en rechtbanken alsook de meerderheid van de recente rechts
leer hielden zich echter aan de strikte interpretatie der hierbovenbesproken 
wetsbepalingen en ontzegden aldus aan de fiscus het recht zich op het door 
artikel 19 in fine ingevoegd subsidiair voorrecht te beroepen (Beslagr. 
Namur, 20 februari 1987, Rev. not., 1988,477, noot Ledoux, J.L.; Beslagr. 
Dinant, 16 december 1988, J.L.M.B., 1989, 335; Luik, 23 mei 1989, 
J.L.M.B., 1989, 1023; Van Compernolle, J., ,Les sfiretes reelles en droit 
belge", in Les suretes, Ceduci 1984, no 58; Moreau-Margreve, I., ,Evolu
tion du droit et des pratiques en matiere de suretes" in Les cn!anciers et 
ledroitdelajaillite, C.D.V.A. Bruylant, Brussel, 1983, 170; Dizier-Wilkin, 
M., ,L'article 19 'in fine' de la loi hypothecaire est-il applicable au privm~ge 
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mobilier du tresor public en matiere d'impots sur les revenus?", Rev. Not. 
B., 1982, 291 e.v.; Caeymaex, J., Manuel des suretes mobiliers, Jeune 
Barreau Liege, II, 64/1 en 61/2; R.P.D.B., Privileges mobiliers, nr. 93; 
Ledoux, J .L., ,Chronique de jurisprudence. Les sfiretes reelles", J. T. 
1987, 306 nr. 48; de Leval, G., ,L'ordre", Rev. Not. B., 1982, 93; Van 
Heuverswyn, Ch., ,De civielrechtelijke waarborgen tot inning van de 
personenbelasting: het voorrecht en de wettelijke hypotheek van de schat
kist", R. W., 1989-90, 837). 
Deze laatste stelling werd bekrachtigd door het Hof van Cassatie, dat in zijn 
arrest van 22 november 1990 (A.R. nr. 8836) besliste dat het voorrecht van 
de fiscus zich niet uitstrekt tot de prijs van verkoop van de onroerende 
goederen van de belastingsschuldige, en zulks op volgende gronden: 
1. uit artikel 15 Hyp. W. volgt dat het voorrecht van de fiscus uit het 
toepassingsveld van de hypotheekwet werd gesloten, zodat er terzake dient 
te worden verwezen naar de bepalingen, in de fiscale wetgeving opgenomen; 
2. deze fiscale wetsbepalingen houden geen verwijzing in naar art. 19 in fine 
Hyp. W. en bevatten evenmin een gelijkwaardige bepaling; bovendien lijkt 
het bedingen dat het voorrecht van de fiscus rang neemt na artikelen 19 en 
20 Hyp. W. te wijzen op het feit dat het voorrecht van de fiscus door de 
wet werd opgevat als vreemd aan deze bepalingen van de hypotheekwet; 
3. het voorrecht van de fiscus is niet opgenomen in artikel 19, waarnaar 
artikel 19 in fine verwijst voor de bepaling van zijn toepassingsveld; de 
wetteksten die voorrechten beheersen, dienen eng uitgelegd en bovendien 
is het voorrecht van de fiscus niet van dezelfde aard als deze, die in artikel 
19 Hyp. W. zijn vermeld. 
Hieruit volgt dat voor het saldo van de verkoopprijs van de onroerende 
goederen van de gefailleerde de fiscus in samenloop zal komen niet de 
chirografaire schuldeisers, zo hij nagelaten heeft de wettelijke hypotheek 
op deze goederen te nemen. 

e) Het voorrecht van de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen 

1. Het voorwerp 

225. De wet van 19 mei 1982, waarbij een gelijkstelling van de aan de 
zelfstandigen toegekende voordelen met die van de werknemers werd be
oogd - de wetgever wenste inderdaad te vermijden dat de zelfstandige door 
de niet-betaling van zijn bijdragen het genot van de verstrekkingen inzake 
kinderbijslag, geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid alsook 
zijn pensioenrechten zou verliezen - heeft aan de sociale verzekeringskas
sen voor zelfstandigen een voorrecht toegekend voor de aan deze kassen 
verschuldigde bijdragen gedurende drie jaar te rekenen vanaf de dag, 
waarop zij eisbaar zijn. 
Dit voorrecht neemt rang onder artikel19, 4°terHyp. W., m.a.w. het staat 
op gelijke voet met het aan de R.S.Z. toegekend voorrecht voor de aan dit 
organisme verschuldigde bijdragen. 

571 



Zoals het voorrecht van de R.S.Z. is het voorrecht, ingevoegd bij de wet 
van 19 mei 1982, beperkt tot het hoofdbedrag der bijdragen: het geldt dus 
niet voor de bijdrageopslagen (Cass., 31 oktober 1988, Pas., 1989, I, 227; 
J.L.M.B., 1989, 718, noot Caeymaex, J.; Cass., 22 februari 1988, Pas., 
1988, I, 742, voorafgegaan door de conclusie van Advocaat-Generaal 
Liekendael, R. W., 1988-89, 193; in dezelfde zin Luik, 21 december 1987, 
J.L.M.B., 1988, 230; Kh. Luik, 10 mei 1988, B.R.H., 1989, 981) evenmin 
als voor de op de onbetaalde bijdragen verschuldigde intresten (zie terzake 
o.m. Cass., 16 juni 1988, besproken naar aanleiding van het voorrecht der 
werknemers sub nr. 219), waarvoor de R.S.Z. evenmin een voorrecht kan 
laten gelden (cfr. parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1961, 
waarbij artikel 12bis van de Besluitwet van 28 december 1948 werd gewij
zigd en het voorrecht beperkt tot de betaling der bijdragen; Discart, A., 
,Ret voorrecht van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, 
R. W., 1961-62, kol. 361 e.v.). 

2. De werking van de wet van 19 mei 1982 in de tijd 

226. Verdeeldheid bestond nopens de vraag, te weten of de v66r de inwer
kingtreding van voornoemde wet opeisbare bijdragen van het voorrecht 
kunnen genieten, zo na dit tijdstip het faillissement voor geopend wordt 
verklaard en de hieruit voortvloeiende samenloop tussen de schuldeisers tot 
stand komt. 

Een overheersende strekking in de rechtspraak ontzegde aan de sociale 
verzekeringskassen het recht zich te beroepen op het bij de wet van 19 mei 
1982 in het leven geroepen voorrecht voor de v66r de inwerkingtreding van 
deze wet opeisbare bijdragen op grond dat de wetten, die de bestaansvoor
waarden van een voorrecht beheersen, deze zijn die gelden op de dag van 
het feit of van de akte, die dit voorrecht doet ontstaan, en de wet van 19 
mei 1982 het voorhanden zijn van opeisbare sociale bijdragen als feit dat 
het voorrecht doet ontstaan, heeft aangewezen, waaruit zou volgen dat dit 
feit - de opeisbaarheid der bijdragen - dient te dagtekenen van na de 
inwerkingtreding van de wet waarbij het voorrecht wordt in het leven 
geroepen (te dezen na 15 november 1982) (Luik, 9 maart 1987, J.L.M.B., 
1987, 808, noot Caeymaex, J.; Luik, 28 juni 1984, J.L., 1984, 605; Arbh. 
Gent, 11 december 1984, onuitg.; Kh. Brussel, 22 mei 1984, onuitg.; Kh. 
Charleroi, 22 oktober 1986, Rev. reg. dr., 1987, 47, noot Dumont, M.; 
Caeymaex, J. onder Cass., 31 oktober 1988, J.L.M.B., 1989, 718, ,L'ap
plication immediate de la loi nouvelle en matiere de privileges''. 

Deze stelling werd verworpen door het Hof van Cassatie, dat in zijn arresten 
van 22 februari 1988 en 31 oktober 1988, voornoemd, na te hebben 
vastgesteld dat de wet van 19 mei 1982 reeds van kracht was bij de 
faillietverklaring van betrokken handelaar en dus v66r elke samenloop 
tussen diens schuldeisers en na hieruit te hebben afgeleid dat de rechtstoe
stand, die voortvloeit uit het ontstaan van de schuldvordering, nog niet 
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definitief ten einde was, besliste dat in de regel de nieuwe wet toepasselijk 
is niet aileen op toestanden, die ontstaan na haar inwerkingtreding, doch 
tevens op latere gevolgen van onder de gelding van de vroegere wet tot 
standgekomen rechtsverhoudingen, die zich voortzetten onder de gelding 
van de nieuwe wet, voor zover de toepassing van de nieuwe wet geen afbreuk 
doet aan rechten, die reeds op onherroepelijke wijze zijn vastgesteld, 
ondermeer door een samenloop, waardoor de rechten van de schuldeisers 
onherroepelijk worden vastgesteld (zie tevens Cass., 17 juni 1987, Pas., 
1987, I, 1284; Cass., 19 februari 1987, Pas., 1987, I, 722, met conclusie van 
Advocaat Generaal Krings). 

227. In navolging van de door het Hof van Cassatie gehuldigde stelling 
vindt de wet, waarbij een nieuw voorrecht wordt in het leven geroepen, 
vanaf haar inwerkingtreding dus ook toepassing op v66r deze wet ontstane 
schuldvorderingen, voor zover deze toepassing geen afbreuk doet aan op 
onherroepelijke wijze vastgestelde rechten, m.a. w. voor zover nog geen 
samenloop tussen de schuldeisers is tot stand gekomen (bv. door de failliet
verklaring van de handelaar). 

In haar merkwaardige conclusie, die het arrest van het Hof van Cassatie 
van 22 februari 1988 voorafgaat, gaat mevrouw de Advocaat-Generaal 
Liekendael na wat dient te worden verstaan onder , ,het feit of de handeling 
die het voorrecht doet ontstaan", nu de wetten, die op dat tijdstip gelden, 
de bestaansvoorwaarden van een voorrecht beheersen. Dit feit of die 
handeling is niet noodzakelijk het ontstaan van de schuldvordering, waar
aan het voorrecht is verbonden, zoals door de hiervoren aangehaalde 
overheersende rechtspraak werd weerhouden, doch de vereniging van twee 
elementen: een schuldvordering en de wet, waarbij aan een schuldvordering 
een voorrecht wordt verbonden. Deze vereniging ,wet-feit" {,conjonction 
loi-fait") doet in de stelling van mevrouw de Advocaat-Generaal het voor
recht ontstaan. Hieruit volgt dat, zo de wet, waarbij het voorrecht wordt 
ingeroepen, het ontstaan van de schuldvordering voorafgaat, de schuldvor
dering vanaf haar ontstaan bevoorrecht is en, in deze veronderstelling, de 
bestaansvoorwaarden van het voorrecht beheerst worden door de wet, die 
uitwerking had op de dag van het ontstaan van de schuldvordering. Zo 
daarentegen de wet, waarbij een nieuw voorrecht in het leven wordt geroe
pen, tot stand komt na het ontstaan van de schuldvordering is het deze wet 
die de voor de bevoorrechting van de schuldvordering vereiste vereniging 
feit-wet zal opleveren en de bestaansvoorwaarden van het voorrecht zal 
beheersen (Pas., 1988, I, 745, nr. 8). 

Na het samenbrengen van voornoemde regels met deze, die de werking van 
de wet in de tijd beheersen, komt mevrouw de Advocaat-Generaal Lieken
dael tot het besluit dat, zo een schuldvordering bevoorrecht wordt v66r de 
samenloop tussen de schuldeisers, het voorrecht in de regel zal kunnen 
worden uitgeoefend, terwijl zulks niet het geval zal zijn zo de schuldvorde-
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ring bevoorrecht wordt na de samenloop, nu hierdoor de rechten der 
schuldeisers op onherroepelijke wijze worden vastgesteld (p. 746, nr. 9). 

Zo een latere wet daarentegen een voorrecht beperkt of afschaft v66r de 
totstandkoming van de samenloop, dan zullen de bestaansvoorwaarden van 
het voorrecht worden beheerst door de vroegere wet wat betreft de schuld
vorderingen, die onder de gelding van deze wet ontstaan zijn, nu het 
voorrecht is ontstaan op het ogenblik van de vereniging van de vroegere wet 
en voornoemde schuldvorderingen. Er een andere stelling op nahouden zou 
een afbreuk doen aan de door deze schuldeisers verworven rechten (p. 747, 
nr. 13). 

f) De voorrechten van het Fonds tot Vergoeding van de in geval van sluiting 
van ondernemingen ontslagen werknemers 

1. Wat betreft de in uitvoering van de wet van 28 juni 1966 betreffende de 
schadeloosstelling van de werknemers, die ontslagen worden bij sluiting van onder
nemingen door het Fonds uitgekeerde sluitingsvergoeding 

228. De verplichting van het Fonds tot uitbetaling van deze vergoeding bij 
het ingebreke blijven van de werkgever is opgenomen in artikel 9 van 
voornoemde wet, die aan het Fonds voor deze uitkeringen lastens de 
werkgever een recht op terugvordering verleent (art. 18). De wet voorziet 
weliswaar niet in een subrogatie van het Fonds in de rechten en vorderingen 
van de werknemer lastens de werkgever, zoals dit het geval is voor de door 
het Fonds in het raam van de wet van 30 juni 1967 gedane uitkeringen. 

De sociale herstelwet van 22 januari 1985 heeft voor de uitbetaling der 
sluitingsvergoedingen, waartoe het Fonds in uitvoering van voornoemd 
artikel 9 van de wet van 28 juni 1966 is overgegaan, een voorrecht in het 
leven geroepen, dat rang neemt onder artikel 19.4° quinquies Hyp. W. 

229. Verdeeldheid bestaat echter nog wat betreft het bevoorrecht karakter 
van de sluitingsvergoedingen in de rangregelingen voortvloeiende uit samen
lopen, tot stand gekomen v66r 1 januari 1985, nu het Fonds zich in deze 
gevallen op artikel 19.3°bis Hyp. W. beroept, verwijzend o.m. naar de 
hiervoren aangehaalde cassatierechtspraak, naar luid waarvan de sluitings
vergoeding, waarop de werknemer lastens zijn werkgever op grond van 
artikel 6 van voornoemde wet aanspraak kan maken, toegekend wordt in 
verband met beeindiging van de dienstbetrekking en derhalve loon uitmaakt 
in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 (Parijs, R. en Van 
Buggenhout, C., ,Het voorrecht van de werknemers (artikel19.3° bis): een 
op hoi geslagen sociaal voorrecht", B.R.H., 1990, 824 en de sub voetnoot 
17 aangehaalde rechtspraak, meestal onuitgegeven). 

O.i. kan het Fonds in deze stelling moeilijk worden gevolgd, nu niet uit het 
oog mag worden verloren dat de uitbetaling door het Fonds van de sluitings
vergoeding gestoeld is op een eigen verbintenis, opgelegd door artikel9 van 
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de wet van 28 juni 1966, waarvoor het Fonds v66r de wet van 22 januari 
1985 van geen voorrecht genoot (Boes, R., ,Sluitingsvergoeding en de 
schadeloosstelling door het Sluitingsfonds", noot onder Cass., 13 oktober 
1986, R. W., 1986-87, 1710, nr. 7) en deze wet, zoals hiervoren is aange
haald, in tegenstelling tot de wet van 30 juni 1967 niet heeft voorzien in de 
indeplaatsstelling van het Fonds in de rechten van de werknemer lastens 
diens werkgever voor de inning van deze vergoeding (Verhegge, G., o.c., 
1447, nr. 15; Parijs, R. en Van Buggenhout, C., o.c. 824). Zij is ook niet 
in overeenstemming te brengen met het door de wetgever in de herstelwet 
van 22 januari 1985 beoogde doel, met name het verlenen aan het Fonds 
voor de schuldvorderingen, die het lastens de werkgevers bezit uit hoofde 
van uitbetaalde sluitingsvergoedingen, van een voorrecht, dat rang neemt 
onder artikel 19.4°quinquies Hyp. W., t.t.z. na dit voorzien bij artikel 
19.3° bis van dezelfde wet. 

2. Wat betreft de door het Fonds verrichte uitbetalingen in uitvoering van de wet 
van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van 
de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers 

230. Wanneer bij sluiting van ondernemingen de werkgever zijn geldelijke 
verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt, dient het Fonds hun 
met toepassing van artikel 2 van voornoemde wet uit te betalen: 

- de lonen verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeids
overeenkomsten 

- de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectie
ve arbeidsovereenkomsten. 

231. Luidens artikel 8, lid I van de wet van 30 juni 1967 treedt het Fonds 
van rechtswege in de rechten en vorderingen van de werknemer t.a.v. de 
werkgever-schuldenaar voor de inning bij deze laatste van de lonen, vergoe
dingen en voordelen, die het bij toepassing van voornoemd artikel 2 heeft 
betaald. 

Nu de tussenkomsten van het Fonds zijn geplafonneerd, komt het Fonds 
zeer vaak in samenloop met de werknemers, die in het bevoorrecht passief 
van het faillissement hun rechten Iaten gelden, voor het door het Fonds niet 
uitgekeerde gedeelte van hun schuldvorderingen. 

232. De vaststelling van de respectievelijke rechten van het Fonds en van 
de werknemers bij deze samenloop heeft in de rechtspraak en rechtsleer 
aanleiding gegeven tot een hevige controverse: twee stellingen stonden 
tegenover elkaar. Volgens de ene stelling, gestoeld o.m. op artikel 1252 
Burgerlijk Wetboek, primeert de schuldvordering van de werknemer deze 
van het Fonds voor het hem nog verschuldigde bedrag (o.m. Bergen, 28 
oktober 1981, J.T., 1982, 324; Arbh. Gent, 4januari 1982, J.T.T., 1982, 
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164; Kh. Verviers, 29 juni 1981, B.R.H., 1982, 174). De aanhangers van 
de andere stelling pleitten voor een pondspondsgewijze verdeling van de 
gelden tussen het bedrag van de tussenkomst van het Fonds en het saldo 
van de schuldvordering van de werknemer, nu het Fonds zijn eigen schuld 
betaalt en op de door de wet ingevoerde oneigenlijke subrogatie niet zonder 
meer aile gevolgen van de in het Burgerlijk Wetboek voorziene indeplaats
stelling, o.m. de in artikel 1252 van dit Wetboek neergelegde regel, van 
toepassing zijn (o.m. Brussel, 7 mei 1981, J. T., 1981, 503; Swennen, R., 
,Sociaalrechtelijke problemen bij faling: bedrijfssluiting en arbeidsconflic
tenrecht", 94). 

Het Hof van Cassatie heeft aan deze controverse een einde gesteld bij zijn 
arrest van 6 december 1982, waarbij het heeft beslist dat in geval van 
samenloop van het voorrecht van de werknemer hem verleend door artikel 
19.3° bis Hyp. W., met het voorrecht van het Fonds dat in de rechten van 
de werknemer treedt, de werknemer zijn rechten voor wat nog verschuldigd 
blijft, bij voorkeur boven het Fonds moet uitoefenen (Pas., 1983, I, 432, 
R. W., 1982-83, 801, met conclusie van Advocaat-Generaal, thans Procu
reur-Generaal Lenaerts; J.T., 1983, 361). 

De aan de werknemer verleende voorkeursbehandeling stoelt het Hof op het 
opzet van de wet van 30 juni 1967, dat door de hierboven vermelde 
subsidiaire verplichting aan het Fonds op te leggen beoogde de waarborgen 
van de werknemer om betaling te verkrijgen van hetgeen de werkgever hem 
verschuldigd is, in geval van sluiting van ondernemingen, te verruimen, 
waaruit het afleidt dat hiermee zou onverzoenbaar zijn een toepassing van 
artikel 8, houdende de subrogatie van het Fonds in de rechten van de 
werknemer, die zou lei den tot een beperking van deze waarborgen en tot 
de benadeling van de werknemer die slechts gedeeltelijk door het Fonds is 
betaald. 

Er weze benadrukt dat in tegenstelling tot de conclusie van Advocaat-Gene
raal, thans Procureur-Generaal, Lenaerts, waarin de toepassing van artikel 
1252 Burgerlijk Wetboek op onderhavige samenloop werd geweerd, nu het 
aan het Fonds in artikel 8 van de wet van 30 juni 1967 toegekende recht 
geen ware indeplaatsstelling is, vermits het Fonds een eigen schuld betaalt 
en niet deze van de werkgever, het Hof van Cassatie in het ,Sinterklaas 
arrest" geen uitspraak doet over de toepasselijkheid op betrokken samen
loop van artikel 1252 Burgerlijk Wetboek, doch zijn beslissing uitsluitend 
laat steunen op het opzet van de wet van 30 juni 1967, zoals het dit trouwens 
ook zal doen voor de beslechting van de problemen, gerezen ingevolge de 
samenloop tussen het Fonds en de R.S.Z. voor de sociale bijdragen (infra 
nr. 241). Het Hof van Cassatie werd meermaals uitgenodigd zich over deze 
problematiek uit te spreken en bevestigde telkenmale de hiervoren gehuldig
de regel (Cass., 23 december 1982, Pas., 1983, I, 506, J.T., 1983, 172, noot 
Regout-Masson, M., R. W., 1983-84, 1022, Cass., 27 januari 1983, Pas., 
1983, I, 624). 
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233. Gelet op de financH\le implicaties die de door het Hof aangehouden 
stelling voor het Fonds met zich medebracht, is de wetgever het Fonds willen 
tegemoet komen door de invoeging bij de herstelwet van 22 januari 1985 
van een voorrecht, dat rang neemt onder artikel19.3° bis Hyp. W. voor de 
schuldvorderingen van het Fonds, gegrond op artikel 8, eerste lid, van de 
wet van 30 juni 1967 (Kokelenberg, J., ,De wetgever helpt een Fonds in 
moeilijkheden", R. W., 1984-85, 2667; Nelis, L., ,Artikel96 van de herstel
wet van 22 januari 1985: een slag in het water?", R. W., 1985-86, 281; 
Kokelenberg, J., ,Wederwoord tot slot van aile rekening", R. W., 1985-86, 
283; Van Buggenhout, C. en Parijs, R., ,Kanttekeningen bij artikel96 van 
de wet van 22 januari 1985", B.R.H., 1985, 615; Dizier-Wilkin, ,Garanties 
du Fonds d'indemnisation des travailleurs licencies en cas de fermeture 
d'entreprises", Ann. dr. Liege, 1985, 239; Swennen, R., Gewijzigde wetge
ving inzake sluiting van ondernemingen", Or., 1985, 91; De Schrijver, L., 
,Sociale voorrechten", T.P.R., 1987, 262). 

Zodoende zouden beide schuldvorderingen uitdrukkelijk op gelijke rang 
worden geplaatst, zodat in geval van samenloop de gelden onder beide 
pondspondsgewijze zouden dienen te worden verdeeld. 

Zo het niet te betwisten valt dat door het creeren van het voorrecht de 
wetgever een gelijke behandeling van beide schuldvorderingen heeft nage
streefd (Ledoux, J.L., o.c., J.T., 1987, 307, nr. 51), voeren bepaalde 
auteurs weliswaar aan dat zelfs na de inwerkingtreding van de sociale 
herstelwet de voornoemde cassatierechtspraak onverkort zou blijven gel
den, nu artikel 8 van de wet van 30 juni 1967, waarnaar artikel 19.3° bis 
Hyp. W. verwijst, niet werd gewijzigd en de oneigenlijke indeplaatsstelling 
nog steeds de grondslag vormt van de schuldvorderingen, die van het 
voorrecht kunnen genieten (o.m. Kokelenberg, J., o.c., R. W., 1984-85, 
2667; R. W., 1985-86, 283; Crivits, R., ,De nieuwe voorrechten van het 
sluitingsfonds en de werking in de tijd van de wetten, die nieuwe voorrech
ten creeren", R. W., 1986-87, 672, nr. 5; Caeymaex, J., Manuel dessfiretes 
mobiliers, Ed. Jeune Barreau Liege, 35/7). 

Er weze nochtans gewezen op het feit dat het nieuw voorrecht van het Fonds 
ruimer is dan dit, bij artikel 19.3° bis Hyp. W. aan de werknemers toege
kend, nu het ook de door het Fonds uit hoofde van vakantiebijdragen 
betaalde bedragen omvat, en dat de herstelwet het in hoof de van het Fonds 
bestaande subsidiaire voorrecht, voorzien bij artikel19.4 o quinquies Hyp. -
W., dat kon worden uitgeoefend, voor zover het Fonds niet meer bij wijze 
van wettelijke subrogatie zijn vordering kon Iaten gelden, wat betreft de op 
artikel 8, eerste lid, gegronde schuldvorderingen heeft afgeschaft, wat lijkt 
te wijzen op het feit dat in de bedoeling van de wetgever het Fonds voor 
de rechten en vorderingen die de werknemers lastens hun werkgever hebben, 
over een eigen voorrecht zou beschikken, met name dit dat door de 
herstelwet werd in het !even geroepen. 
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234. Volledigheidshalve dient nog melding te worden gemaakt, van het 
arrest, gewezen door het Hof van Cassatie op 3 april1987, waarbij het Hof 
een omschrijving gaf van de reikwijdte van het thans opgeheven subsidiair 
voorrecht vanhetFonds, voorzien bij artikel19.4° quinquiesHyp. W. voor 
de schuldvorderingen, die niet meer bij wettelijke subrogatie kunnen wor
den ingevorderd: dit voorrecht sloeg enkel op de verjaarde schuldvorderin
gen en niet op deze uit hoofde waarvan de werknemers-schuldeisers slechts 
in het gewoon passief van het faillissement zijn opgenomen, omdat zij 
nalieten het voorrecht in te roepen, zoals voorgeschreven door artikel 498 
Faill. W. (Pas., 1987, I, 916). 

Omvang van de rechten en schuldvorderingen, waarin het Fonds met 
toepassing van artikel 8, eerste lid, van de wet van 30 juni 1967 wordt 
gesubrogeerd 

235. De vraag rees te weten of de indeplaatsstelling van het Fonds overeen
komstig artikel 8, eerste lid van de wet van 30 juni 1967 gold voor het 
nettobedrag der uitbetaalde lonen en vergoedingen dan wel voor het bruto
bedrag dezer: in de laatste veronderstelling zou het Fonds tevens in de 
rechten van de werknemers zijn gesubrogeerd voor de ingehouden bedrijfs
voorheffingen en werknemersbijdragen, die het bij toepassing van artikel 
5.1 o van de wet van 30 juni 1967 aan het Bestuur der Rechtstreekse 
Belastingen en aan de R.S.Z. dient over te dragen. 

236. Deze vraag werd ontkennend beantwoord door het Hof van Cassatie, 
dat in zijn arrest van 21 juni 1985 (Pas., 1985, I, 1349 en R. W., 1985-86, 
1439) na de overweging dat de bedrijfsvoorheffing, die met toepassing van 
de belastingwetgeving wordt ingehouden, dee/ uitmaakt van het loon en/ of 
van de vergoedingen en voordelen, waarop de inhouding moet geschieden, 
en na de vaststelling dat deze voorheffing ,noch door het Fonds, noch door 
de werkgever wordt uitbetaald aan de werknemer en deze noch tegenover 
het Fonds noch tegenover de werkgever een recht of vordering kan doen 
gelden tot uitbetaling in zijn handen" van de krachtens de belastingwetge
ving ingehouden en aan betrokken instelling overgemaakte bedragen, beslist 
dat het Fonds krachtens artikel 8, eerste lid van de wet van 30 juni 1967 
geen aanspraak kan maken op het bij artikel 19.3° bis Hyp. W. bedoeld 
voorrecht voor de bedrijfsvoorheffing, die het ingevolge artikel5 .1 o van de 
wet van 30 juni 1967 heeft betaald, nu het Fonds krachtens voornoemd 
artikel8, eerste lid, slechts is gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van 
de werknemer tegenover de werkgever in de Ionen, vergoedingen en voorde
Ien die hij werkelijk aan de werknemer heeft uitbetaald. 

237. Deze regel vindt ook toepassing op de door het Fonds ingehouden en 
aan de R.S.Z. overgedragen werknemersbijdragen, nude werknemer even-
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min een recht of vordering tot uitbetaling in zijn handen van deze bedragen 
kan doen gelden (Cass., 25 juni 1982, Pas., 1982, I, 1268: meldenswaardig 
is de overweging van het cassatiearrest, naar luid waarvan zo het tweede lid 
van artikel 8 uitsluitend verwijst naar de bij artikel 5.2 o bedoelde instellin
gen, dit lid evenwel beoogt de indeplaatsstelling uit te breiden tot alle 
krachtens artikel5 betaalde bijdragen en derhalve niet aileen tot de in artikel 
5.2 o vermelde werkgeversbijdragen, maar ook tot de in artikel5 .1 o geviseer
de werknemersbijdragen. Tevens wordthet algemeen karakter van 19.4° ter 
Hyp. W. benadrukt, dat toepasselijk is zowel op de werkgevers- als op de 
werknemersbijdragen). 

Hieruit volgt dat het Fonds voor Sluiting met toepassing van artikel8, eerste 
lid, van de wet van 30 juni 1967 zich slechts kan beroepen op het bij artikel 
19.3° bis Hyp. W. bedoeld voorrecht voor het nettobedrag van zijn tussen
komsten. 

238. Het komt ons voor dat deze regel onverkort van toepassing blijft na 
de inwerkingtreding van de sociale herstelwet van 22 januari 1985, nu het 
door voornoemde wet in het Ieven geroepen voorrecht, dat rang neemt 
onder artikel19. 3 obis Hyp. W., voor de bepaling van zijn voorwerp uitdruk
kelijk verwijst naar het artikel 8, eerste lid, van de wet van 30 juni 1967: 
zijn bevoorrecht ,de schuldvorderingen van het Fonds, gegrond op artikel 
8, eerste lid, van de wet van 30 juni 1967" (er weze opgemerkt dat diezelfde 
woorden worden gehanteerd door het Hof van Cassatie in het hierboven 
besproken arrest van 21 juni 1985, waarbij beslist werd tot de niet-toepasse
lijkheid van artikell9.3 obis Hyp. W. op de schuldvordering van het Fonds 
inzake bedrijfsvoorheffing). 

239. In het voornoemd arrest van 21 juni 1985 besliste het Hof van Cassatie 
tevens dat voor de uitbetaalde bedrijfsvoorheffing het Fonds zich evenmin 
kan beroepen op de bij het tweede lid van artikel 8 van de wet van 30 juni 
1967 ingestelde subrogatie, nu het Bestuur der Rechtstreekse Belastingen 
geen instelling, zoals bedoeld in artikel5.2° van voornoemde wet uitmaakt, 
waaruit het vervolgens afleidt dat het Fonds voor deze bedragen geen 
aanspraak kan maken op het bij artikel19 .4 o quinquies Hyp. W. ingevoegd 
subsidiair voorrecht, nu dit uitdrukkelijk verwijst naar de op artikel 8, 
tweede lid gegronde schuldvorderingen. Derhalve beschikt het Fonds voor 
deze tussenkomsten over geen voorrecht. 

240. Naar luid van artikel 8, tweede lid van de wet van 30 juni 1967 treedt 
het Fonds van rechtswege in de rechten en vorderingen van de in artike/5.2 o 

van bedoelde wet bedoelde instellingen voor de inning bij de werkgever
schuldenaar van de krachtens hetzelfde artikel betaalde bijdragen. Voor
noemde instellingen zijn deze aan wie de werkgeversbijdragen, opgelegd bij 
de wetgeving betreffende de sociale zekerheid en bij bijzondere of collectie-
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ve arbeidsovereenkomsten in verband met de aanvullende voordelen, qua 
sociale zekerheid, dienen betaald. 

Zoals hiervoren (supra nr. 239) betoogd, kan bet Bestuur der Recbtstreekse 
Belastingen niet worden aangezien als een in artikel 5.2. o bedoelde instel
ling, zodat bet Fonds bij gebreke aan de indeplaatsstelling van geen voor
recbt kan genieten voor de aan dit bestuur met toepassing van artikel 5.1 o 

van de wet van 30 juni 1967 overgedragen inboudingen inzake bedrijfsvoor
heffing. 
Daarentegen kan bet Fonds, dat door voornoemd artikel 8, tweede lid, van 
recbtswege in de plaats treedt van de R.S.Z., zowel voor de werknemers
als voor de werkgeversbijdragen (zie bierover nr. 237 e. v.), wei aanspraak 
maken op bet bij artikel19.4°ter Hyp. W. ten voordele van de R.S.Z. in 
bet leven geroepen voorrecht. 

241. De problemen, gerezen naar aanleiding van de samenloop, die ingevol
ge deze indeplaatsstelling tussen beide instellingen tot stand kwam, werden 
door de recbtspraak en rechtsleer op uiteenlopende wijze opgelost (ponds
pondsgewijze verdeling der gelden: Brussel, 13 oktober 1988, Sociaalrecht. 
Kron., 1989, 61; Kh. Luik, 26 november 1986, J.L.M.B., 1987, 131, noot 
Caeymaex, J.; Kh. Gent, 20 december 1985, R. W., 1986-87, 269; voorrang 
aan de R.S.Z.: Kh. Brussel, 7 april1987, J. T., 1988, 272, J.L.M.B., 1987, 
1386, noot Caeymaex, J., B.R.H., 1988, 484, noot Van Buggenhout, C.). 
Bij twee recente arresten heeft bet Hof van Cassatie op deze samenloop 
dezelfde regel toegepast als deze, die bet heeft gebanteerd ingeval van 
samenloop tussen de scbuldvordering van bet Fonds, dat een werknemer 
deels uitbetaalt, en deze van de betrokken werknemer: bet verlenen van 
voorrang aan de R.S.Z. voor wat aan deze instelling nag door de werkgever
scbuldenaar verscbuldigd blijft (Cass., 16 oktober 1989, Pas., 1990, I; 
Cass., 9 november 1990, A.R. nr. 6739). 
Het Hof stoelt zijn beslissing eveneens op de economie van de wet van 30 
juni 1967, waaruit volgen zou dat de bij artikel 5 aan bet Fonds opgelegde 
verplicbting ertoe strekt de recbten van de werknemers in de sociale zeker
beid veilig te stellen, zodat bet met de door de wetgever nagestreefde 
beveiliging van de recbten der werknemers onverenigbaar is ,dat de toepas
sing van voormeld artikel 8, tweede lid, zou leiden tot de beperking van de 
inkomsten van de sociale zekerbeid door de ontstentenis van werkgeversbij
dragen, welke door bet Fonds slecbts gedeeltelijk zijn betaald". 

242. Er weze tenslotte benadrukt dat de sociale berstelwet geen nieuw 
voorrecbt in bet leven beeft geroepen voor de tussenkomsten van bet Fonds 
inzake sociale bijdragen (zowel wat betreft de werknemers- als de werkge
versbijdragen), zodat bet Fonds voor deze tussenkomsten geniet: 
-van bet voorrecbt van artikel 19.4° ter Hyp. W., dat bet slecbts kan 
uitoefenen na volledige aanzuivering van de scbuldvordering van de R.S.Z.; 
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- van het bij artikel19 .4quinquies Hyp. W. ingesteld subsidiair voorrecht, 
dat de herstelwet voor deze tussenkomsten heeft behouden in zoverre de uit 
deze voortvloeiende schuldvorderingen niet meer bij wettelijke subrogatie 
kunnen worden ingevorderd. 

3. Wat betreft de werking van de wet in de tijd 

243. De wet, waarbij een nieuw voorrecht wordt ingevoerd of een bestaand 
voorrecht uitgebreid, wordt niet toegepast, wanneer er v66r de dag van de 
inwerkingtreding van de wet tussen aile schuldeisers een samenloop is 
ontstaan, waardoor hun respectievelijke rechten op onherroepelijke wijze 
worden vastgelegd (Cass., 17 juni 1987, Pas., 1987, I, 1284, dat het arrest 
van het Hof van Beroep van Gent, gewezen op 26 september 1985, vemie
tigt, R. W., 1986-87, 668, noot Crivits, R., ,De nieuwe voorrechten van het 
Sluitingsfonds en de werking in de tijd van de wetten die nieuwe voorrechten 
creeren"). 
Hieruit volgt dat het Fonds geen aanspraak kan maken op de bij de 
herstelwet van 22 januari 1985 in het leven geroepen voorrechten (artt. 
19.3° bis en 19.4° quinquies Hyp. W.) in faillissementen, voor geopend 
verklaard v66r 1 januari 1985, t.t.z. op de dag waarop de nieuwe herstelwet 
in werking trad (zie tevens: Gent, 26 maart 1986, R. W., 1986-87, 1831). 
Voor een nadere bespreking van deze problematiek verwijze men de lezer 
naar de beschouwingen, hieraan gewijd ter gelegenheid van de bespreking 
van het voorrecht van de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen sub 
nr. 226. 

g) Het voorrecht van de verhuurder (art. 20, 1 o Hyp. W.) - omvang 

244. Het wordt toegekend aan elke verhuurder van een onroerend goed, 
zelfs als deze op het goed geen eigendomsrechten kan laten gelden (met 
name de hoofdhuurder, de vruchtgebruiker). 

245. Het voorrecht is slechts verbonden aan schuldvorderingen, voort
spruitende uit huurovereenkomsten, zodat uit het toepassingsveld van arti
kel 20, 1 o Hyp. W. worden geweerd de schuldvorderingen voortvloeiende 
uit: 
- een overeenkomst van erfpacht (Brussel, 5 november 1975, Pas., 1976, 
II, 126, J. T., 1976, 27); 
- een overeenkomst van sale en lease back, die een onbenoemd contract 
uitmaakt (Brussel, 30 maart 1988, B.R.H., 1989, 793); 
- concessieovereenkomsten betreffende een deel van het openbaar domein 
(Kh. Brussel, 28 januari 1985, B.R.H., 1986, 384, J. T., 1985, 307; Kh. 
Namen, 21 april 1983, Rev. reg. dr., 1983, 238; Kh. Brussel, 7 september 
1982, J. T., 1983, 348 inzake een concessie, die tot voorwerp heeft de 
verkoping van souvenirs en geschenken en voor de uitbating waarvan een 
vergoeding diende te worden betaald. 

581 



246. Het voorrecht ontstaat zodra, in uitvoering van een huurovereen
komst, de goederen in het gehuurde onroerend goed worden binnenge
bracht. Het ontstaan van het voorrecht en de tegenwerpelijkheid ervan aan 
de derden zijn niet ondergeschikt aan het opstellen van een geschrift als 
bewijs van het bestaan van de huur en aan het registreren van deze op schrift 
gestelde overeenkomst (Cass., 11 juni 1982, Pas., 1982, I, 1171, R.C.J.B., 
1985, 371, noot Moreau-Margreve, I., ,Du conflit entre bailleur et le 
cn~ancier gagiste sur fonds de commerce", R. W., 1983-84, 1548; Bergen, 
22 oktober 1986, Pas., 1986, II, 196, noot, J .S.). 

247. Het voorrecht van de verhuurder heeft een grondslagpropter rem en 
kan derhalve worden uitgeoefend op aile goederen, die het gehuurde goed 
stofferen, wie er ook eigenaars van zijn. Zo de eigenaar van het betrokken 
goed niet de huurder van het onroerend goed is, komt het hem toe het bewijs 
te Ieveren dat de verhuurder wist - bv. omdat hij door hem of door de 
hmirder ervan werd ingelicht - of diende te weten - bv. door het beroep 
van de huurder- dat de goederen geen eigendom van de huurder uitmaken. 
De wetenschap in hoofde van de verhuurder moei voorhanden zijn ten 
laatste op het ogenblik, waarop de goederen in het gehuurde worden 
binnengebracht (Antwerpen, 28 maart 1984, R. W., 1984-85, 2916; Kh. 
Brussel, 1 september 1987, B.R.H., 1988, 491 inzake de afwijzing van een 
vordering tot teruggave van een in huur genomen fotokopieerapparaat; Kh. 
Brussel, 1 juli 1980, B.R.H., 1981, 525). 
De rechtspraak is vrij streng bij de beoordeling van deze kennis: alzo werd 
het enkele aanbrengen op het geleasde materiaal van een plaat in uitvoering 
van het M.B. van 23 februari 1968 als onvoldoende bevonden ter weerleg
ging van het vermoeden van onwetendheid in hoofde van de verhuurder 
(Kh. Brussel, 26 juni 1980, B.R.H., 1981, 522). Ben mildere- doch o.i. 
bekritiseerbare - houding werd aangenomen door het Hof van Beroep te 
Luik dat de door de huurder geleasde goederen uit het toepassingsveld van 
het voorrecht van de verhuurder sloot op grond dat het deze Iaatste 
behoorde voorzichtig te zijn en zijn huurder te ondervragen nopens diens 
eigendomsrechten op het bedrijfsmateriaal (Luik, 3 juni 1981, B.R.H., 
1983, 358, met noot Krings, M.). 

248. Tevens is vereist dat de stofferende goederen nuttig zijn voor het 
normaal gebruik en bewonen van het gehuurde goed in overeenstemming 
met zijn bestemming. Voldoet niet aan deze vereiste een personenvoertuig, 
nu dit niet dienstig is voor de meubilering van de in het gehuurd onroerend 
goed uitgebate herberg-frituur: dit voertuig kan immers niet bestemd zijn 
om het genot van het pand te vergemakkelijken (Brussel, 11 december 1985, 
R. W., 1985-86, 2343). 
Het nuttigheidsvereiste zou weliswaar niet impliceren dat de goederen zich 
op een duurzame wijze in het gehuurde goed dienen te bevinden. Het 
voorrecht zou zich aldus kunnen uitstrekken: 
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-tot de stock koopwaar (Gent, 4 oktober 1984, T.G.R., 1985, 85; Kh. 
Verviers, 8 januari 1982, J.L., 1982, 219): zo dit activabestanddeel wat 
betreft zijn samenstelling zeer veranderlijk is, kan weliswaar worden aange
nomen dat het altijd in een handelsonderneming zal voorhanden zijn; 
- tot de wagens en tuigen, die worden aangetroffen op de parkeerruimte 
van het in huur genomen onroerende goed, zelfs zo deze zich aldaar slechts 
sporadisch bevinden: deze zijn immers dienstig voor de - minstens gedeel
telijke- uitbating van de handelsonderneming (Gent, 27 juni 1979, R. W., 
1979-80, 2789; in dezelfde zin Kh. Brussel, 1 juli 1980, B.R.H., 1981, 525). 
Diezelfde rechtbank besloot weliswaar in haar vonnis van 27 december 1973 
tot de niet-toepasselijkheid van artikel 20.1 o Hyp. W. op aan de vennoot
schap toebehorende personenvoertuigen, die zowel voor prive- als beroeps
doeleinden werden aangewend door haar zaakvoerder en diens echtgenote, 
die ook in de vennootschap bedrijvig is, en die zich sporadisch bevonden 
op de parkeerruimte van het door de vennootschap in huur genomen 
onroerend goed (B.R.H., 1974, 128); 
- tot vliegtuigen, gestald in een gehuurde hangar en bestemd voor het 
bedrijfvan de huurder (Antwerpen, 28 maart 1984, R. W., 1984-85, 2916). 

249. Het voorrecht dient vooreerst uitgeoefend op de tegeldemaking van 
de goederen, eigendom van de huurder, en slechts ten subsidiaire titel zo 
deze ontoereikend blijkt, op de goederen, eigendom van derden. Een andere 
stelling erop nahouden zou volgens het Hof van Beroep te Gent een 
rechtsmisbruik vormen (Gent, 29 juni 1973, R. W., 1973-74, 2501, Kh. 
Brussel, 16 oktober 1990, onuitg.): deze wijze van uitoefening van het 
voorrecht, zo ze niet bij de wet uitdrukkelijk is voorzien, komt ons inder
daad billijk over. 

250. De wet verwijst naar de huurgelden van 2 vervallen jaren: hiermede 
wordt niet bedoeld het bedrag van de huurgelden, dat overeenstemt met een 
som gelijk aan twee vervallen jaren, maar wei met de huurgelden vervallen 
in de twee jaar, die het lopende jaar voorafgaan (Cass., 17 juni 1982, Pas., 
1982, I, 1225; R.W., 1983-84, 113, J.T., 1983, 10). 
Onder het lopende jaar wordt verstaan het jaar waarin de samenloop 
plaatsvindt en dat volgt op de meest recente verjaardag van de aanvang van 
de huurovereenkomst. 

h) Het voorrecht van de kosten gemaakt tot het behoud van de zaak (art. 
20.4 o Hyp. W.) . 

1. Omschrijving van het begrip kosten gemaakt tot het behoud van de zaak 

251. Het Hof van Cassatie huldigt een ruime omschrijving van dit begrip 
en aanziet als kosten gemaakt tot behoud van de zaak, die door artikel20 .4 o 

Hyp. W. worden gewaarborgd, de uitgaven, zonder dewelke de zaak niet 
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aileen geheel of gedeeltelijk zou zijn tenietgedaan, doch ook niet meer zou 
geschikt zijn voor het gebruik, waartoe ze was bestemd (Cass., 9 maart 
1972, Pas., 1972, I, 641; Cass., 12 mei 1978, Pas., 1978, I, 1038; Cass., 11 
juni 1987,Pas., 1987, I, 1255; Bergen, 6 mei 1985, Pas., 1985, II, 123, noot 
J.S.; voor een stand van zaken: Parijs, R., ,Het voorrecht van de kosten, 
gemaakt tot behoud van de zaak", T.B.H., 1988, 421; Ledoux, J .L., o.c., 
J.T., 1987, p. 308, nr. 61 e.v.). 

Aan deze voorwaarde voldoet in de opvatting van het Hof van Cassatie de 
betaling door de douaneagent van de B.T.W. bij de invoer van goederen, 
bestemd om in Belgie te worden verkocht, nu door deze uitgave vermeden 
werd dat voornoemde goederen ongeschikt werden voor het overeengeko
men gebruik (Cass., 11 juni 1987, Pas., 1987, I, 1255, noot, B.R.H., 1988, 
405, dat de voorziening verwerpt tegen Brussel, 24 juni 1985, B.R.H., 1986, 
438; contra het beroepen vonnis, gewezen door de Recht bank van Koophan
del te Brussel op 27 maart 1984, B.R.H., 1985, 309, die van oordeel was 
dat het voorrecht niet kon worden weerhouden voor de voorgeschoten 
B. T. W., nu deze uitgave gemaakt werd om een goed op te nemen in het 
patrimonium van de koper en derhalve niet gediend heeft tot het behoud 
van een bestaande zaak. Deze beslissing wordt tenietgedaan door het 
bestreden arrest op grond dat terecht wordt opgeworpen dat ,les biens 
importes appartenaient deja a D.M.F. au moment de !'importation dans la 
mesure oil le transfert de propriete se fait au moment de !'accord de volonte 
dans un contrat de vente, ou, en cas de chose de genre, au moment de Ia 
specification, c.a.d. au plus tard au moment de !'expedition des meubles 
de France ou d'Italie en vue de leur livraison a D.M.F.". 

252. De kosten tot behoud van de zaak behelzen niet aileen de daadwerke
lijke uitgaven die gemaakt werden tot het behoud van de zaak, doch ook 
de bezoldiging, hetzij van de handarbeid, hetzij van het inteilectueel werk, 
die daarmee gepaard ging (o.m. Luik, 21 december 1982, J.T., 1983, 348). 

Zij kunnen betrekking hebben zowel op lichamelijke als op onlichamelijke 
goederen. 

253. Vereist is dat de kosten een rechtstreeks verband vertonen met het 
behoud van welbepaalde activabestanddelen. 

Het niet-voorhanden zijn van deze voorwaarde lag aan de grondslag van 
de verwerping door het Hof van Cassatie van het voorrecht, dat een 
leverancier van gas en electriciteit wenste uit te oefenen op bederfelijke 
waren, die zich bevonden in een koelinstailatie, waarvan de werking door 
zijn leveringen van gas en electriciteit werd in stand gehouden. Het Hof stelt 
vast dat de leveringen ,rechtstreeks enkel betrekking hebben op de werking 
van die installatie en bijgevolg geen ander gevolg hebben dan een onderdeel 
van de exploitatie van de failliete vennootschap in bedrijf te houden"; zij 
hebben derhalve niet gediend tot het behoud van welbepaalde en 
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identificeerbare roerende goederen in het vermogen van de failliete vennoot
schap (Cass., 24 apri11986, Pas., 1986, I, 1039, R. W., 1986-87, 822, J.T., 
1987, 84 in dezelfde zin Brussel, 28 februari 1991, A.R., nr. 644/87, 
onuitg.). 
Dit rechtstreeks verband zou o.i. daarentegen wel voorhanden zijn indien 
de leverancier van energievoorziening zijn voorrecht op de koelinstallatie 
zelf zou hebben uitgeoefend, mits bet bewijs te leveren dat zijn leveringen 
onontbeerlijk waren voor het behoud van betrokken installatie voor heel 
haar economische waarde, zoals dit bijvoorbeeld het geval kan zijn voor 
Ieveringen, die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de werking 
van machines en zonder dewelke deze machines zouden tenietgaan (en 
derhalve nog slechts een schrootwaarde hebben) of ongeschikt worden voor 
bet overeengekomen gebruik. 

Op grond van de vaststelling van afwezigheid van het vereiste rechtstreeks 
verband werden als niet-bevoorrecht aangezien de door een persoon aan de 
gefailleerde voorgeschoten gelden ter delging van een schuld, die gefailleer
de ten aanzien van een derde bezit, wanneer deze gelden niet bet behoud 
van een welbepaalde zaak beoogden, doch de voortzetting der handelsactivi
teiten (Luik, 28 maart 1988, J.L.M.B., 1988, 857, met noot Caeymaex, J ., 
,Le privilege des frais de conservation": het betrof te dezen gelden voorge
schoten ten einde een voetbalclub toe te Iaten haar schuld lastens de 
Belgische Federatie te vereffenen en zodoende de verdere uitbating van de 
onderneming te verzekeren; in dezelfde zin: Brussel, 4 december 1980, Rev. 
Reg. Dr., 1981, 337, waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat de voortzetting 
van de handelsactiviteit niet kan gelijkgesteld worden met het behoud van 
een welbepaalde zaak). 

2. Het voorwerp van het voorrecht 

254. Met voornoemd cassatiearrest werd ook een einde gesteld aan de in 
rechtspraak en rechtsleer bestaande controverse nopens het voorwerp van 
het voorrecht. 
Bepaalde gerechtelijke beslissingen en auteurs namen inderdaad aan dat dit 
voorrecht kon worden uitgeoefend op een geheel patrimonium, op een 
handelsfonds, op een algemeenheid (voor een overzicht dezer: Heurterre, 
P., , Voorrechten en hypotheken", T.P.R., 1978, 1202, nr. 92; Kh. Na
men, 22 apri11982, B.R.H., 1983, 398, met kritische noot Derminne, L.; 
Antwerpen, 7 maart 1983, R. W., 1983-84, 371, die het actief van een 
vennootschap als zaak in de zin van artikel 20.4° Hyp. W. beschouwt en 
aanneemt dat, zo de ingeroepen kosten het behoud van een algemeenheid 
van roerende goederen tot gevolg heeft, het behoud uiteindelijk betrekking 
heeft op de samenstelling van alle roerende elementen van deze algemeen
heid). 
Terecht wordt deze stelling door de overheersende rechtspraak en rechtsleer, 
die door het Hof van Cassatie werd bekrachtigd in zijn voornoemd arrest 
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van 24 april1986, van de hand gewezen, op grond van de bijzondere aard 
van het bij artikel20.4° Hyp. W. in het Ieven geroepen voorrecht, die met 
zich mede brengt dat het voorrecht slechts op een welbepaald vermogensbe
standdeel kan worden uitgeoefend: er een andere stelling op nahouden zou 
het bijzonder voorrecht dat werd ingesteld bij artikel20.4° Hyp. W., in een 
algemeen voorrecht doen ontaarden (zie o.m. Fredericq, L., Droit commer
cial belge, t. VII, nr. 396; Delva, W., Voorrechten en hypotheken, 1977, 
80 e. v.; Vincent, J., , ,Examen de jurisprudence sur les privileges et hypothe
ques", J.T., 1968, p. 761, nr. 101; Coppens, P., o.c., R.C.J.B., 1974,456, 
nr. 84; Stranart-Thilly, A.M., o.c., Rev. Banque, 1975, 398; Ledoux, J.L., 
J.T., 1987, o.c., p. 308, nr. 65; Brussel, 3 oktober 1967, Pas., 1968, II, 60; 
Kh. Mechelen, 14 april 1980, B.R.H., 1981, 450; Kh. Charleroi, 25 juni 
1980, B.R.H., 1981, 457, noot Parijs, R.; Kh. Brussel, 15 november 1988, 
Rev. Not. Belge, 1989, 198). 

255. In navolging van de hiervoren gehuldigde regel zal het ereloon van de 
advocaat slechts bevoorrecht zijn indien zijn tussenkomst daadwerkelijk 
heeft geleid tot de invordering van een geldsom, tot het behoud van een 
roerende zaak ut singuli, en voor zover op het ogenblik van de samenloop 
dit goed nog voorhanden en identificeerbaar is. 
Ben correcte toepassing van deze regel treft men aan in een vonnis, gewezen 
door de Rechtbank van Koophandel te Charleroi op 7 september 1988, dat 
uit het toepassingsveld van artikel20. 4 o Hyp. W. uitsluit de schuldvorderin
gen, voortvloeiende uit: 
1. de prestaties met betrekking tot de v66r het faillissement ingevorderde 
schuldvorderingen, nu de ontvangen bedragen zijn versmolten in het patri
monium van de toekomstige gefailleerde en derhalve niet meer individuali
seerbaar zijn; 
2. de prestaties m.b.t. de afwijzing van een schuld, nu hierdoor slechts een 
deel van het patrimonium in globo werd behouden en niet een welbepaald 
roerend goed; 
3. de prestaties, waarbij slechts een verweer werd gevoerd in een niet-ver
mogensrechtelijke eis, aangezien in dit geval, per hypothese, het behoud van 
een zaak wordt uitgesloten; 
4. de prestaties, die hebben geleid tot de afwijzing van een door de gefail
leerde ingestelde eis of tot een proces-verbaal van niet-bevinding, nu in deze 
veronderstelling geen actief bestanddeel kon worden ingevorderd. 
Geniet daarentegen wei van het voorrecht in de opvatting van de rechtbank 
de prestaties van de advocaat, dank zij dewelke de curator in het actief van 
het faillissement een in te vorderen schuldvordering aantreft, die hij ook 
daadwerkelijk int (J.L.M.B., 1989, 30, noot Caeymaex, J., ,Creance 
d'honoraires et privilege des frais de conservation"; in dezelfde zin: Kh. 
Charleroi, 5 januari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 167; zie tevens Caeymaex, 
J., ,Honoraires de l'avocat et privileges", noot onder Kh. Luik, 13 
november 1985, J.L., 1986, 32). 
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256. In de hierna vermelde gevallen werden op deze grand de aanspraken 
van de schuldeiser op het voorrecht, voorzien bij artikel 20.4° Hyp. W., 
afgewezen: 

- deze van een niet door de rechtbank aangestelde vereffenaar van een 
vennootschap, die niet het bewijs kon bijbrengen dat de kosten, waarvoor 
hij zich op het voorrecht beriep, hebben geleid tot het behoud van een 
welbepaalde zaak (Luik, 6 maart 1985, R.P.S., 1985, 259; contra Kh. Luik, 
21 december 1982, J.L., 1983, 161); 

- deze van een persoon, belast door een wankele onderneming tot het 
opstellen van een herstelplan en het verlenen van bijstand bij het beheer van 
deze onderneming (Brussel, 30 april1987, B.R.H., 1988, 468; Kh. Meche
len, 14 april 1980, B.R.H., 1980, 450, die de aanspraken tevens afwijst op 
grand dat de door deze persoon gemaakte studie met het oog op de 
herstructurering van de onderneming niet zou hebben beantwoord aan het 
gestelde doel, met name het behoud van de onderneming, nu het faillisse
ment van de onderneming niet kon worden vermeden); 

- deze van een persoon, door wiens tussenkomst de verkopingen werden 
opgedreven en die tevens bijstand verleende in het beheer, waardoor de 
handelswerkzaamheden voorlopig konden worden voortgezet (Brussel, 2 
juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1111); 

- deze van de boekhouder voor zijn ereloon- en onkostenstaat met betrek
king tot het bijwerken van de boekhouding van een onderneming met het 
oog op de neerlegging van een verzoekschrift, strekkende tot het bekomen 
van een gerechtelijk akkoord (Bergen, 6 mei 1985, J. T., 1986, 347, Pas., 
1985, II, 123, noot J.S.; Kh. Charleroi, 25 juni 1980, B.R.H., 1981, 457, 
noot Parijs, R.; contra: Kh. Gent, 5 juni 1980, B.R.H., 1981, 455, die als 
bevoorrecht aanziet de kosten met betrekking tot de tussenkomst van een 
boekhouder die de rechtbank heeft toegelicht nopens de financiele toestand 
van de toekomstige gefailleerde vennootschap en inlichtingen heeft ver
strekt, die hebben geleid tot de faillietverklaring van deze vennootschap: 
deze beslissing is o.i. bekritiseerbaar, niet alleen in het licht van de hierboven 
vermelde cassatierechtspraak, maar ook bij gebreke aan het bestaan van een 
rechtstreekse en noodzakelijke band tussen de gemaakte kosten en het 
behoud der roerende goederen, nu deze goederen slechts werden bewaard 
door het door de rechtbank uitgesproken faillissement en de daaruit voort
vloeiende buitenbezitstelling); 

- deze van een advocaat, die bijstand heeft verleend in het raam van een 
procedure strekkende tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord (Kh. 
Gent, 2 januari 1987, T.G.R., 1988, 26); 

- deze van de bedrijfsrevisor voor het hem verschuldigd ereloon: Kh. 
Gent, 18 december 1987, T.G.R., 1988, 28; Kh. Charleroi, 25 juni 1980, 
B.R.H., 1981, 457, noot Parijs, R.); 

- deze van een advocaat met betrekking tot zijn ereloonstaat in een zaak, 
waarbij de aanspraken van de fiscus lastens zijn client werden afgewezen 
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(Kh. Oudenaarde, 3 september 1986, B.R.H., 1987, 78; contra: Antwerpen, 
6 september 1976, J.T., 1976, 678, doch onverenigbaar met voornoemde 
cassatierechtspraak); 

- deze van de boekhouder, wiens tussenkomst niet heeft geleid tot het 
behoud van welbepaalde goederen (Bergen, 21 februari 1983, Pas., 1983, 
II, 31; Kh. Namen, 30 oktober 1986, Rev. Reg. Dr. 1986, 42, noot Dermine, 
L.); 

- deze van de leverancier van stoom, bestemd voor een verwarmingsketel 
van de gefailleerde onderneming, waardoor het handelsfonds werd in stand 
gehouden (Kh. Charleroi, 22 december 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 150). 

3. Ret ,behoud" van een roerende zaak 

257. De kosten moeten hebben gediend tot het behoud van een roerende 
zaak. 

1. Voldoen niet aan deze voorwaarde de kosten, gemaakt naar aanleiding 
van het wettelijk verplicht (door het algemeen reglement van de arbeidsbe
scherming) nazien van machines, nu deze controles niet strekken tot het 
behoud der machines, maar zijn ingesteld met het oog op het verzekeren 
van de veiligheid der werknemers en werkplaatsen (Brussel, 22 februari 
1989, J.L.M.B., 1989, 737; Kh. Oudenaarde, 30 januari 1986, R. W., 
1985-86, 2650: de rechtbank releveert terzake o.i. terecht dat naar aanlei
ding van deze controleverrichtingen de controlevennootschap geen herstel
lingen doet of mag doen: Stranart, A.M., o.c., 718, nr. 747; contra: Gent, 
12 november 1987, B.R.H., 1988, 481). 

2. Ben onderscheid dringt zich op tussen de kosten, die het verder gebruik 
van de zaak hebben mogelijk gemaakt enerzijds en deze die verband houden 
met het gebruik van de zaak anderzijds: deze laatste genieten niet van het 
voorrecht, nu zij leiden tot slijtage en derhalve tot de waardevermindering 
van de zaak (Stranart, A.M., o.c., p. 718, nr. 717 en de in voetnoot 351 
aangehaalde referenties). 

De meeste betwistingen nopens dit soms moeilijk te maken onderscheid 
rezen in verband met de door garagehouders gemaakte kosten. 
Algemeen wordt thans aangenomen dat het voorrecht van artikel 20.4° 
Hyp. W. niet kan worden ingeroepen voor leveringen van energievoorzie
ningen (benzine, gas, diesel) (zie o.m. Kh. Marche-en-Famenne, 7 november 
1977, J.T. 1978, 300, met noot Sorel, R.; Antwerpen, 12 december 1983, 
B.R.H., 1984, 529). 
Evenmin bestaat er nog betwisting nopens het bevoorrecht karakter van 
kosten, gemaakt naar aanleiding van de vervanging van remmen, schokbre
kers, ruitenwissers, deelstukken van de motor (Antwerpen, 20 juni 1977, 
J. T., 1978, 62; Kh. Dinant, 24 januari 1978, J.L., 1977-78, 246; Parijs, R., 
o.c., T.B.H., 1988, 423 a). 

De auteurs en de rechtspraak blijven weliswaar verdeeld wat betreft de 
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kosten, zoals smeermiddelen, antivries, vervanging van banden, plaatsing 
van veiligheidsgordels. 

De hoven en rechtbanken lijken geneigd te zijn de aanspraken van de 
schuldeisers op het voorrecht van artikel 20.4° Hyp. W. voor dergelijke 
kosten in te willigen (Antwerpen, 12 december 1983, B.R.H., 1984, 529, die 
als bevoorrecht aanzag de kosten van smeermiddelen en antivries alsook de 
plaatsing van de door de wet verplichte accessoria; in dezelfde zin: Gent, 
18 februari 1981, B.R.H., 1983, 520 (inzake smeermiddelen aangewend 
voor voertuigen afhangende van een vervoeronderneming) noot Parijs, R.; 
Kh. Luik, 27 april1982, J.L., 1984, 607; Luik, 24 juni 1976, J.L., 1976-77, 
9; Kh. Charleroi, 23 januari 1975, J. T., 1975, 444 die het voorrecht 
weerhoudt voor de vervanging van banden). 

Het Hof van Beroep te Luik was de mening toegedaan dat de kosten tot 
behoud van de zaak, gewaarborgd door artikel 20.4° Hyp. W., oak de 
juridische geschiktheid van het goed om te voldoen aan het bestemde 
gebruik behelzen, waaruit het afleidt dat de kosten gemaakt voor het 
aanbrengen op een voertuig van een controleapparaat (tachograaf) waarvan 
het bestaan bij wet wordt verplichtend gesteld, bevoorrecht zijn, nu bij 
gebreke aan dit toestel het voertuig niet meer zou kunnen gebruikt worden 
voor de overeengekomen bestemming (6 maart 1986, J.L., 1986, 260, noot 
Caeymaex, J.). 

Eenzelfde redenering kan worden aangehouden voor de kosten gemaakt in 
verband met de plaatsing van bij wet verplichte accessoria, zoals veiligheids
gordels, brandblussers (Kh. Luik, 27 april 1982, J.L., 1984, 607) alsook 
voor de vervanging van banden, nu elk voertuig dient uitgerust met banden, 
waarvan de staat van insnijding beantwoordt aan de voorschriften van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer (Bergen, 26 juni 
1985, B.R.H., 1987, 343, noot Parijs, R.). 

J. Caeymaex in de hierboven vermelde noot onder het arrest van het Hof 
van Beroep van Luik van 6 maart 1986 sluit zich bij deze rechtspraak aan, 
terwijl R. Parijs van oordeel is dat deze stelling strijdig is met de cassatie
rechtspraak, die enkel tot doel heeft de kosten, die geleid hebben tot het 
gebruikgeschikt houden van een zaak, van het voorrecht te laten genieten. 
Aan deze voorwaarde zouden deze kosten niet beantwoorden, nu zij slechts 
het gebruik, het verslijten van de zaak tot gevolg hebben (o. c., T.B.H., 
1988, 424). 

3. Het door de wetgever gehanteerde woord , , behoud'' veronderstelt tevens 
dat het lichamelijk of onlichamelijk roerend goed bestaat op het ogenblik 
waarop de kosten worden verricht: geniet aldus niet van het voorrecht de 
schuldvordering van de onderaannemer op de opdrachtgever wegens de 
door hem opgetrokken bouwwerken (te dezen drie bruggen), nude schuld
vordering tot betaling van de prijs van het door de onderaannemer uitge
voerde werk zich niet vanaf de aanvang, t.t.z. vanaf het sluiten van de 
overeenkomst tussen de thans gefailleerde hoofdaannemer en zijn opdracht-
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gever, in het vermogen van de hoofdaannemer bevond, doch pas ontstond 
doordat de onderaannemer een deel van de opdracht uitvoerde (Cass., 18 
mei 1987, Pas., 1987, I, 1123, B.R.H., 1988, 756, noot Raes, St.). 

Op dezelfde grand werden de aanspraken van de schuldeiser, die tegen 
betaling arbeidskrachten ter beschikking heeft gesteld van gefailleerde 
vennootschap met het oog op de uitvoering van werken aan de op stapel 
staande schepen, voor de uit deze tewerkstelling voortvloeiende schuldvor
dering afgewezen, nu het voorrecht van artikel20.4° Hyp. W. slechts kan 
betrekking hebben op een zaak, die is vervaardigd op het ogenblik waarop 
de kosten worden gemaakt (Antwerpen, 7 mei 1984, B.R.H., 1986, 116). 

4. Zijn evenmin bevoorrecht de kosten, gemaakt voor de verbetering van 
het goed of waardoor het goed een waardevermeerdering verwerft, nu deze 
werken niet strekken tot het behoud van de zaak in haar bestaande toestand 
(De Page, H., o.c., t. VII, p. 159-160, nr. 198; Heurterre, P., o.c., T.P.R., 
1978, p. 1201, nr. 89; Ledoux, J.L., o.c., J.T., 1987,308, nr. 63; Stranart, 
A.M., o.c., 718, nr. 747; Kh. Luik, 14 september 1982, J.L., 1983, 292). 

5. De Recht bank van Koophandel te Aarlen wees o.i. terecht de aanspraken 
van een advocaat af, in zoverre diens tussenkomst had gestrekt tot de 
overdracht van de aan gefailleerde toebehorende garage. De rechtbank stelt 
vast dat deze tussenkomst niet heeft geleid tot het behoud van de zaak, doch 
wei tot haar vervanging door een schuldvordering (Kh. Aarlen, 12 februari 
1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 235). 

6. Beslist werd dat, zo de gefailleerde zelf herstellingswerken uitvoert met 
de door hem aangekochte wisselstukken, het niet zou gaan om kosten tot 
behoud, maar wei om eenvoudige verkopingen, leveringen (Gent, 23 okto
ber 1984, R. W., 1984-85, 2477 met advies O.M., cf. Kh. Namen, 9 oktober 
1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 238, die hiertoe weliswaar besluit bij gebreke 
aan bewijs dat de gedane leveringen hebben bijgedragen tot het behoud van 
het clienteel; contra: Kh. Luik, 27 april 1982, J.L., 1984, 607). 

De juistheid van de in het arrest van het Hof van Beroep te Gent besloten 
beslissing kan o.i. worden betwijfeld, nu de ruime omschrijving van het 
begrip ,kosten tot behoud van de zaak" o.i. niet vereist dat diegene die 
goederen Ievert, waardoor de zaak kan in stand gehouden worden, ook 
daadwerkelijk overgaat tot de plaatsing dezer stukken. In de praktijk zal 
deze leverancier weliswaar geconfronteerd worden met bewijsproblemen, 
nu hij de goederen zal dienen aan te wijzen, die door deze leveringen werden 
behouden. 

4. Zadel van het voorrecht 

1. Roerende goederen 

258. Het voorrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend op roerende goede
ren. Derhalve zullen de kosten gemaakt voor het behoud van een onroerend 
goed (b. v. de door de medeeigenaars van een appartementsgebouw verschul-
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digde kosten m.b.t. de gemene delen), niet kunnen worden aangezien als 
kosten tot behoud in de zin van artikel20.4° Hyp. W. (Bergen, 30 septem
ber 1981, Pas., 1981, II, 136). 
Bovendien is vereist dat het vermogensbestanddeel, dat door de tussen
komst van de betrokken schuldeiser werd behouden, wordt teruggevonden 
onder de activa, afhangende van het faillissement, op de dag der samenloop. ·
Het voorrecht zal derhalve niet kunnen worden ingeroepen: 
- voor herstellingskosten aan geleasde voertuigen, die aan de leasingmaat
schappij werden teruggegeven (Brussel, 17 maart 1988, A.R., nr. 2216/86); 
- VOOr goederen, die door gefailleerde VOOr het faillissement Werden 
doorverkocht (Antwerpen, 11 december 1984, R. W., 1985-86, 190; Kh. 
Tongeren, 3 april 1978, B.R.H., 1979, 161). · 

2. Bedrijfsuitrustingsmateriaal dat onroerend is geworden door incorpora
tie of door bestemming 
259. Het voorrecht vervalt zo het roerend goed onroerend is geworden door 
incorporatie of door bestemming (Luik, 14 januari 1986, J.L., 1986, 184, 
noot Caeymaex, J.), behoudens indien het gaat om bedrijfsuitrustingsmate
riaal, gebruikt in nijverheids-, handels- of ambachtsondernemingen, in welk 
geval bet voorrecht wordt gehandhaafd indien een voor eensluidend ver
klaard afschrift van de factuur van de kosten tot behoud wordt neergelegd 
ter griffie van de rechtbank van koophandel binnen de 15 dagen overeen
komstig artikel20.5° Hyp. W. (Bergen, 30 september 1981, Pas., 1981, II, 
136). 
Is derhalve van primordiaal belang de vraag te weten wanneer een goed als 
onroerend door bestemming dient te worden aangemerkt: moet het goed 
voor de uitbating van het erf of de onderneming onontbeerlijk zijn of 
volstaat het dat bet tot de uitbating ervan dienstig is. 
Het Hof van Cassatie diende zich over het begrip onroerendmaking door 
bestemming uit te spreken naar aanleiding van een betwisting, gerezen na 
faillissement tussen een bankier, hypothecaire schuldeiser op de onroerende 
goederen van gefailleerde, en een garagehouder, die zich beriep op het bij 
artikel20.4 a Hyp. W. voorziene voorrecht voor de belangrijke aanpassings
werken (isolatiewerken), die hij aan de vrachtwagens die eigendom waren 
van gefailleerde en door deze werden aangewend voor de verdeling van de 
door hem vervaardigde produkten, had uitgevoerd. 
De bankier stelde dat betrokken vrachtwagens onroerend waren door 
bestemming en dat de garagehouder, bij gebreke aan neerlegging van de 
factuur ter griffie van de rechtbank van koophandel, zich niet meer kon 
beroepen op het artikel20.4° Hyp. W., zodat de opbrengst van de tegelde
making der vrachtwagens aan hem toekwam. De door de bankier aangehou
den stelling werd bekrachtigd door het Hof van Beroep te Luik in zijn arrest 
van 26 maart 1979 (Bank en Fin., 1980, 425 en noot Jacobs, R.). De tegen 
dit arrest ingestelde voorziening werd afgewezen door bet Hof van Cassatie 
bij arrest van 11 september 1980 (Pas., 1981, I, 36, met noot J.V.). 
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In dit arrest heeft het Hof van Cassatie de economische bestemming van 
de goederen voor de bepaling van hun aard in aanmerking genomen en 
geoordeeld dat krachtens artikel524 B.W. de roerende goederen onroerend 
worden door bestemming wanneer zij door hun eigenaar verbonden worden 
aan de uitbating van een erf, hiertoe speciaal ingericht of uitgerust, onver
schillig of deze goederen noodzakelijk dan wei gewoon nuttig waren voor 
de uitbating. 

Dat de vrachtwagens, waaraan de aanpassingswerken werden uitgevoerd, 
nuttig waren voor de uitbating van de onderneming, kon ter zake niet 
worden betwist, nu zij werden aangewend in het raam van het distributie
proces. 

In navolging van de door het Hof van Cassatie gehuldigde stelling aanzag 
het Hof van Beroep te Brussel, bij arrest van 24 december 1986, als 
onroerend door bestemming de voertuigen, aangewend door de vertegen
woordigers van een vennootschap, die tot doel had de vervaardiging en 
verkoping van ketels, met het oog op de verkoping dezer ketels alsook de 
voertuigen gebruikt voor het verzekeren van de dienst na verkoop (R. W., 
1986-87' 2157). 

Meldenswaardig is dat het hofvan beroep o.i. terecht in dit arrest benadrukt 
dat ,de vereiste van bijzondere inrichting, welke tot doel heeft de schuldei
sers in kennis te stellen van het onroerend worden door bestemming van 
bepaalde roerende goederen, uitsluitend het fonds betreft, waaraan de 
voertuigen verbonden zijn en geenszins de voertuigen zelf' (Verbraeken, 
Cl., ,L'immobilisation par destination des vehicules de transport", J. T., 
1981, p. 407 m.b.z. p. 409, nr. 10; Renard, C. en Hansenne, J., Repertoire 
Not., Les biens, t. II, nr. 79; Hansenne, J., ,Considerations surl'immobili
sation par destination economique en general et sur l'immobilisation des 
moyens de transport en particulier'', noot onder voornoemd cassatiearrest, 
R.C.J.B., 1981, p. 176 e.v., m.b.z. 187, nr. 17, dieter staving van deze 
zienswijze aanvoert dat men zich moeilijk kan voorstellen dat een hamer 
of een freesmachine, aangewend in een fabriek, speciaal voor dit gebruik 
zou dienen te worden aangepast of ingericht opdat deze werktuigen als 
onroerend door bestemming zouden kunnen worden aangezien; Hansenne, 
J., ,Examen de jurisprudence, Les biens", R.C.J.B., 1984, 54, nr. 1 in 
fine; contra: De Page, H., o.c., t. V, nr. 676). 

Hieruit volgt dat aile voertuigen, aangewend door gefailleerde ter vervolle
diging van het produktie- en/ of distributieproces van de goederen, waar
voor het erf speciaal werd ingericht, onroerend zijn door bestemming, 
ongeacht of aan deze bepaalde aanpassingswerken werden uitgevoerd (zie 
tevens Luik, 14 januari 1986, J.L., 1986, 184, noot Caeymaex, J.). 

De daadwerkelijke affectatie van deze wagens voor de uitbating van het erf 
alsook de op deze wagens aangebrachte publiciteit (o.m. de vermelding van 
de handelsbenaming van de onderneming) vormden voor het Hof van 
Beroep te Brussel het bewijs van de wil van de eigenaar om de wagens 
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onroerend door bestemming te maken. Het arrest sluit weliswaar uit het 
begrip onroerendmaking door bestemming de persoonlijke wagens van de 
bestuurders van de vennootschap uit (in die zin oak Verbraeke, Cl., o. c., 
p. 409, nr. 10 a). 
Er weze tenslotte nag melding gemaakt van het arrest gewezen door het Hof 
van Beroep te Brussel op 15 april 1985 (Pas., 1985, I, 216), waarbij 
geoordeeld werd dat kranen en betonmolens, die dienen tot de exploitatie 
van het bouwbedrijf, niet dermate dienstig zijn voor het erf van hun 
eigenaar waar zij geplaatst zijn, dat zij bij toepassing van artikel 524 

· onroerend worden door bestemming. Het hof van beroep komt a.m. tot dit 
besluit na de vaststelling ,dat de gebouwen maximaal 3 meter hoog zijn; 
dater werkplaatsen zijn met bergplaatsen voor klein materiaal, doch geen 
opslagplaatsen voor metershoge kranen; dat deze kranen en betonmolens 
trouwens niet op het erf zelf geplaatst worden om deze dienstig te zijn, maar 
verspreid liggen op uiteengelegen bouwwerven". 

i) Het voorrecht van de onbetaalde verkoper (artt. 20.5° Hyp. W. en 546 
Fail/. W.) 
260. Het bij artikel20.5° Hyp. W. aan de verkoper van elk -lichamelijk 
of onlichamelijk - roerend goed toegekend voorrecht vervalt indien dat 
goed onroerend wordt door bestemming (voor de omschrijving van het 
begrip onroerendmaking door bestemming verwijze men de lezer naar de 
bespreking ervan ter gelegenheid van het voorrecht van de bewaarder van 
de tot het behoud van een roerende zaak gemaakte kosten: nr. 259) of zo 
het faillissement van de koper voor geopend wordt verklaard. 
In beide voornoemde gevallen behoudt de onbetaalde verkoper weliswaar 
zijn voorrecht, indien het machines, toestellen, gereedschappen en ander 
bedrijfsuitrustingsmateriaal betreft, die in nijverheids-, handels- of am
bachtsondernemingen worden aangewend (artt. 20.5° Hyp. W., zoals aan
gevuld door de wet van 29 juli 1957, en 546 Faill. W.). 
Hiertoe dient hij echter binnen de vijftien dagen na de levering een eenslui
dend verklaard afschrift van de al dan niet aanvaarde factuur of van elke 
andere akte, waaruit de verkoping blijkt, ter griffie van de rechtbank van 
koophandel van het arrondissement, waarin de schuldenaar zijn woonplaats 
heeft, of bij gebreke hiervan, zijn verblijfplaats neer te leggen. Met de 
vervulling van deze pleegvorm blijft het voorrecht gedurende vijf jaar te 
rekenen van de levering bestaan. 

261. Artikel 20.5° Hyp. W. schrijft voor dat het bezwaarde goed in het 
bezit (juister de eigendom) moet zijn gebleven van de schuldenaar. Hieruit 
volgt dat in geval van doorverkoop het voorrecht van de onbetaalde 
verkoper geen uitwerking meer heeft (Antwerpen, 11 december 1984, R. W., 
1985-86, 190), behoudens indien de koopprijs nag verschuldigd is, in welk 
geval de rechten van de onbetaalde verkoper op de niet-betaalde prijs 
worden overgedragen. 
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262. Het goed moet identificeerbaar zijn. Het voorrecht zal derhalve niet 
kunnen worden uitgeoefend op een ander - het weze een identiek (wagen 
van zelfde merk en model) - goed bestemd ter vervanging van het goed, 
waarvoor de factuur werd neergelegd (Kh. Namen, 18 september 1980, Rev. 
Reg. Dr., 1981, 44). 

263. Benadrukt dient tevens dat het voorrecht in geval van faillietverklaring 
van de koper of onroerendmaking slechts behouden blijft, zo dit bedrijfsuit
rustingsmateriaal tot voorwerp heeft. Met machines in de zin van de 
hierboven besproken wetsbepalingen moet worden verstaan aile duurzame 
voorwerpen die door hun aard bestemd zijn om te dienen op het ogenblik 
van hun verwerving voor de uitoefening van de activiteit van de koper 
(Stranart, A.M., o.c., p. 725, nr. 751: deze auteur onderlijnt dat de wet 
voorwerpen, die normaal bestemd ziju om gebruikt te worden, beoogt 
ongeacht het al dan niet daadwerkelijk gebruik ervan). 

Goederen, zoals voertuigen, die bestemd zijn voor doorverkoop, genieten 
derhalve niet van het voorrecht, nu zij niet dienen tot de uitrusting van de 
handelsuitbating van de koper (Kh. Namen, 29 april1982, Rev. Reg. Dr., 
1982, 320). 

De meeste betwistingen, die in de behandelde periode zijn gerezen, betrof
fen de door handelaars aangekochte personenvoertuigen. 

De Rechtbank van Koophandel te Verviers weerde uit het toepassingsveld 
van artikel20.5° Hyp. W. en 546 Faill. W. de personenwagen, verkocht aan 
de uitbaatster van een kleinhandel in verkoping van sigaren en tabakswaren, 
dat in het centrum van de stad was gelegen, nu gelet op de aard en de ligging 
van de handel het voertuig niet aangewend werd voor de bevoorrading van 
de winkel, die regelmatig door leveranciers werd bezocht, evenmin als voor 
het uitvoeren van leveringen ten huize (21 mei 1979, J.L., 1979, 326). Het 
Hof van Beroep te Bergen verwierp het voorrecht voor een luxe auto, 
waarvan door de eiser niet was aangetoond dat deze voor de behoeften van 
de handel van de koper werd aangewend: het Hof releveerde o.m. ter zake 
dat de handelaar dit activabestanddeel niet onderworpen had aan het fiscaal 
regime der afschrijvingen, wat hij weliswaar wei deed voor andere activa, 
voor beroepsdoeleinden aangewend (Bergen, 17 november 1976, Pas., 1977, 
II, 141; in dezelfde zin: Gent, 12 maart 1980, R. W., 1980-81, 2342: een 
sportwagen in een klein- en groothandel in verkoping van valse zolderingen; 
Kh. Namen, 17 december 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 48). 

264. Het behoort aan de schuldeiser het bewijs bij te brengen dat het goed, 
waarop het voorrecht wordt uitgeoefend, voor de koper een werkinstrument 
vormt, dat door hem wordt aangewend in het raam van zijn handelsuitba
ting, en derhalve als bedrijfsuitrustingsmateriaal in de zin van artikelen 
20.5° Hyp. W. en 546 Faill. W. kan worden aangemerkt (Bergen, 15 
februari 1988, B.R.H., 1989, 980). In zijn arrest van 5 december 1986 
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onderlijnde het Hof van Cassatie dat dit bewijs niet automatisch voortvloeit 
uit de omstandigheid dat de verkochte goederen deel uitmaken of kunnen 
uitmaken van de handelszaak (Pas., 1987, I, 424, noot, R. W., 1986-87, 
2180, J. T., 1987, 535: het voorrecht werd te dezeningeroepen voor wagens, 
die door een garagehouder zouden zijn aangekocht niet met het oogmerk 
ze door te verkopen, doch bestemd waren voor tentoonstelling, proefritten 
met potentiele klanten en voor de bevordering der verkopingen). 

265. Aangenomen wordt dat de bij artikelen 20.5° Hyp. W. en 546 Faill. 
W. voor de neerlegging van de factuur voorziene termijn van 15 dagen een 
aanvang neemt bij de beeindiging van de plaatsing der verkochte goederen, 
die noodzakelijk was om aan het verkochte (garagemateriaal) de overeenge
komen bestemming te geven, indien de plaatsing tussen partijen oorspron
kelijk werd bedongen (Kh. Luik, 17 januari 1984, J.L., 1984, 231, B.R.H., 
1986, 376). In de stelling van de rechtbank doet de plaatsing van het laatste 
geleverde apparaat, indien de verschillende stukken of apparaten een on
deelbaar geheel vormen, de termijn van 15 dagen I open. Tevens wordt door 
de rechtbank gewezen op de in het vijfde lid van artikel 546 Faill. W. 
neergelegde regel, naar luid waarvan de levering wordt bewezen, behoudens 
tegenbewijs, door de boeken van de verkoper: het vonnis stelt ter zake vast 
dat aan de hand van deze boeken de levering heeft plaatsgevonden binnen 
de vijftien dagen der neerlegging van de factuur en het bij wet voorziene 
tegenbewijs door de curator niet wordt bijgebracht. 

Het Hof van Beroep te Brussel weerhoudt eveneens als vertrekpunt voor 
de termijn van vijftien dagen de datum der eindlevering van een voor een 
restaurant bestemde keukeninstallatie, die het voorwerp van een factuur 
heeft uitgemaakt. De omstandigheid dat de meeste bestanddelen reeds 
voordien werden geleverd ten einde de opening van het restaurant mogelijk 
te maken doet aan deze regel geen afbreuk. De aankoppeling der apparaten 
en de levering van het laatste stuk, dat op betrokken factuur werd vermeld, 
waardoor de levering van de keukeninstallatie werd voltooid, werd door het 
Hof aangezien als het uitgangspunt van de termijn van 15 dagen (5 mei 1976, 
R. W., 1976-77, 1245). 

In voornoemd arrest besliste het Hofvan Beroep tevens dat het faillissement 
van de koper, voor geopend verklaard binnen de termijn van vijftien dagen 
na de levering en voor de daadwerkelijke neerlegging van de factuur, aan 
de verkoper van bedrijfsuitrustingsmateriaal niet het recht zou ontnemen 
om na het faillissement de factuur nog neer te leggen om zodoende het 
voorrecht aan de massa der schuldeisers tegenwerpelijk te maken. Deze 
beslissing komt ons bekritiseerbaar over, nu de pleegvormen, voorgeschre
ven voor de tegenwerpelijkheid van de voorrechten aan derden, o.i. dienen 
verwezenlijkt te zijn op het ogenblik, waarop het faillissement wordt 
uitgesproken. 

De Rechtbank van Koophandel te Gent aanzag als rechtsgeldig de neerleg-
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ging van de factuur v66r de levering van het betrokken goed, zo de verkoper 
vervolgens tot de levering ervan overgaat. De rechtbank stelt ter zake vast 
dat zolang er geen levering is, al werd inmiddels een factuur of een akte 
waaruit de verkoping blijkt, ter griffie van de rechtbank neergelegd, de 
uitoefening en uitwerking van het voorrecht niet mogelijk is, nu bij ontsten
tenis van levering de andere schuldeisers op de verkochte, maar niet gelever
de goederen geen rechten kunnen doen gelden, zodat een v66r de levering 
neergelegde factuur de rechten van de andere schuldeisers niet kan schaden 
en zolang er geen levering is de niet-betaalde verkoper andere middelen dan 
zijn voorrecht dient aan te wenden ter vrijwaring van zijn rechten (9 
december 1975, B.R.H., 1977, 280). 

j) Het voorrecht van de pandhoudende schuldeiser op de handelszaak 

1. W at betreft de bestanddelen van de handelszaak, waarop het pand slaat 

266. Het pand strekt zich uit tot de goederen, onroerend door bestemming 
(Cass., 26 mei 1972, Pas., 1972, I, 889; contra: Moreau-Margreve, I., 
,Heurs et malheurs du gage sur fonds de commerce", R. C.J.B., 1980, 135 
e.v., nr. 7). 

Zodoende kan de pandhoudende schuldeiser voor deze bestanddelen van de 
handelszaak in samenloop komen met de hypothecaire schuldeiser. In 
voornoemd cassatiearrest werd het conflict tussen beide schuldeisers gere
geld volgens de regel van de dagtekening van de inschrijving op het hypo
theekkantoor van de respectievelijke zekerheden. 

V oor de omschrijving van het begrip onroerendmaking door bestemming 
verwijze men de lezer naar de uiteenzetting ter zake onder het voorrecht der 
kosten gemaakt tot behoud van de zaak (nr. 259). 

267. Luidens de overheersende rechtspraak en rechtsleer, bekrachtigd door 
het Hof van Cassatie, maken de schuldvorderingen, waarden en kasgelden 
geen deel uit van het pand op handelszaak, behoudens een uitdrukkelijk 
beding, waarbij deze activabestanddelen in het pand worden opgenomen 
(Cass., 6 november 1970, Pas., 1971, I, 200 en noot; R.P.D.B., Fonds de 
commercenr. 8; Cloquet, A., o.c., nrs. 269en 1986; Fredericq, I., o.c., 406, 
nr. 373; Van Gerven, W., Handels- en economisch recht, dee! I, 
Ondernemingsrecht, Standaard, 1975, 188; VanRyn, J. en Heenen, 1., 
Principes de droit commercial, t. I, 1976, p. 401, nr. 443; Stranart A.M., 
o.c., Tijdschrijtvoorbankwezen, Bank. en Fin., 1975, 230; Herbots, J. en 
Clarysse, D., ,Overzicht van Rechtspraak, Bijzondere overeenkomsten", 
T.P.R., 1985, p. 1110, nr. 243). 

Deze stelling, die zoals A.M. Stranart-Thilly het terecht onderlijnt (Beginse
len van Belgisch privaatrecht, o.c., 691, nr. 725) de rechtszekerheid in de 
hand werkt, is gestoeld op de omstandigheid dat de kastegoeden en schuld
vorderingen geen produktiebestanddeel dat onontbeerlijk is voor de voort-
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zetting van de uitbating, uitmaken, doch integendeel het resultaat van de 
vroegere uitbating van de handelszaak vormen. 
Deze stelling wordt betwist door Moreau-Margreve, die van oordeel is dat 
het cassatiearrest de regel miskent, naar luid waarvan een zakelijke zeker
heid niet kan in het leven geroepen worden door een contract dan wanneer 
de wetgever het heeft toegelaten en zoals hij het heeft toegelaten (o.c., 133). 
Volgens Fontaine maken de schuldvorderingen, waarden en kastegoeden in 
beginsel deel uit van de handelszaak, zodat het pand zich automatisch tot 
deze uitstrekt en hiervoor geen bijzondere clausule is vereist (Fontaine, A., 
,L'inclusion des 'creances, valeurs et especes' dans la composition du fonds 
de commerce", R.C.J.B., 1972, 322 e.v.). Deze laatste stelling zou volgens 
J. VanRyn en J. Heenen (o.c., 402) zijn gegrond op een verwarring tussen 
de begrippen onderneming en handelszaak. 

2. Wat betreft de tegenwerpelijkheid van het pand 

268. Naar luid van het voornoemd cassatiearrest van 6 november 1970 
volstaat de door artikel 4 van de wet van 25 oktober 1919 ingevoerde 
publiciteit (met name de inschrijving van de pandakte in het register, 
daartoe gehouden in het kantoor der hypotheken) om de inpandgeving van 
de door de vestigingsakte geviseerde schuldvorderingen aan derden tegen
werpelijk te maken. 

Daartoe dienden weliswaar volgens het Hof van Beroep te Gent de bij 
voornoemd artikel 4 bedoelde inschrijvingsborderellen de vermelding te 
bevatten dat de schuldvorderingen deel uitmaken van het pand (Gent, 26 
september 1984, R. W., 1984-85, 1655; in dezelfde zin: Stranart, A.M., 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, o.c., 691, nr. 725, die deze vereiste 
verantwoordt door de bescherming van de derden). 
Dit arrest werd vernietigd door het Hof van Cassatie, dat in zijn arrest van 
6 november 1986 besliste dat voor de openbaarheid van het beding van de 
pandakte, naar luid waarvan in het pand oak de schuldvorderingen zijn 
begrepen, niet is vereist dat de in voornoemd artikel 4 bedoelde inschrij
vingsborderellen een bijzondere vermelding in verband met de opneming 
van de schuldvorderingen in het pand inhouden. Ret volstaat dat volgens 
het vierde lid, 3 van voornoemd artikel 4 het borderel de bijzondere 
aanwijzing van de in pand gegeven zaak bevat, hetgeen in de stelling van 
het Hof van Cassatie niet betekent dat in de borderellen een opsomming 
moet worden gegeven van de verschillende bestanddelen van de handels
zaak. Daarentegen dienen de borderellen wel te vermelden bij toepassing 
van voornoemde wetsbepaling dat de voorhanden voorraad in het pand is 
opgenomen (Arr. Cass., 1986-87, nr. 149, met conclusie van Advocaat
Generaal du Jardin, Pas., 1987, I, 301; R. W., 1988-89, 57, noot Dirix, E.). 

269. De verplaatsing van de inpandgegeven handelszaak naar een ander 
arrondissement impliceert een nieuwe inschrijving van het pand op handels-
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zaak in het kantoor der hypotheken van het gerechtelijk arrondissement, 
in wiens gebied de handelszaak wordt gevestigd. 

Bij gebreke aan naleving van deze pleegvorm is het pand niet tegenwerpelijk 
aan de schuldeisers, nu dezen hierdoor werden misleid nopens het bestaan 
van een pand (Cass., 26 maart 1987, R.P.S., 1987, 211; Kh. Charleroi, 20 
april 1988, J.L.M.B., 1989, 416, die het pand in deze omstandigheden niet 
tegenwerpelijk verklaart aan de curator van een gefailleerde handelaar). 
In de opvatting van het Hof van Beroep te Brussel (20 juni 1985, R.P.S., 
1986, 155), dat op dat punt het beroepen vonnis (Kh. Brussel, 3 apri11984, 
R.P.S., 1986, 159) vernietigt, dringt er zich geen onderscheid op tussen de 
schuldeisers, wier schuldvordering dagtekent van na de overplaatsing van 
de handelszaak en dezen waarvan de schuldvordering reeds op dat tijdstip 
bestond, nu deze laatsten in de mening hebben kunnen verkeren dat de 
handelszaak niet meer door een pand was bezwaard. 

k) Inzake rangregeling 

Ofschoon de bespreking der conflictsituaties, die zich in geval van samen
loop tussen verschillende bevoorrechte schuldeisers kunnen voordoen, bui
ten het bestek van dit overzicht van rechtspraak vallen, kwam het ons 
weliswaar aangewezen voor de door de overheersende rechtspraak en rechts
leer aangehouden regel in de hiernavermelde gevallen van samenloop kart 
te behandelen. 

1. Tussen de pandhoudende schuldeiser op handelszaak en de verhuurder 

270. Dit conflict werd door ons Opperste Gerechtshof in zijn arrest van 11 
juni 1982 opgelost volgens de regel van de anterioriteit van de rechten van 
de ene schuldeiser ten opzichte van de andere (Pas., 1982, I, 1171; R. W., 
1983-84, 1548, noot, J.T., 1983,235, noot Glansdorff, Fr., B.R.H., 1983, 
339, noot Verbist, J.; in dezelfde zin Bergen, 22 oktober 1986, Pas., 1986, 
II, 196, noot J.S.; Kh. Verviers, 17 maart 1986, J.L., 1986, 380, noot 
Caeymaex, J.). 

Dit arrest werd weliswaar bekritiseerd door I. Moreau-Margreve (,Du 
conflit entre un bailleur et un creancier-gagiste sur fonds de commerce", 
R.C.J.B., 1985, 371; zie ook Moreau-Margreve, I., o.c., R.C.J.B., 1980, 
p. 166, nr. 32) alsmede door bepaalde gerechtelijke beslissingen, die aan de 
eigenaar-verhuurder de voorrang verleenden (o.a. Luik, 26 mei 1982, J. T., 
1983, 238, noot Glansdorff; Kh. Brussel, 27 oktober 1981, B.R.H., 1982, 
468; Kh. Luik, 5 mei 1981, J.L., 1982, 451, noot de Leval, G.). 

Voornoemd cassatiearrest wijst tevens het feit a an, dat in aanmerking dient 
te worden genomen voor de bepaling van de anterioriteit der rechten: in 
hoofde van de pandhoudende schuldeiser op handelszaak is dit feit de 
inschrijving van zijn zekerheid in het daartoe in het kantoor der hypotheken 
gehouden register, terwijl voor de verhuurder de werkelijke datum, waarop 
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de huurovereenkomst is uitgevoerd en de roerende goederen in het gehuurde 
werden binnengebracht, ~n niet de datum der registratie van de huurover
eenkomst, zoals vooropgesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen in 
zijn arrest van 17 december 1979 (B.R.H., 1986, 156, door voornoemd 
cassatiearrest vernietigd), hiervoor bepalend is (cf. supra: het voorrecht van 
de verhuurder; in dezelfde zin: Luik, 10 februari 1989, J.L.M.B., 1989, 590; 
Antwerpen, 17 mei 1984, R. W., 1985-86, 383). 

2. Tussen de pandhoudende schuldeiser op handelszaak en de onbetaalde verkoper 
van bedrijfsuitrustingsmateriaal die met toepassing van artikelen 20.5° Hyp. W. en 
546 Faill. W. van een voorrecht geniet 

271. In zijn arrest van 10 november 1967 (Pas., 1968, I, 343; R. W., 
1967-68, 1033 met concl. van Procureur-Generaal Krings; R.C.J.B., 1969, 
478 met noot de Rycke, R., ,Concours de privileges, vente d'objets 
mobiliers a destination commerciale et gage sur fonds de commerce"; 
Bruyneel, A., ,L'evolution du droit des sfiretes", in Les Suretes, Feduci, 
1983, 93; De Corte, R., ,,Samenloop van preferente aanspraken'', T.P.R., 
1983, p. 237, nr. 51) heeft het Hof van Cassatie voor de oplossing van deze 
conflictsituatie de pandhoudende schuldeiser op handelszaak gelijkgesteld 
met een gewone pandhoudende schuldeiser, in de mate dat deze gelijkstel
ling verenigbaar is met het instituut van het pand op handelszaak, waaruit 
volgt dat op deze samenloop de in artikel 23, lid 1 Hyp. W. neergelegde 
regel toepasse/ijk is, met name dat de pandhoudende schuldeiser op han
delszaak primeert op de onbetaalde verkoper van bedrijfsuitrustingsmateri
aal behalve indien hij bij de ontvangst wist dat de koopprijs ervan nog 
verschuldigd was. 
Het bewijs van deze wetenschap in hoofde van de pandhoudende schuldei
ser op handelszaak kan volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
worden afgeleid uit de neerlegging fer griffie van de Recht bank van Koop
handel van het afschrift van de factuur overeenkomstig artikel 20.5° 
Hyp. W., zonder dat een onderscheid moet gemaakt worden naargelang de 
factuur v66r of na de inschrijving van het pand is neergelegd (Cass., 10 
november 1967, o.c.; Cass., 28 september 1972, Pas., 1973, I, 103, met 
concl. van Procureur-Generaal Krings, R. W., 1972-73, 750, noot Caene
peel; Linsmeau, J., ,Le concours entre le privilege et le vendeur de 
machines et celui du creancier-gagiste sur fonds de commerce", J. T., 1972, 
744; Glansdorff, Fr., nootonderKh. Charleroi, 5 oktober 1977, J.T., 1978, 
548; Kh. Charleroi, 5 oktober 1977, o.c., Pas., 1978, III, 23). 
Deze regel werd door het Hof van Cassatie nogmaals bevestigd in zijn arrest 
van 7 mei 1987 (Pas., 1987, I, 1034; R. W., 1987-88, 195), waarbij het besluit 
tot de verwerping van de voorziening, waarin aan de appelrechters werd 
verweten de neerlegging van de factuur als doeltreffend te aanzien, wanneer 
deze geschiedt na de levering van het materiaal op een ogenblik, waarop de 
handelszaak reeds in pand is gegeven, nu de pandhoudende schuldeiser op 
handelszaak in dat geval slechts na ontvangst verneemt dat de prijs van het 

599 



materiaal niet betaald was. Terecht werd o.i. de door eiser in cassatie 
aangehouden stelling verworpen, nu de neerlegging van de factuur geen 
nieuw voorrecht in het leven roept, doch de conditione sine qua non 
uitmaakt dat het bestaande voorrecht de gevolgen, die sinds zijn ontstaan 
eraan zijn verbonden, handhaaft (zie in dat verband tevens de merkwaardi
ge conclusie van Procureur-Generaal Krings, die de hiervoren aangehaalde 
cassatiearresten van 10 november 1967 en 28 september 1972 voorafgaat). 

3. Tussen de verhuurder van een onroerend goed en de onbetaalde verkoper van 
bedrijfsuitrustingsmateriaal 

272. Overeenkomstig artikel23, lid 2 Hyp. W. wordt het voorrecht van de 
verkoper pas uitgeoefend na dat van de verhuurder, tenzij de verkoper ten 
tijde dat de machines in het verhuurde werden binnengebracht, de verhuur
der heeft gewaarschuwd dat de koopprijs ervan niet betaald was. 
Ingevolge deze wetsbepaling rust op de onbetaalde verkoper ten aanzien van 
de verhuurder een aktieve injormatieplicht, die moet worden uitgevoerd op 
het ogenblik, waarop de machines in het verhuurde worden binnengebracht. 
Ben na dit tijdstip aan de verhuurder gedane kennisgeving zou geen effect 
sorteren. 
Algemeen wordt aangenomen dat de neerlegging van de factuur ter griffie 
van de Rechtbank van koophandel in uitvoering van artikel20.5° Hyp. W. 
niet als kennisgeving volstaat. Deze pleegvorm wordt door de wet voorge
schreven ter handhaving van het voorrecht na faillissement of bij onroe
rendmaking door bestemming, terwijl de daadwerkelijke kennisgeving aan 
de verhuurder de rang van dit voorrecht regelt in geval van samenloop met 
andere voorrechten (Luik, 10 februari 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 183; 
Brussel, 26 februari 1982, J.T., 1983, 238, noot Glansdorff, Fr.; Kh. Luik, 
5 mei 1981, J.L., 1982, 451, noot de Leval, G.; Kh. Charleroi, 5 oktober 
1977, J.T., 1978, 547, noot Glansdorff, Fr.). 
Deze rechtspraak werd bekritiseerd, o.i. ten onrechte, door Glansdorff, Fr., 
o.c., J.T., 1977, 547; Moreau-Margreve, I., ,Du reglement des conflits 
entre bailleurs, creanciers-gagistes et vendeurs de materiel d'equipement", 
J. T., 1979, 177; Zenner, A., ,Le droit d'etre paye par preference: observa
tions sur les principaux privileges en matiere de faillites et concordats, Rev. 
Reg. Dr., 1984, 10). 

II. Het passief van bet onder bewind gestelde vermogen- De schulden van 
de boedel versus de schulden in de boedel 

1. DE SCHULDEN VAN DE BOEDEL 

273. Luidens artikel 561 Faill. W. worden de kosten en uitgaven voor het 
beheer van het faillissement v66r elke uitdeling aan schuldeisers voorafge-
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nomen van de opbrengst der tegeldemaking van het roerend actief, afhan
gende van het faillissement. 

Voornoemde wetsbepaling verleent aldus aan deze kosten en uitgaven die 
men ,boedelschulden" noemt, een bevoorrechte positie ten aanzien van de 
schulden in de massa - het weze de chirografaire dan wel de algemene 
bevoorrechte schuldvorderingen -, nu zij voldaan worden door middel van 
de opbrengst der verwezenlijking van het roerend actief v66r elke uitkering 
aan de schuldeisers in de massa. Deze preferente behandeling bezitten de 
houders van boedelschulden weliswaar niet ten aanzien van de schuldeisers, 
die zich ,buiten de boedel" bevinden, t.t.z. de schuldeisers met een bijzon
der voorrecht en de hypothecaire schuldeisers, nu dezen per definitie vreemd 
zijn aan de kosten, gemaakt in het belang van de boedel, waarvan zij geen 
deel uitmaken, tenzij het bewijs kan worden bijgebracht dat deze kosten 
hebben bijgedragen tot het behoud of tot de verwezenlijking der goederen, 
voorwerp van hun bijzonder voorrecht, pand of hypotheek. 

2. 0MSCHRIJVING VAN RET BEGRIP 

274. Het begrip boedelschulden omvat zowel de kosten, gemaakt voor het 
beheer en voor de tegeldemaking van de boedel, die ingevolge de bij artikel 
444 Faill. W. voorgeschreven vermogensrechtelijke buitenbezitstelling van 
de gefailleerde door de faillissementswet aan de curator worden opgedragen 
(voor een opsomming dezer kosten, raadplege men o.m. Zenner, A., ,Des 
frais et depens de !'administration de la faillite 'aux' dettes de la masse", 
in Les creanciers et le droit de Ia jaillite, Commission droit et vie des 
affaires, Fac. Liege, Bruylant, 1983, p. 704, nr. 16 e.v.), als de schulden, 
ontstaan ingevolge de betrekkingen, die de curator in het raam van zijn 
wettelijke opdracht met derden heeft aangeknoopt en onderhouden (waar
onder de handhaving van door de gefailleerde aangegane overeenkomsten 
of het sluiten van nieuwe contracten) als de schulden die hun grondslag 
vinden in de door de curator gemaakte quasi-delictuele fouten of in een 
verrijking zonder oorzaak van de boedel, bijvoorbeeld ingevolge een beta
ling ten onrechte na het faillissement door een derde aan gefailleerde 
uitgevoerd (Kh. Brussel, 18 oktober 1982, B.R.H., 1983, 322). 

3. RET NUTTIGHEIDSVEREISTE: GEEN NOODZAKELIJK CRITERIUM 

275. In zijn arrest van 23 september 1987 (T.B.H. 1989, 611) benadrukte 
het Hof van Beroep te Gent nogmaals de verplichting die op de curator rust 
om alle maatregelen te nemen opdat de goederen, die hij onder zijn beheer 
heeft, aan derden geen schade zouden berokkenen. Alzo oordeelde het Hof 
van Beroep te Gent dat de curator kan gehouden zijn tot de uitvoering van 
werken om de waterschade, veroorzaakt door een aan gefailleerde toebeho
rend onroerend goed, zelfs zo de schadeoorzaak v66r het faillissement 
bestond, in de toekomst te voorkomen. Het feit dat deze werken uitsluitend 
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ten goede kwamen aan een hypothecaire schuldeiser, die reeds vanwege de 
beslagrechter machtiging had bekomen het goed te verwezenlijken in het 
raam van de procedure van gedwongen verkoping, doet hieraan geen 
afbreuk. Artikel561 Faill. W. maakt immers geen onderscheid naargelang 
de door de curator gemaakte kosten voor de boedel al dan niet nuttig zijn 
(VanRyn, J. enHeenen, J., o.c., p. 319, nr. 2777). De curatoris uitsluitend 
bevoegd om deze werken uit te voeren, nu aan de gefailleerde het beheer 
over zijn goederen ingevolge het faillissementsvonnis werd ontnomen, zodat 
bij stilzitten van de curator de kosten van een gerechtelijke veroordeling uit 
deze hoofde als een schuld van de boedel dienen te worden aangezien. De 
schuldvordering, die derden Iastens gefailleerde bezitten voor de schade, die 
zich v66r het faillissement heeft voorgedaan, maakt daarentegen een schuld 
in de boedel uit. 

4. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE BOEDEL 

276. Onder de kosten en uitgaven voor het beheer van het faillissement, 
voorzien bij artikel561 Faill. W., rangschikt I. Verougstraete, de wettelijke 
verplichtingen ontstaan na het openvallen van het faillissement en betrek
king hebbende op de boedel, waarvan het beheer en de vereffening aan de 
curator worden toevertrouwd (,Dettes de masse, privileges et monnaie de 
faillite", R.C.J.B., 1990, 18 e.v., meer in het bijzonder 25, nr. D 14 e.v.), 
zoals de op de boedel rustende fiscale verplichtingen. 

Met verwijzing naar twee cassatiearresten (Cass., 5 december 1985, Pas., 
1986, I, 432, Arr. Cass., 1985-86, 499 en Cass., 24 april1987, Pas., 1987, 
I, 997, Arr. Cass., 1986-87, 1130) stelt I. Verougstraete dat de curator 
gehouden is tot betaling qualitate qua van de verkeersbelasting, verschul
digd voor een belastbaar tijdperk na het openvallen van het faillissement, 
zolang de inschrijving der voertuigen, eigendom van gefailleerde, in het 
repertorium van de Dienst van het Wegverkeer niet werd geschrapt. 

Bij voornoemde arresten besliste het Hof van Cassatie, na de overweging 
dat de verkeersbelastingsschuld ontstaat door het gebruik van het voertuig 
op de openbare weg, dat artikel 36 ter § 1 van de wet van de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen een onweerlegbaar vermoe
den vestigt dat een voertuig op de openbare weg in gebruik is genomen, 
zolang het in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer ingeschre
ven is of moet zijn, zodat de verkeersbelasting ook na het faillissement 
verschuldigd blijft zolang de schrapping van de inschrijving in voornoemd 
repertorium niet mocht plaatsvinden. De betwisting nopens het feit dat 
betrokken voertuig niet opgenomen werd in de boedelbeschrijving van de 
goederen van gefailleerde, waartoe de curator was overgegaan, nu deze geen 
kennis had van dit activabestanddeel, dat niet werd teruggevonden onder 
de activa van het faillissement en waarvan het bestaan evenmin kon afgeleid 
worden uit de hem door gefailleerde overhandigde boekhoudkundige be
scheiden, kan geen invloed uitoefenen op de belastbaarheid ervan. 
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Er dient weliswaar opgemerkt dat het Hof van Cassatie zich in voornoemde 
arresten niet diende uit te spreken over de aard van de belastingsschuld, 
doch wel over het bestaan ervan. 

Eenzelfde redenering zou volgens I. Verougstraete kunnen worden aange
houden om de onroerende voorheffing, verschuldigd voor een belastbaar 
tijdperk, dat zich situeert na het openvallen van het faillissement, m.b.t. 
een aan gefailleerde toebehorend onroerend goed als een boedelschuld te 
bestempelen (o.c., p. 26, nr. 14), maar hierover later meer. 

5. VERDERZETTING DER LOPENDE CONTRACTEN 

277. Een omschrijving van het begrip ,boedelschuld" treft men aan in drie 
arresten, gewezen door het Hojvan Cassatie op 16juni 1988 (Pas., 1988, 
I, 1250 e.v., R. W., 1988-89, 433, J. T., 1988, 631 e.v.; Verougstraete, I., 
,Dettes de masse, privileges et monnaie de faillite", R. C.J.B., 1990, 18; 
Dumon, Y., ,Dette de la masse et dette dans la masse, Clarification 
definitive d'une importante controverse dans !'application de la loi du 
concours", J.T. 1988, 629; Maes, B., ,Nieuwe rechtspraak van het Hof 
van Cassatie over het begrip 'schuld van de boedel' ", T.B.H., 1988, 741; 
Caeymaex, J., ,La qualification de dette de la masse ou dans la masse", 
J.L.M.B., 1988, 1096 e.v.), waarbij het Hof een regeling met algemene 
draagwijdte heeft willen vooropstellen, die van toepassing is op elke vorm 
van collectieve vereffening - zowel de gerechtelijke als de vrijwillige -
t.t.z. zodra tussen de schuldeisers een samenloop ontstaat, waardoor de 
goederen, waarop zij huu rechten kunnen laten gelden onbeschikbaar 
worden, en die is gestoeld op het uit artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet, 
184 Vennootschappenwet, 451 en 561 Faill. W. afgeleid beginsel van de 
gelijkheid der schuldeisers, dat overigens aan de grondslag van de ,samen
loop" ligt. 

Ingevolge de in deze arresten aangehouden stelling kan een schuld alleen 
dan een boedelschuld zijn, wanneer de curator of de vereffenaar qualitate 
qua verbintenissen voor het beheer heeft aangegaan onder meer door de 
voortzetting van de werkzaamheden van de gefailleerde, door de handha
ving van door gefailleerde gesloten overeenkomsten of nog door het gebruik 
der roerende of onroerende goederen van gefailleerde met het oog op de 
behoorlijke afwikkeling van de vereffening. 

Het Hof van Cassatie stelt aldus als vereiste voor het kwalificeren van een 
schuld als een boedelschuld het bestaan van een innige band tussen de schuld 
en het beheer van het faillissement. Deze voorwaarde werd reeds door de 
rechtsleer vereist (zie o.m. VanRyn, J. en Heenen, J ., o.c., 2778-2°; 't Kint, 
F., , ,Les poursuites d' activites et les cessions d' entreprises'', in L 'entreprise 
en difficulte, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 1981, p. 126, nr. 29; 't Kint, F., 
,Le droit d'execution des creanciers d'une societe en liquidation", in Les 
voies conservatoires et d'execution - Bilan et perspectives, Brussel, Ed. 
Jeune Barreau, 1982, p. 348, nr. 17). 
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Zodoende komt het Hof van Cassatie deels terug op de in zijn arrest van 
30 mei 1968 (Pas., 1968, I, 1126) gehuldigde stelling, waarbij voor de 
bepaling van de aard der schuldvordering als enig criterium de datum van 
het ontstaan van de schuldvordering werd gehanteerd: in dit arrest besliste 
het Hofvan Cassatie dat de verbrekingsvergoedingen, verschuldigd ingevol
ge de beeindiging door de vereffenaars van een in vereffening gestelde 
vennootschap van arbeidsovereenkomsten, hetzij onmiddellijk na hun aan
stelling, hetzij na enkele maanden prestaties, schulden van de boedel 
vormen, nu zij ontstaan zijn na de invereffeningstelling van de vennoot
schap. 
Dit criterium gaf in vele gevallen geen voldoening, nu vele schulden ontstaan 
na de invereffeningstelling of na het faillissement van de handelaar, doch 
als dusdanig geen uitstaans hebben met het beheer van de vereffening of 
van het faillissement, waardoor het een ongelijke behandeling der schuldei
sers van de invereffening gestelde of gefailleerde vennootschap in de hand 
werkt. 

278. Het thans door het Hof weerhouden criterium biedt als voordeel dat 
het het optierecht van de curator bevestigt inzake de al dan niet handhaving 
van de bestaande contracten. 
Beslist de curator de met gefailleerde aangegane overeenkomst in het belang 
van de boedel verder uit te voeren, dan zijn de schulden, voortvloeiende uit 
dit contract, onder het hierna sub nr. 280 vermeld voorbehoud, boedel
schulden. 
Opteert de curator daarentegen voor de beeindiging van de met gefailleerde 
aangegane overeenkomst, dan zijn de schulden, voortspruitende uit dit 
contract, met inbegrip van deze, ontstaan na de samenloop, schulden in de 
massa: aldus verbrak het Hof van Cassatie het arrest van het hof van 
beroep, dat een opzeggingsvergoeding, verschuldigd aan een door de veref
fenaars ontslagen werknemer, als boedelschuld aanziet, nu deze schuld 
voortvloeit uit het feit dat de vereffenaars van bij hun benoeming geweigerd 
hebben die overeenkomst te handhaven (Pas., 1988, I, 1254). 

6. UITOEFENING DOOR DE CURATOR VAN HET HEM TOEGEKEND OPTIE

RECHT INZAKE DE AL DAN NIET HANDHA VING DER BESTAANDE CONTRAC

TEN 

279. Meldenswaardig in dit verband is het zeer uitvoerig gemotiveerd 
vonnis, gewezen op 7 juni 1983 door de Rechtbank van Koophandel te Luik 
(T.B.H., 1983, 661), dat beslist dat bij de beoordeling van de vraag naar 
de verderzetting door de vereffenaar van een gerechtelijk akkoord bij 
boedelafstand van een bestaande overeenkomst, bij de bewijslevering van 
dit feit rekening moet worden gehouden met de omstandigheden, de om
vang van de vereffening en de aard van het contract. Ret voordeel dat de 
vereffenaar heeft kunnen halen uit de tijdelijke voortzetting van het con-
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tract van inhuurneming van een computer of van levering van goederen of 
diensten volstaat op zichzelf niet om te beschouwen dat hij dit contract heeft 
,overgenomen". Zijn optierecht zou zijn tenietgedaan wanneer algemeen 
zou worden aangenomen dat de stilzwijgende instemming door de vereffe
naar met de ,overname" der contracten zou blijken uit het feit dat hij deze 
niet onmiddellijk zou hebben opgezegd. 
De rechtbank verleent aldus aan de vereffenaar (of aan de curator) een 
bedenktijd om standpunt in te nemen nopens een gebeurlijke handhaving 
van het contract. Deze bedenktijd verrechtvaardigt zich o.i. volkomen, nu 
de vereffenaar en/ of de curator bij hun aanstelling zijn geconfronteerd met 
een bestaande toestand en over de nodige tijd moeten kunnen beschikken 
ten einde zich een oordeel te vormen nopens een gebeurlijke verderzetting 
van de bestaande contracten in het belang van de boedel (Zenner, A., o.c., 
C.D.V.A., 1983, 91). 
Desgevallend zou de medecontractant van gefailleerde de curator kunnen 
nopen tot stellingname binnen een bepaalde termijn inzake de handhaving 
van het contract door hem bij aangetekend schrijven ter zake in mora te 
stellen. 

Ook de Rechtbank van Koophandel te Bergen kent in haar vonnis van 24 
juni 1981 aan de curator een redelijke termijn toe om stelling in te nemen, 
om vervolgens te beslissen dat de curator, die binnen voornoemd tijdstip 
nalaat zijn voornemen tot beeindiging van de v66r het faillissement gesloten 
contracten van levering van water en electriciteit aan de medecontractant 
ter kennis te brengen, stilzwijgend, maar zeker, heeft geopteerd voor de 
handhaving dezer contracten (J.T., 1981, 673; B.R.H., 1982, 569, noot 
Dermine). 
De hiervoren gehuldigde stelling kan in verband worden gebracht met de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake de eenzijdige verbreking door 
de werkgever van de arbeidsovereenkomst ingevolge de eenzijdige wijziging 
van wezenlijke bestanddelen van deze overeenkomst, alwaar het Hof aan 
de werknemer een bedenktijd toekent om zich te beraden over de opgedron
gen wijziging en het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst (Cass., 
28 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1367). 

7. BOEDELSCHULDEN, VOORTVLOEIENDE UIT DE HAND HAVING VAN MET 

GEFAILLEERDE AANGEGANE OVEREENKOMSTEN: OMVANG DEZER 

280. Rechtspraak en rechtsleer zijn verdeeld nopens de vraag, te weten of 
alle schulden, die uit een door de curator gehandhaafd contract voortvloei
en, boedelschulden uitmaken (zie o.m. Zenner, A., ,Nouveaux propos sur 
les contrats en cours et les dettes de la masse", B.R.H., 1983, 624, ,Dettes 
dites 'de masse' et contrats en cours au moment de la faillite", J. T., 1982, 
85). 
De Rechtbank van Koophandel te Namen besliste in haar yonnis van 9 
augustus 1979, (Rev. Reg. Dr., 1980, 136 en opmerkingen) dat het algehele 
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bedrag der verbrekingsvergoeding, verschuldigd aan een werknemer, wiens 
arbeidsovereenkomst door de curator in het raam van de tijdelijke voortzet
ting der handelswerkzaamheden van gefailleerde werd gehandhaafd, als een 
schuld in de boedel dient te worden aangezien: zoniet zou de voorlopige 
voortzetting der handelsactiviteiten van gefailleerde, die de wetgever heeft 
willen toestaan in het belang der vereffening, onmogelijk worden gemaakt. 

Deze zienswijze lijkt ons moeilijk verenigbaar met het principe dat inzake 
arbeidsovereenkomsten het recht op verbrekingsvergoeding slechts ontstaat 
op het ogenblik waarop de verbreking tot stand komt (Cass., 3 mei 1982, 
Pas., 1982, I, 1002), zulks in tegenstelling tot het recht op schadevergoe
ding, waarop een partij lastens zijn medecontractant ingevolge de niet-uit
voering van andere overeenkomsten kan aanspraak maken. Deze laatste 
schuldvorderingen ontstaan op het tijdstip, waarop het contract werd 
gesloten, nu deze vergoedingen de uitvoering bij equivalent zijn van de 
oorspronkelijke verbintenis, die niet werd nagekomen. 

Anderzijds rijst de vraag of, bij gebreke aan afwijkende regeling in de 
faillissementswetgeving, de curator door het verderzetten van het contract 
in het belang van de boedel niet gehouden is tot uitvoering van alle 
verplichtingen, die uit het gehandhaafd contract voortvloeien, ongeacht de 
datum van ontstaan dezer (waaronder de vergoedingen voor huurschade, 
de verbrekingsvergoedingen, en andere vergoedingen verschuldigd ingevol
ge de beeindiging door de curator van het gehandhaafd contract): zijn deze 
verbintenissen niet het noodzakelijk gevolg van de beslissing van de curator 
om het contract te handhaven met het oog op een goede afwikkeling der 
vereffening, zodat zij zouden beantwoorden aan de door het Hof gestelde 
vereiste om als boedelschuld te worden aangezien? 

Het Hofvan Beroep te Bergen veroordeelde alzo bij arrest van 24 november 
1975 (Pas., 1977, II, 177) de curator, die in het belang van de boedel had 
beslist tot de handhaving van een overeenkomst, waarbij aan gefailleerde 
door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen een recht van 
bezetting op een grond werd toegekend, tot de afbraak van de op deze grond 
opgetrokken gebouwen, nu in de tussen de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen en gefailleerde aangegane overeenkomst bedongen 
werd dat de grond in zijn voormalige toestand diende te worden terugbe
zorgd bij het einde van de overeenkomst. Het Hof ging niet na of betrokken 
gebouwen al dan niet v66r het faillissement werden opgetrokken en of de 
verbintenis tot afbraak al dan niet rechtstreeks aan het beheer van het 
faillissement was verbonden. Voor het Hof volstond het vast te stellen dat 
de overeenkomst waaruit deze verbintenis voortvloeide, door de curator 
werd gehandhaafd om aile uit dit contract voortspruitende verbintenissen 
als boedelschuld te bestempelen. 

281. Ben deel van de rechtsleer opteert daarentegen voor de deelbaarheid 
der gehandhaafde overeenkomsten en neemt aan dat de schuldvordering, 
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die verband houdt met de prestaties, verricht v66r het faillissement, een 
schuldvordering in de massa uitmaakt, tenzij de schuldeiser de verdere 
uitvoering van de overeenkomst heeft ondergeschikt aan de algehele rege
ling van zijn rechten, zonder welkdanige beperking. 

In navolging van deze stelling wordt aangevoerd dat slechts een boedel
schuld zou uitmaken het deel van de opzeggingsvergoeding, dat verband 
houdt met de prestaties verricht door de werknemer na het faillissement, 
de in vereffeningstelling of de bekrachtiging van het gerechtelijk akkoord 
bij boedelafstand (zie o.m. VanRyn, J. en Heenen, J., Principes de droit 
commercial, t. IV, p. 325, nr. 2782; p. 320, nr. 2778 in fine; Verougstraete, 
I., Manuel du curateur defaillite, Swinnen, Brussel, 1987, p. 357, nr. 637; 
Coppens, P. en 't Kint, F., ,Examen de jurisprudence, les faillites et les 
concordats", R.C.J.B., 1984, p. 557, nr. 106; Zenner, A., ,Dettes dites 'de 
masse' et contrats en cours au moment de la faillite", J. T., 1982, p. 88, 
nr. 18). 

Deze betwisting blijft onopgelost ook na de cassatiearresten van 16 juni 
1988, wat de terughoudendheid der curatoren verantwoordt ten aanzien van 
de verdere uitvoering van bestaande overeenkomsten, ofschoon de handha
ving van bepaalde contracten een onmiskenbaar voordeel voor de boedel 
zou opleveren. 

8. SCHULDEN EN SCHULDVORDERINGEN, VOORTVLOEIENDE UIT DE VOOR

LOPIGE VOORTZETTING DER HANDELSWERKZAAMHEDEN- VERBINTENIS

SEN VAN DE BOEDEL 

282. Bij arrest van 28 april 1983 besliste het Hof van Cassatie dat, wanneer 
de curator ingevolge artikel475 Faill. W. van de rechtbank de toestemming 
krijgt om de handelsverrichtingen van de gefailleerde voorlopig voort te 
zetten, de schuldvorderingen en de schulden ten gevolge van die activiteit 
verbintenissen van de boedel zelf zijn, die onder het bestuur van de curator 
blijven zolang de staat van faillissement aanhoudt. Dat die toestand niet 
wordt bei:nvloed door het feit dat de gefailleerde bij het einde van die staat, 
doordat hij is verbonden door de handelingen die de curator binnen de 
per ken van zijn macht heeft verricht, houder van die schulden en schuldvor
deringen wordt (Arr. Cass., 1982-83, 1065, Pas., 1983, I, 972; Gerard, Ph., 
,Observations sur la nature juridique des dettes et des creances de la masse 
des creanciers en cas de faillite", R.C.J.B., 1986, 714). 
In navolging van het hiervoren gehuldigde beginsel oordeelde het Hof van 
Cassatie in voormeld arrest na de vaststelling enerzijds dat de curator 
gemachtigd werd de handelsverrichtingen van de gefailleerde- niet geregi
streerde aannemer - voort te zetten en dat wegens die verrichtingen 
verschillende schuldenaars aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de bij 
artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 voorziene inhoudingen hebben 
gestort, en anderzijds dat de curator zelf wat hem betreft al zijn verplichtin
gen jegens de Rijksdienst is nagekomen, dat de medecontractant aan wie 
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op zijn verzoek het bedrag der door voornoemde schuldenaars gestorte 
inhoudingen moeten worden overgemaakt, de curator is en niet de gefail
leerde. 

Het Hof verwierp aldus de voorziening tegen het arrest van het hof van 
beroep, dat aan de Rijksdienst het recht had ontnomen om het bedrag dezer 
inhoudingen toe te rekenen op de door de gefailleerde verschuldigde sociale 
bijdragen. 

Een duidelijk onderscheid wordt dus gemaakt wat betreft de persoon van 
de houder der verbintenissen tussen de schulden van de boedel en deze in 
de boedel: zolang de staat van faillissement en de hieruit voortvloeiende 
buitenbezitstelling van gefailleerde aanhoudt, is de boedel gehouden tot de 
door de curator aangegane schulden en kan zij ook aanspraak maken op 
de door de curator verworven schuldvorderingen. Bij het sluiten van het 
faillissement, waardoor deze toestand ophoudt, wordt de ex-gefailleerde ten 
aanzien van de derden, met wie de curator overeenkomsten heeft gesloten, 
schuldenaar of schuldeiser. 

9. GERECHTSKOSTEN IN VERBAND MET DOOR DE CURATOR GEVOERDE OF 

VERDERGEZETTE RECHTSGEDINGEN 

283. Algemeen wordt aangenomen dat de gerechtskosten betrekking heb
bende op rechtsplegingen, gevoerd door de curator of ingesteld tegen hem 
en waartegen hij verweer heeft gevoerd, boedelschulden zijn, nu zij verband 
houden met het beheer van het faillissement. 

Maken eveneens een boedelschuld uit gerechtskosten, waartoe de curator 
wordt veroordeeld bij de betwisting, die als ongegrond wordt verworpen, 
van een tijdig ingediende aangifte van schuldvordering (Gent, 5 februari 
1986, T.B.H., 1989, 602, advies van Advocaat-Generaal Ockers, H., R. W., 
1986-87' 66). 

Deze gerechtskosten begrijpen onder meer de rechtsplegingsvergoeding, 
voorzien bij Koninklijk Besluit van 30 november 1970, waarop de schuldei
ser kan aanspraak maken, nu dit toegekend wordt voor elke aanleg en ten 
aanzien van elke partij, die door een advocaat wordt bijgestaan om het even 
of al dan niet een veroordeling tot betaling van een geldsom wordt beoogd, 
nu de aangifte van een schuldvordering gelijkstaat met een eis voor de 
rechtbank, althans wanneer de curator de aanvaarding ervan betwist. 

Op voornoemde regel bestaat een uitzondering, neergelegd in artikel 508 
Faill. W., dat het geval viseert van de laattijdige aangifte door een schuldei
ser van diens schuldvordering. Luidens voornoemde wetsbepaling blijven 
de kosten, waartoe het nazicht en de aanneming van deze schuldvordering 
aanleiding geven, ten laste van de schuldeiser, zelfs indien hij gelijk krijgt. 

284. Een betwistbare vraag blijft weliswaar, ook na de cassatiearresten van 
16 juni 1988, of de gerechtskosten met betrekking tot rechtsplegingen, 

608 



- !----_ -_--~------l p-, -------------- -I. r -----, --_ 1 

ingesteld v66r het faillissement, doch verdergezet door de curator, in hun 
algeheelheid als boedelschulden dienen te worden aangezien. 

Deze vraag kwam vaak aan bod naar aanleiding van zaken, waarin v66r 
het faillissement, en soms vele jaren voordien, een deskundigenonderzoek 
werd bevolen en uitgevoerd, waarop de curator de door hem verdergezette 
eis stoelt of waartegen hij verweer voert om de aanspraken van de eisende 
partij te weerleggen. 

Twee strekkingen tekenen zich in rechtspraak en rechtsleer af: 
- de aanhangers van de eerste stelling betogen dat door het ,hernemen" 
van de procedure de curator zich alle akten van rechtspleging, onafscheid
baar verbonden aan de uit te spreken beslissing ten gronde - met inbegrip 
van de kosten van deskundigenonderzoek en kort geding - toeeigent (Kh. 
Namen, 18 januari 1979, Rev. Reg. Dr., 1979, 1015; Luik, 7 april 1982, 
J.L., 1982, 294, B.R.H., 1983, 266, advies van Advocaat-Generaal Macar). 

Ter staving van deze stelling beroepen zij zich op de eenheid en de ondeel
baarheid van het geding. 
Deze stelling zou een algemene draagwijdte hebben en is van toepassing niet 
alleen op rechtsplegingen, waarin de curator als eiser optreedt, doch ook 
op deze, waarin hij de hoedanigheid van verweerder heeft, bv. zo hij verweer 
voert tegen een eertijds door een oud-werknemer tegen zijn - thans 
gefailleerde- werkgever ingestelde eis in betaling van een verbrekingsver
goeding en uitwinningsvergoeding, nu deze procedure uiteindelijk de boedel 
aanbelangt in de zin van een gebeurlijke herleiding van het bevoorrecht 
passief (Kh. Gent, 12 november 1982, B.R.H., 1983, 325, noot Zenner, A.). 

- Anderen daarentegen zijn de mening toegedaan dat, zo de eigenlijke 
veroordeling tot de gerechtskosten, en derhalve het recht van de schuldeiser 
op een gebeurlijke terugbetaling der gemaakte gerechtskosten, slechts ont
staat na het faillissementsvonnis, deze kosten weliswaar gemaakt werden in 
de loop van de procedure, zodat een ventilatie zich opdringt tussen deze 
gemaakt v66r het faillissement, t.t.z. v66r de samenloop der schuldeisers, 
en deze na het faillissementsvonnis: slechts aan deze laatste wordt de aard 
van boedelschuld verleend (Kh. Luik, 1 juni 1982, B.R.H., 1983, 294, die 
daarin een uitholling ziet van de restrictieve voorwaarden, besloten in 
artikel 19, 1 o Hypotheekwet; Kh. Charleroi, 1 december 1987, Rev. Reg. 
Dr., 1989, 49, noot Lemal, M.; Kh. Luik, 13 oktober 1987, J.L.M.B., 1988, 
54, noot Caeymaex, J., ,Observations a propos de la notion de dette de 
la masse"). 
De aanhangers van deze tweede stelling benadrukken de onbillijke en voor 
de massa nadelige gevolgen van het ten laste van de boedel leggen van al 
de gerechtskosten, gemaakt in het raam van een verder gezette rechtsple
ging, zo de meeste dezer kosten v66r het faillissement werden gemaakt 
(Zenner, A., C.D.V.A., 712, 20 in fine; Macar, o.c., 269, Caeymaex, J., 
J.L.M.B., 1988, 57; Lemal, o.c., Rev. Reg. Dr., 1988, 49). 
Tevens zou de eerstgenoemde stelling een inbreuk vormen op de regel der 
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gelijkheid der schuldeisers, nu zij een ongelijke behandeling der schuldeisers 
tot gevolg heeft. Alzo zouden diligente schuldeisers, wier rechtspleging is 
beeindigd v66r het faillissement, benadeeld worden ten aanzien van schuld
eisers, waarvan de rechtspleging, soms door hun nalatigheid, slechts na het 
faillissement kan worden beeindigd. 
O.i. dient de tweede stelling te worden aangemoedigd in het licht van een 
goed beheer en een behoorlij ke afwikkeling van het faillissement, nu het niet 
uit te sluiten valt dat, mocht de eerste stelling triomferen, de curatoren bij 
de voortzetting van procedures, waarin v66r het faillissement belangrijke 
kosten werden gemaakt, een bepaalde terughoudendheid aan de dag zouden 
leggen, die tot nadeel der schuldeisers strekken kan. 

10. 0NROERENDE VOORHEFFING VERSCHULDIGD VOOR DIENSTJAREN NA 

HET VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING 

285. De na de faillietverklaring vervallen schuld inzake onroerende voor
heffing is in de regel een boedelschuld. De omstandigheid dat de curator 
niets heeft gedaan in verband met de onproductief gebleven onroerende 
goederen van de gefailleerde doet daaraan niet af. Aldus besliste het Hof 
van Cassatie op andersluidende conclusie van mevrouw de Advocaat-Gene
raal Liekendael in zijn arrest van 16 juni 1988 (Pas., 1988, I, 1256) dat, na 
de noodzaak van het bestaan van een innige band tussen de schuld en het 
beheer van de curator in herinnering te hebben gebracht, tot dit besluit komt 
op grond van de fiscale wetgeving, meer in het bijzonder het uit artikel 7 
§ 1 en 155 W.I.B. afgeleid vermoeden, naar luid waarvan elk onroerend 
goed geacht wordt inkomsten op te brengen waarvan het bedrag op forfai
taire wijze is vastgesteld en dat de belastbare grondslag vormt. 
Hieruit volgt dat, zelfs zonder initiatief vanwege de curator betreffende 
onroerende goederen van de gefailleerde, de onroerende voorheffing op 
deze verschuldigd voor de dienstjaren na het vonnis van faillietverklaring, 
een boedelschuld uitmaakt, nu deze ingevolge de fiscale wetgeving samen
gaat met het genot van die goederen. De fiscus behoeft derhalve niet langer 
meer het bewijs te leveren van de noodzakelijke band tussen de schuld en 
het beheer (Caeymaex, J., ,La qualification de dette de la masse ou dans 
la masse", J.L.M.B., 1988, 1096 e.v.; Van Crombrugge, S., m.m.v. Colle, 
Ph., ,Fiscus en faillissement", inActuele problemen vanfiscaal recht, XVe 
Postuniversitaire lessencyclus W. Delva, Kluwer, 1989, p. 57, nr. 40). 

286. Deze beslissing van het Hof van Cassatie wijkt af van deze, die is 
neergelegd in zijn arrest van 20 juni 1975 (Pas., 1975, I, 1017), in hetwelk 
het Hof zich diende uit te spreken over een identieke betwisting en waarbij 
geoordeeld werd dat , , wanneer de curator aan de gefailleerde toebehorende 
gebouwen beheert, hetzij hij ze gebruikt tot de behoeften van het faillisse
ment, hetzij hij enkel de huurgelden optrekt die zij opbrengen, de boedel 
de Iasten welke de gebouwen bezwaren, en met name de daarop betrekkelij
ke onroerende voorheffing moet dragen". 
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In voornoemd arrest leek het Hof van Cassatie het daadwerkelijk beheer 
door de curator van het onroerend goed als criterium te hanteren voor de 
bepaling van de aard van de onroerende voorheffing (zie in dezelfde zin 
Zenner, A., o.c., C.V.D.A., 1983, 715; Dumon, Y., ,Dette de Ia masse et 
dette dans la masse, Clarification definitive d'une importante controverse 
dans I' application de Ia Ioi du concours", J. T., 1988, 629; zie tevens 
Vanheeswijck, L., , ,Rapport du droit fiscal avec Ies autres branches du droit 
- Droit de la faillite - Dettes de Ia masse et dans la masse - Precompte 
immobilier", Courr. fisc., 1988, 461: Luik, 22 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 
1363). 

287. Gelet op de hiervoren geschetste evolutie van de cassatierechtspraak 
gestoeld op de aard van de fiscale schuld, zullen de curatoren in de toekomst 
met het oog op een behoorlijk beheer van de hun toevertrouwde boedel bij 
toepassing van artikelen 9 e.v. van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 
gehouden zijn om de herleiding dan wei om de vrijstelling te verzoeken van 
het kadastraal inkomen met betrekking tot de onroerende goederen, die na 
het faillissement niet in gebruik werden genomen of geen inkomsten hebben 
opgebrachf, hypotheses die zich zeer vaak voordoen, nu de procedure van 
de verwezenlijking van onroerende goederen verschillende maanden kan 
aanslepen (zie reeds in die zin: Kh. Luik, 8 januari 1986, Bull. Contr., 1987, 
78; J.L.' 1986, 272). 

11. HET RECHT TOT HET VERRICHTEN VAN AFZONDERLIJKE DADEN VAN 

UITVOERING DOOR DE SCHULDEISERS VAN DE BOEDEL OM BETALING VAN 

HUN SCHULDVORDERING TE BEKOMEN 

288. Dat de schuldeisers van de boedel dit recht bezitten, ook al hebben zij 
geen zakelijke zekerheid of bijzonder voorrecht, werd bevestigd door het 
Hof van Cassatie in zijn arrest van 26 november 1981, op eensluidende 
conclusie van mevrouw de Advocaat-Generaal Liekendael (Pas., 1982, I, 
426, met conclusie van Advocaat-Generaal Liekendael, Arr. Cass., 1981-82, 
426). 
De feitelijke omstandigheden, die aan voornoemd arrest ten grondslag 
Iiggen, kunnen als volgt worden samengevat: een gewezen werknemer, 
wiens arbeidsovereenkomst tijdelijk in het raam van een voortzetting der 
handelsactiviteiten na de bekrachtiging van het gerechtelijk akkoord bij 
boedelafstand door de vereffenaars werd voortgezet en vervolgens beein
digd, liet zijn schuldvordering, voortvloeiende uit de eenzijdige verbreking 
door de werkgever van zijn arbeidsovereenkomst, door de Arbeidsrecht
bank vaststellen. 
Vervolgens wenste de werknemer dat vonnis, waarbij hem vergoedingen uit 
hoofde van deze verbreking werden toegekend, Iastens de boedel uit te 
voeren, stellende dat zijn schuldvordering een boedelschuld uitmaakte. De 
vereffenaars verzetten zich tegen deze uitvoering en brachten de zaak voor 
de rechtbank aanhangig. 
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De eis van de vereffenaars werd, zowel in eerste aanleg als in graad van 
hoger beroep, als ongegrond afgewezen. Tevens heeft het Hof van Cassatie, 
bij voornoemd arrest van 26 november 1981, de door de vereffenaars 
aangehouden stelling verworpen op grond: 

- enerzijds dat, met toepassing zowel van artikel184 van de gecoordineer
de wetten op de handelsvennootschappen als van artikel29 van de gecoordi
neerde wetten op het gerechtelijk akkoord ,onder de schuldvorderingen die 
geen aanleiding kunnen geven tot daden van uitvoering, die afzonderlijk 
worden verricht door de schuldeisers die geen bijzonder voorrecht of geen 
zakelijke zekerheid hebben, worden verstaan de schuldvorderingen, die 
ontstaan uit verbintenissen, aangegaan v66r de bekrachtiging van het 
gerechtelijk akkoord of v66r de vereffening van de vennootschap"; 

- anderzijds dat geen enkele wettelijke bepaling de boedelschuldeisers 
onderwerpt aan dezelfde regeling als de schuldeisers van de gefailleerde, 
wier schuldvorderingen in de boedel vallen, en hun rechten ten aanzien van 
de boedel niet beperkt. 

De in voornoemde overwegingen uiteengezette principes kunnen tevens als 
grondslag dienen ter staving van het individueel uitvoeringsrecht in hoof de 
der boedelschuldeisers na faillissement. 

289. Op grond van dit onbeperkt handelingsrecht op de goederen van de 
boedel, besliste het Hof van Beroep te Bergen in zijn arrest van 24 november 
1975 (Pas., 1977, II, 177) dat boedelschuldeisers na faillissement de curator, 
die een overeenkomst in het belang van de boedel heeft gehandhaafd, 
kunnen dwingen tot uitvoering in natura van een verbintenis te doen, die 
uit deze overeenkomst voortvloeit en een boedelschuld vormt, te dezen de 
afbraak van de gebouwen, opgericht door gefailleerde op een grond, 
waarvan deze het gebruik had ingevolge een met de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen gesloten overeenkomst van bezetting, die door 
de curator werd gehandhaafd en waarin de afbraakverplichting bij de 
beeindiging van de overeenkomst was opgenomen. 

290. Voornoemde cassatierechtspraak gaf aanleiding tot kritiek in de 
rechtsleer (zie o.m. de stellingen aangehouden door Zenner, A., o.c., 
C.D.V.A., 1983, p. 724, nr. 30 e.v.; 't Kint, F., o.c., Brussel, Ed. Jeune 
Barreau, 1982, p. 351, nr. 21, die een op de regel der gelijkheid der 
schuldeisers gestoelde beperkte opschorting van het uitvoeringsrecht voor
stelt, voor zover het actief ontoereikend zou worden bevonden om aile 
boedelschulden aan te zuiveren; Biitzler, R. en Maes, B., ,,Le droit d'execu
tion individuelle des creanciers de la masse", R.C.J.B., 1985, 451, die 
pleiten voor een in de tijd beperkte opschorting van het recht tot het 
verrichten van afzonderlijke daden van uitvoering telkenmale deze daden 
van aard zouden zijn het beheer van de curator of van de vereffenaar in 
het gedrang te brengen, en voor het verbinden van deze maatregel aan de 
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opschorting voor eenzelfde periode van het uitvoeringsrecht in hoofde der 
schuldeisers, waarvan de schuldvordering gewaarborgd is door een bijzon
der voorrecht of een hypotheek). 

III. Het passief verbonden aan de door gefailleerde uitgeoefende nieuwe 
bandelsbedrijvigbeid 

291. Krachtens een vaststaande rechtspraak, bekrachtigd door het Hofvan 
Cassatie in zijn arrest van 3 maart 1855 (Pas., 1855, I, 179) en rechtsleer 
ontneemt het faillissement aan de gefailleerde niet het recht om na het 
vonnis van faillietverklaring een nieuwe bedrijvigheid te starten (VanRyn, 
J. en Heenen, J., o.c., nr. 2707; Fredericq, L., Traite, t. VII, p. 192; 
R.P.D.B., yo, Faillites, nr. 345; Cloquet, A., Les Novelles, o.c., nr. 1098; 
Verougstraete, I., Manuel du curateur de jaillite, nr. 229; Coppens, P. en 
't Kint, F., R.C.J.B., 1979, p. 366, nr. 51; Robino, ,L'exercice d'un 
nouveau commerce par le failli", R.T.D.C., 1951, p. 687; Bastjaens, C., 
,L'exploitation d'un l).ouveau commerce par le failli avant la cloture de la 
faillite", C.D.V.A., 1983, 669; 't Kint, F., ,Le sort des creances relatives 
a une activite nouvelle exercee par le failli apres le jugement declaratif'', 
B.R.H., 1978, II, 395). 
Dit recht werd nogmaals bevestigd door het Hof van Cassatie in zijn arrest 
van 26 oktober 1987, waarbij uitdrukkelijk werd gesteld dat het verlies van 
het beheer, zoals bepaald bij artikel 444 Faill. W., zo dit absoluut en 
algemeen is, weliswaar aan de gefailleerde niet het recht ontneemt om zich 
tijdens het faillissement met nieuwe zaken bezig te houden (Pas., 1988, I, 
227, noot, R. W., 1987-88, 950, noot, T.B.H., 1988, 693). 
Reeds in zijn conclusie, die het cassatiearrest van 3 maart 1855 voorafgaat, 
wees de heer Procureur-Generaal Leclercq op de verwarring die er bestaat 
tussen het bij artikel444 Faill. W. voorziene verlies door de gefailleerde van 
het beheer over zijn goederen vanaf het vonnis van faillietverklaring en de 
zogezegde burgerlijke onbekwaamheid, die niet bestaat. Ret faillissement 
is niet een staat van wettige handelingsonbekwaamheid, maar een middel 
om voor de schuldeisers de goederen, die het aktief van hun schuldenaar 
samenstellen en die hun onderpand vormen, te handhaven (Pas., 1855, I, 
175 en 176), waaruit volgt dat de gefailleerde na het vonnis van faillietver
klaring een nieuwe bedrijvigheid kan aanvangen, met inbegrip van een 
handelsonderneming, om ondermeer te voorzien in zijn behoeften alsook 
in deze van zijn gezin. 
Zoals door het Hof van Cassatie terecht aangemerkt in het cassatiearrest 
van 26 oktober 1987, is dit recht ondermeer vastgelegd in de wetsbepalingen, 
die de rechtbank van koophandel de mogelijkheid bieden om aan sommige 
gefailleerden de uitoefening van elke handelsactiviteit te verbieden (Konink
lijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd bij de wet van 4 
augustus 1978). 
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292. Het recht om zich met nieuwe zaken bezig te houden impliceert het 
recht voor de gefailleerde om in het raam van zijn nieuwe bedrijvigheid 
verbintenissen aan te gaan, met derden overeenkomsten te sluiten en in 
uitvoering dezer betalingen van zijn medecontractanten te ontvangen (zie 
a.m. VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., nr. 2681, nr. 2), alsook om over deze 
nieuwe zaken in rechte op te treden en zich in rechte te verweren. In deze 
rechtsplegingen treedt de gefailleerde zelf op en behoeft hij niet door de 
curator te worden vertegenwoordigd. Alzo vernietigde het Hof van Cassatie 
in zijn voornoemd arrest van 26 oktober 1987 het arrest van het Arbeidshof, 
dat besloten had tot de niet-ontvankelijkheid van de door de R.S.Z. tegen 
een gefailleerde ingestelde eis in betaling van sociale zekerheidsbijdragen 
voor een nieuwe activiteit die de gefailleerde na het vonnis van faillietver
klaring heeft uitgeoefend, op grand dat de rechtsvordering tegen de curator 
diende te worden ingesteld (zie tevens Luik, 12 juni 1974, J.L., 1974-75, 
p. 169; Coppens, P., R.C.J.B., 1974, p. 416, nr. 47). 

De curator is weliswaar gerechtigd, zoals uitdrukkelijk bepaald in het 
cassatiearrest van 26 oktober 1987, om, in het belang van de gezamenlijke 
schuldeisers, maatregelen te nemen, die hem aangewezen voorkomen ter 
waarborging van de door gefailleerde uit hoofde van deze nieuwe zaak 
verworven activabestanddelen. 

293. Uit het hierboven besproken recht vloeit tevens voor gefailleerde het 
recht voort om nieuwe goederen tijdens de afhandeling van diens faillisse
ment te verwerven. Dit recht doet geen afbreuk aan het absoluut en 
algemeen karakter van de bij art. 444 Faill. W. voorziene buitenbezitstel
Iing, die zich uitstrekt tot aile goederen die gefailleerde zou verwerven 
terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt (Cass., 26 mei 1977, Pas., 
1977, I, 985, R. W., 1979-80, k.1683, nootLievens, J., ,Buitenbezitstelling 
van de gefailleerde en schadevergoeding uit onrechtmatige daad), nu wordt 
aangenomen dat de door gefailleerde ingevolge zijn nieuwe zaken verkregen 
goederen aan de schuldeisers van zijn faiiiissement toekomen, doch slechts 
ten belope van de netto-opbrengst ervan, t.t.z. na aftrok van de Iasten en 
kosten, die erop rusten en van de gelden nodig voor het onderhoud van 
gefailleerde en zijn gezin. 

Aldus wordt aan deze nieuwe schuldeisers een , , voorkeurrecht'' toegekend, 
dat zij op deze aid us verworven goederen kunnen uitoefenen. Zoniet zouden 
de schuldeisers van het faillissement zich onrechtmatig verrijken ten nadele 
van de nieuwe schuldeisers, die in gefailleerde hun vertrouwen hebben 
gesteld en die ingevolge de bij artikel 444 voorgeschreven vermogensrechte
Iijke buitenbezitstelling geen aanspraken kunnen Iaten gelden als schuldeiser 
in de boedel. Evenmin bezitten zij de hoedanigheid van boedelschuldeiser, 
nu deze schulden niet door de curator, doch wei door de gefailleerde zelf 
werden aangegaan (VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., nr. 2707; Lyon-Caen 
en Renault, t. VII, nr. 248, Verougstraete, I., o.c., nr. 69 en229; Fredericq, 
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L., o.c., t. VII, 192; Cloquet, A., Les novel/es, o.c., nr. 1614; R.P.D.B., 
o.c., nr. 347 tot 351, 354; Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., p. 366, nr. 51; 
R.C.J.B., 1974, p. 416). 
Het Hof van Cassatie sloot zich bij deze stelling aan in het voornoemd arrest 
van 26 oktober 1987, in zoverre het besliste dat de aldus verkregen goederen 
als waarborg van de schuldeisers van het faillissement dienen, onder aftrek 
van de kosten voor hun verwerving en van de lasten die erop rusten. Het 
Hof maakt weliswaar geen melding van een aftrok voor een aan gefailleerde 
en/of aan zijn gezin toekomende passende vergoeding. 
Zodoende past het Hof van Cassatie de regeling toe, die bet beeft vastgesteld 
inzake de goederen, die gefailleerde verwerft na de afsluiting van zijn 
faillissement en v66r de heropening ervan op verzoek van de curator (Cass., 
17 januari 1939, Pas., 1939, I, 26; Cornelis, L., ,De heropening van het 
faillissement", T.B.H., 1986, 573). 

HooFDSTUK VII 

DE BEVOEGDE RECHTBANK INZAKE BETWISTINGEN VAN 
SCHULDVORDERINGEN EN ANDERE GESCHILLEN 

1. ALGEMEEN BEGINSEL 

294. Op de regels van het gemeen recbt inzake de bepaling van de bevoegd
beid van de rechtbank, o.m. neergelegd in het Gerechtelijk Wetboek, 
bestaat een uitzondering, besloten in artikel 574, 2 a Gerechtelijk Wetboek. 
Deze wetsbepaling, zoals zij werd gewijzigd bij wet van 24 maart 1975, kent 
aan de rechtbank van koophandel volstrekte bevoegdheid toe om kennis te 
nemen van vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillisse
ment, bet akkoord en de opscborting van betaling ... , en waarvan de 
gegevens voor de oplossing zicb bevinden in het bijzonder recht dat het 
stelsel van het faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling 
beheerst. 
Zoals uiteengezet ter gelegenheid van de bespreking van artikel 465 Faill. 
W. (supra nr. 100) wordt de toepassing van het artikel574, 2° Gerechtelijk 
Wetboek door het Hof van Cassatie ondergeschikt aan twee voorwaarden: 
a. de vordering moet rechtstreeks ontstaan zijn uit bet faiJiissement, 
b. de oplossing van bet geschil moet worden gevonden in het bijzonder 
stelsel dat het faillissement beheerst: deze voorwaarde wordt ruim uitgelegd. 
Er wordt aldus aangenomen dat hieraan is voldaan als de betwisting ter 
kennis van de rechter moet worden gebracht binnen het raam van de 
fail/issementsprocedure, wat impliceert dat voor de oplossing van het voor
gelegde geschil niet enkel naar de faillissementswet dient te worden gegre
pen, maar dat het volstaat dat de juridische gegevens voor de oplossing van 
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het geschilpunt hun relevantie ontlenen aan het verband met het faillisse
mentsrecht in zijn ruimste betekenis (Cass., 7 maart 1986, Arr. Cass., 
1985-86, 948, alsook de aan dit arrest voorafgaande conclusie van Advo
caat-Generaal du Jardin, 949 sub. 11, voetnoot 4 en de in deze aangehaalde 
rechtspraak en rechtsleer). In voornoemd arrest besloot het Hof van Cassa
tie tot de toepasselijkheid van voornoemd artikel 574, 2° op de door de 
curator ingestelde aansprakelijkheidsvordering, gestoeld op artikel 123, 7 
der geco6rdineerde wetten op de handelsvennootschappen. 

Deze ruime uitlegging van het begrip , bijzonder recht dat het stelsel van 
het faillissement beheerst'' zal met zich mede brengen dat meer geschillen 
aan de rechtbank van koophandel, die het faillissement heeft uitgesproken, 
zullen worden voorgelegd, wat zalleiden tot een betere en snellere afwikke
ling van deze geschillen (Advocaat-Generaal du Jardin, o.c., p. 950, nr. 13) 
en, mitsdien, van het faillissement. 

2. TOEPASSINGSGEVALLEN 

295.Werden a.m. in de besproken periode door de hoven en rechtbanken 
aangezien als vorderingen, die vallen binnen het toepassingsgebied van 
artikel 574, 2° Gerechtelijk Wetboek: 

- een betwisting inzake het kwalificeren van een schuld als een boedel
schuld dan wei een schuld in de boedel (Cass., 26 februari 1981, Pas., 1981, 
I, 706; Rb. Luik, 27 oktober 1978, J.L., 1979, 291); 

- de door een hypothecaire schuldeiser opgeworpen betwisting, waarbij hij 
zich tegen de verkoop van een onroerend goed door de curator verzet 
(Arrondrb. Charleroi, 16 april 1985, J. T., 1986, 349); 

- zwarigheden, gedaan door de gefailleerde tegen het proces-verbaal van 
rangregeling m. b. t. de verdeling der gelden, voortkomende uit de verwezen
lijking van bet onroerend goed, waartoe de curator bij toepassing van 
artikel564 Faill. W. is overgegaan, nu gefailleerde zijn faillissement alsook 
de daaropvolgende verkoping betwistte (Arrondrb. Charleroi, 11 december 
1984, J. T., 1986, 349); 

- een betwisting inzake de rangorde van voorrechten (Antwerpen, 17 mei 
1984, B.R.H., 1985, 106); 
- een betwisting, gegrond op art. 445 Faill. W. (Gent, 23 september 1981, 
R. W., 1981-82, 2504, noot Laenens, J.); 

- een betwisting, ontstaan ingevolge de voortzetting door de curatoren van 
de handelswerkzaamheden van gefailleerde: met name een door de curator 
ingestelde eis in betaling, gestoeld op de overeenkomstig de faillissements
wet uitgeoefende bedrijvigheid van de curatele alsook de door verweerster 
ingestelde eis in schadevergoeding, gegrond op de door de curator genomen 
beslissing van vroegtijdige beeindiging der handelswerkzaamheden (Gent, 
19 maart 1981, Pas., 1981, II, 88): de vraag rijst echter of aile geschillen, 
die hun oorsprong vinden in de voortzetting der handelsactiviteiten, binnen 

616 



i------- ---------1 • l:C ______ _ 

I 
,.y-------

de volstrekte bevoegdheid van de rechtbank van koophandel vallen, wat wij 
menen te mogen betwijfelen (zoals Kort Ged. Kh. Brussel, 20 maart 1979, 
J. T., 1979, 285); 

- een betwisting nopens de voorafneming door de curator van zijn ereloon 
op de opbrengst van verwezenlijking van een verhypotheceerd onroerend 
goed (Beslagr. Brussel, 26 juni 1980, B.R.H., 1981, 235); 

- een door de curator ingestelde pauliaanse vordering, gestoeld op artikel 
448 Faill. W. (Kh. Brussel, 8 december 1981, B.R.H., 1982, 393). 

296. Beantwoordt de vordering weliswaar niet aan de in artikel 574, 2° 
Gerechtelijk Wetboek vermelde voorwaarden, zoals deze hiervoren door het 
Hof van Cassatie werden omschreven, dan zullen de regels van gemeen recht 
op deze toepasselijk zijn. 

Beslist werd dat dit o.m. het geval is voor: 

- geschillen inzake arbeidsovereenkomsten, die tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbanken behoren (Cass., 19 december 1985, Pas., 1986, I, 511; 
Cass., 17 maart 1976, Pas., 1976, I, 791; Bergen, 19 apri11988, J.L.M.B., 
1988, 1101; Arrondrb. Brussel, 7 juli 1977, J.T.T., 1977, 357); 

- een vordering tot naleving van een beding van voorkoop m.b.t. een 
onroerend goed, dat in een handelshuurovereenkomst is opgenomen (Cass., 
23 december 1988, Pas., 1988, I, 469; R. W., 1988-89, 1060; J. T., 1988-89, 
458); 

- een betwisting inzake een door een verhuurder las.tens de curator inge
stelde eis in betaling van vervallen huurgelden, waarvan de rechtbank van 
eerste aanleg, zetelend in graad van hager beroep, rechtsgeldig kan kennis 
nemen (Cass., 26 februari 1981, Pas., 1981, I, 706, dat weliswaar het 
bestreden vonnis vernietigde, in zoverre de rechtbank zich bevoegd ver
klaarde uitspraak te doen over de vraag, te weten of de vervallen huurgelden 
een schuld in de boedel dan wel een boedelschuld vormden); 

- een eis, ingesteld door een schuldeiser lastens een hoofdelijk met gefail
leerde gehouden schuldenaar: te dezen het instellen door de R.S.Z. van een 
eis tegen een medecontractant van een niet-geregistreerde aannemer; het 
inzake roepen van de curator in deze rechtspleging door een vordering in 
tussenkomst en vrijwaring kan niet tot gevolg hebben de bevoegdheidsregel, 
die de hoofdvordering beheerst, te wijzigen (Arbh. Luik, 18 april 1986, 
J.T.T., 1987, 249); 

- de door de curator van het faillissement van een beslagene ingestelde eis 
in veroordeling van de beslagleggende schuldeiser tot teruggave van de 
opbrengst van een beslag onder derden, gelegd lastens de toekomstige 
gefailleerde (Arrondrb. Luik, 5 juni 1986, J.L., 1986, 501); 

- een betwisting over de vraag of in geval van samenloop van het voorrecht 
van het Fonds tot Vergoeding van de in geval van sluiting van Ondernemin
gen ontslagen werknemers, dat de bevoorrechte schuldvordering van een 
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werknemer deels heeft aangezuiverd, en van het voorrecht van de werkne
mer, een pondspondsgewijze verdeling zich opdringt dan wei of het voor
recht van de werknemer dit van het Fonds primeert, nu deze betwisting 
stoelt op de inhoud en de draagwijdte van artikel 8 van de wet van 20 juni 
1967 zoals gewijzigd door de wet van 28 juli 1971 (Gent, 12 februari 1981, 
B.R.H., 1982, 298, noot Petit, J.); 

- een eis gestoeld op een arbeidsovereenkomst, aangegaan tussen een 
werknemer en de curator van het faillissement (Arbrb. Gent, 9 februari 
1981, J.T.T., 1981, 321); 
- een eis in betaling van een som geld, verschuldigd in uitvoering van een 
leenovereenkomst (Kh. Namen, 9 augustus 1979, Pas., 1979, III, 51, met 
uitvoerig advies van O.M.); 
- een eis ingesteld door de curator van het faillissement van de koper van 
een onroerend goed, waarvan de koopovereenkomst v66r het faillissement 
niet werd geregistreerd en evenmin overgeschreven, en strekkende tot de 
ontbinding van deze overeenkomst en tot de terugbetaling van het door de 
koper gestorte voorschot, nu deze is gestoeld op artikel 1 van de wet van 
16 december 1851 (Luik, 1 december 1986, waartegen een op artikel 97 van 
de Grondwet gestoelde cassatievoorziening werd verworpen, Cass., 26 
januari 1989, J.L.M.B., 1989, 574); 
- de betwisting van een fiscale aanslag: de omstandigheid dat de fiscus een 
aangifte van schuldvordering heeft ingediend, doet hieraan geen afbreuk 
(Luik, 7 december 1978, Bull. contr., 1980, 2091). 

3. BIJZONDERE TOEP ASSINGSGEVALLEN 

a) Betwistingen inzake de opneming van een schuldvordering in het passief 

297. In navolging van de hiervoren sub 1 gehuldigde principes werden uit 
het toepassingsveld van artikel 574 2° Gerechtelijk Wetboek geweerd de 
vorderingen tot opneming in het passief van een schuldvordering, zo bleek 
dat de eigenlijke betwisting het bestaan en de hoegrootheid van de schuld
vordering tot voorwerp heeft en de oplossing ervan de toepassing van de 
regels eigen aan het faillissementsrecht niet impliceerden. 
De opneming van de schuldvordering in het passief van het faillissement als 
dusdanig behoort daarentegen tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandel, die het faillissement heeft uitgesproken (Cass., 
9 december 1985, Pas., 1986, I, 445, J.T., 1986, 288; Cass., 5 maart 1984, 
Pas., 1984, I, 767; Cass., 21 november 1983, Pas., 1984, I, 310; Arbh. Luik, 
22 april 1982, J.L., 1983, 15, noot). 
Derhalve zal de faillissementsrechter, die gevat wordt door een vordering, 
strekkende tot opneming van een schuldvordering, waarvan het bestaan en 
de hoegrootheid van de schuldvordering worden betwist, de zaak dienen te 
verwijzen naar de rechter, die met toepassing van de regels van gemeen recht 
bevoegd is om kennis te nemen van de op deze schuldvordering betrekking 
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hebbende betwisting voor de bepaling van het bestaan en van de hoegroot
heid van de schuldvordering. Deze rechter zal, na hierover uitspraak te 
hebben gedaan, de zaak terug dienen te verwijzen naar de rechtbank van 
koophandel voor de opneming van de schuldvordering in het passief van 
het faillissement. 
De arbeidsrechtbank, die over een betwisting inzake arbeidsovereenkom
sten uitspraak heeft gedaan, is in navolging van voornoemde principes niet 
bevoegd om de opneming van de bedragen, waartoe gefailleerde werkgever 
werd veroordeeld, in het passief te bevel en evenmin als te beslissen over de 
schorsing van de loop der interesten bij toepassing van artikel451 Faill. W. 
(Cass., 9 december 1985, Pas., 1986, I, 445, J.T., 1986, 288; Cass., 5 maart 
1984, Pas., 1984, I, 767, R. W., 1984-85, 970, noot; Cass., 21 november 
1983, Pas., 1984, I, 310, J. T., 1985, 185, noot, R. W., 1983-84, 2262; Cass., 
19 juni 1974, Pas., 1974, I, 1081; Bergen, 19 april1988, B.R.H., 1989, 993; 
Bergen, 12 februari 1981, J.T.T., 1982, 270). 

298. De regel van de verwijzing door de rechtbank van koophandel naar 
de ,natuurlijk" bevoegde rechter voor de beslechting van het geschil ten 
gronde is onverkort van toepassing in de gevallen, waarin het door eiser 
aangevoerde feit, dat bepalend is voor de bevoegdheidsregeling, door de 
verwerende partij wordt betwist. In deze opvatting dient de rechtbank van 
koophandel, bij wie een vordering, strekkende tot opneming in het bevoor
recht passief van een ingevolge de beeindiging van een arbeidsovereenkomst 
verschuldigde verbrekingsvergoeding, wordt ingeleid, de zaak voor beslech
ting ten gronde naar de arbeidsrechtbank te verwijzen, zelfs indien het 
bestaan van de arbeidsovereenkomst en de aan dit contract ten grondslag 
liggende band van ondergeschiktheid door de gedaagde curator worden 
betwist, b.v. in geval van de door bedrijfsleiders gesloten arbeidsovereen
komsten (Cass., 19 december 1985, Pas., 1986, I, 511, voorafgegaan door 
de uitvoerige conclusie van Procureur-Generaal Krings, Arr. Cass., 1985-
86, 589, T.B.H., 1986, 195, J.T., 1986, 281, R. W., 1986-87, 279, noot). 
Het Hof van Cassatie laat in voornoemd arrest zijn beslissing steunen op 
de in artikel 9 Gerechtelijk Wetboek neergelegde regel, luidens dewelke de 
rechtsmacht bepaald wordt naar het onderwerp van de vordering, alsook 
op de overweging dat bij de beoordeling van die bevoegdheid niet van het 
werkelijke, door de rechtbank op te sporen voorwerp van het geschil moet 
worden uitgegaan, maar van de vordering, zoals zij door de eiser werd 
bepaald (in dezelfde zin: Cass., 8 september 1978, Pas., 1979, I, 29; Cass., 
24 september 1979, Pas., 1980, I, 104; Cass., 19 februari 1987, Pas., 1987, 
I, 730, noot E.K.). Zoals door Procureur-Generaal Krings in zijn aan 
voornoemd cassatiearrest van 19 december 1985 voorafgaande conclusie 
benadrukt, ontneemt deze stelling geenszins aan de rechter, die zich over 
de bevoegdheid dient uit te spreken, het recht om de aangevoerde feiten in 
rechte te kwalificeren, wat een onderzoek van deze feiten impliceert, nu de 
rechter geenszins gebonden is door de juridische kwalificatie die de eiser aan 
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zijn vordering geeft. Doch hij kan zich niet uitspreken over de werkelijkheid 
der ingeroepen feiten, waarvan de beoordeling behoort tot de rechter ten 
gronde (Pas., 1986, I, 516-517). Een onderscheid dringt zich dus op tussen 
de juridische kwalificatie van het voorwerp en de werkelijkheid van het 
voorwerp van de vordering. 
Deze cassatierechtspraak gaf aanleiding tot een hevige controverse in de 
rechtsleer (zie kritische noot A. Kohl onder het hierboven aangehaalde 
cassatiearrest, J. T., 1986, 284, alsmede de in de noot (2) p. 284 aangehaalde 
referenties), nu deze tegen de in artikel 660, tweede lid Gerechtelijk Wet
hoek neergelegde regel, krachtens dewelke de beslissing de rechter, naar wie 
de vordering wordt verwezen, bindt, met dien verstande dat zijn recht om 
over de rechtsgrond van de zaak te oordelen, onverkort blijft, zou indrui
sen, hetgeen wij menen te mogen betwijfelen, alsook de weg voor 
misbruiken zou openen. 

b) Betwistingen inzake de opneming van een schuldvordering in het bevoor
recht passief 

299. Een meer omstreden vraag betreft de bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel inzake betwistingen over het bevoorrecht karakter van de 
schuldvordering, waarvan de opneming in het passief wordt gevraagd. 
Zoals reeds uiteengezet ter gelegenheid van de bespreking van artikel 465 
Faill. W., waarnaar de lezer moge worden verwezen (nr. 99), neemt het Hof 
van Cassatie aan dat de betwistingen nopens de opneming in het bevoor
recht passief van het faillissement van een schuldvordering, waarvan het 
bestaan, noch de hoegrootheid worden betwist, behoren tot het bijzonder 
recht dat het stelsel van het faillissement beheerst, en dat overeenkomstig 
artikel 547 Faill. W., naar luid waarvan de rechtbank uitspraak doet 
wanneer het voorrecht betwist is, de rechtbank van koophandel bevoegd is 
om te oordelen over deze betwistingen (Cass., 25 juni 1982, Pas., 1982, I, 
1268, R. W., 1982-83, 2703; Cass., 19 maart 1987, Pas., 1987, I, 863; in 
dezelfde zin: Arbh. Luik, 15 januari 1988, J.L.M.B., 1988, 608, noot 
Caeymaex, J., ,La competence d'attribution en matiere de reconnaissance 
du privm~ge"; Arrondrb. Charleroi, 21 februari 1989; Rev. Reg. Dr., 1989, 
332; Antwerpen, 22 november 1984, R. W., 1985-86, 47, dat besluit tot de 
onbevoegdheid van de strafrechter om uitspraak te doen over het bevoor
recht karakter van de aan de burgerlijke partij toegekende bedragen en 
kosten; Brussel, 21 april 1983, T.B.H., 1985, 458, noot Kohl, A.,; Ar
rondrb. Tongeren, 13 januari 1982, B.R.H., 1982, 507, noot Y.D.; Kh. 
Verviers, 22 november 1976, B.R.H., 1978, 659, noot). 
Er weze ter zake nog aangestipt dat tijdens de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 24 maart 197 5, waarbij artikel 57 4, 2 a Gerechtelijk W etboek 
werd gewijzigd, uitdrukkelijk gesteld werd dat b.v. geschillen nopens het 
bevoorrecht karakter tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel 
behoren (Pari. Besch., Kamer Volksvertegenwoordigers, B.Z. 1974, nr.-
68/5). 
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In zijn arrest van 7 mei 1987 (Pas., 1987, I, 1034) besloot het Hof van 
Cassatie tot de bevoegdheid van de beslagrechter om kennis te nemen van 
het geschil, gerezen tussen de niet-betaalde leverancier van nijverheidsma
chines en andere handels- of ambachtelijke uitrusting en de pandhoudende 
schuldeiser op de handelszaak, aan wie er v66r het faillissement toelating 
werd verleend deze te gelde te maken, naar aanleiding van het ontwerp van 
verdeling der gelden voortkomende uit deze tegeldemaking wat betreft de 
rangorde van hun voorrechten, nu dit geschil kan worden opgelost zonder 
verwijzing naar het bijzonder stelsel dat het faillissement beheerst: het Hof 
komt tot dit besluit na de vaststelling dat de pandhoudende schuldeiser de 
procedure van tegeldemaking van de handelszaak na het faillissement heeft 
voortgezet zonder de daadwerkelijke tussenkomst van de curatoren en dat 
de bestanddelen van het pand buiten het actief van het faillissement blijven, 
voor zover de prijs van hun tegeldemaking het bedrag van de gewaarborgde 
schuldvordering niet te boven gaat. 

c) Aansprakelijkheidsvorderingen 

1. Tegen de oprichters en bestuurders van gefailleerde vennootschappen ingestelde 
vorderingen 

300. Zoals hiervoren reeds aangestipt, behoren de door de curator op grond 
van art. 35, 6° en 123, T, van de gecoordineerde wetten op de handelsven
nootschappen tegen de oprichters van een gefailleerde N.V. of B.V.B.A. 
ingestelde aansprakelijkheidsvorderingen tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de rechtbank van koophandel, die het faillissement heeft uitgesproken, 
nu zij rechtstreeks uit het faillissement zijn ontstaan en ter kennis van de 
rechter dienen te worden gebracht binnen het raam van de faillissementspro
cedure, zodat de gegevens voor de oplossing ervan zich bevinden in het 
bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst (Cass., 7 maart 
1986, met conclusie van Advocaat-Generaal du Jardin, Arr. Cass., 1985-86, 
948; Arrondrb. Gent, 8 oktober 1984, B.R.H., 1986, 62, noot; Kh. Brussel, 
14 februari 1983, B.R.H., 1983, 602, noot; Arrondrb. Brugge, 5 november 
1982, J. T., 1984, 248). 
Eenzelfde bevoegdheidsregel geldt voor de vorderingen, die door de curator 
van een faillissement worden ingesteld tegen de bestuurders van een gefail
leerde naamloze vennootschap en tegen de zaakvoerders van een gefailleer
de B.V.B.A. op grond respectievelijk van artikelen 63ter en 133bis van de 
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen ten einde betaling te 
bekomen van het bedrag der schulden die de baten overtreffen (Arrondrb. 
Verviers, 10 juni 1983, J.L., 1983, 421, noot G. deL.; Kh. Brussel, 14 
februari 1983, B.R.H., 1983, 602; Fredericq, Handboek, o.c., t. IV, 
nr. 2666; Verougstraete, I., ,L'action en comblement du passif", 
C.D.V.A., o.c., 1983, 442; Rouse, J., ,La competence du tribunal de 
commerce pour conna'itre des actions du curateur de faillite fondees sur les 
articles 35, 6° et 123, 7° et sur les articles 63teret 133bis des lois coordonnees 
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sur les societes commerciales", J. T., 1984, 249; Parmentier, Cl., ,La 
responsabilite des dirigeants d'entreprises en cas de faillite", B.R.H., 1986, 
p. 769 nr. 39 en p. 779, nr. 54; Colle, Ph., ,Kritische bemerkingen nopens 
een aantal problemen rond artikel63ter Venn. W.", T.B.H., 1985, 180). 

301. Zo de curator zijn aansprakelijkheidsvordering lastens het bestuursor
gaan van gefailleerde vennootschap stoelt op artikel 62 van voornoemde 
gecoordineerde wetten en in zoverre hij handelt narnens de gefailleerde 
vennootschap kan de rechtbank kennis nemen van de eis op grond van de 
in artikel 574, 1 o Gerechtelijk Wetboek besloten bevoegdheidsregel. 

Treedt hij weliswaar op namens de gezamenlijke schuldeisers, t.t.z. als 
derde, in uitvoering van artikel 62, tweede lid van voornoemde wetten of 
van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, dan kan hij zich o.i. niet meer 
beroepen op voornoemde regel en zal de zaak aan de rechtbank van eerste 
aanleg dienen te worden voorgelegd (artt. 566 en 565, 2° Gerechtelijk 
Wetboek). 

Er dient weliswaar opgemerkt dat er zich in de recente rechtspraak een 
tendens lijkt af te tekenen om de rechtbank van koophandel ook bevoegd 
te verklaren om van laatstgenoemde vorderingen kennis te nemen en alzo 
de beslechting van aile lastens bestuurders van een gefailleerde vennoot
schap na faillissement ingestelde aansprakelijkheidseisen aan de rechtbank 
van koophandel toe te kennen (Arrondrb. Gent, 8 oktober 1984, B.R.H., 
1986, 62, noot; Kh. Charleroi, 15 januari 1980, R.P.S., 1980, 144, aan wie 
het logisch voorkomt aile betwistingen betreffende het leven, het beheer en 
de vereffening van de handelsvennootschappen aan de rechtbank van 
koophandel te onderwerpen, Arrondrb. Brussel, 27 april 1987, T.B.H., 
1990,448, kritische noot Parmentier, Cl.; contra: Kh. Gent, 23 maart 1990, 
T.B.H., 1991, 59). 

2. Tegen de curator ingestelde aansprakelijkheidsvorderingen 

302. Algemeen wordt aangenomen dat de rechtbank van koophandel bij 
toepassing van artikel 574, 2° Gerechtelijk Wetboek aileen bevoegd is om 
kennis te nemen van een aansprakelijkheidsvordering, ingesteld lastens een 
curator voor bestuursfouten, die deze zou hebben begaan in de uitvoering 
van zijn opdracht (Cass., 24 februari 1984, Pas., 1984, I, 732; Cass., 5 
maart 1928, Pas., 1928, I, 99; Arrondrb. Brussel, 23 juni 1980, B.R.H., 
1980, 472; Cloquet, Les Novelles o.c., p. 764, nr. 2657; Fredericq, L., 
Handboek, o.c., IV, p. 199, nr. 2264; R.P.D.B., vo, Faillite, p. 77 
nr. 1591; Dumon, Y., en Windey, J., ,Questions speciales de la faillite", 
in L 'Entreprise en difficulte, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 1981, 205, nr. 5 
in fine): De curator is immers een gerechtelijk lasthebber (VanRyn, 1., en 
Heenen, J., o.c., p. 247, nr. 2685), die onder toezicht staat van de recht
bank van koophandel, die hem heeft aangesteld (zie o.m. artt. 456, 459, 462 
en 466 Faill. W.) en die overeenkomstig artikel 470 van diezelfde wet het 
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faillissement als een goed huisvader moet beheren. Nu deze wet de bepalin
gen inzake beheer en vereffening van het faillissement alsook inzake de 
rechten, plichten en bevoegdheden van de curator bevat, zal de beoordeling 
van de tegen de curator ingestelde aansprakelijkheidsvordering derhalve een 
onderzoek impliceren naar de gebeurlijke tekortkoming door de curator aan 
de in de faillissementswet opgenomen verplichtingen. Aileen de rechtbank 
van koophandel is bevoegd om hierover te oordelen. 

303. Inzijnarrest van23 december 1988 (Pas., 1989, I, 469, R. W., 1988-89, 
1060, J. T., 1989, 458) nam het Hof van Cassatie weliswaar aan dat, zo de 
vordering, die het beheer van de curator van een faillissement betreft, 
subsidiair werd ingesteld, deze vordering in geval van samenhang onder de 
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg kan vallen: in onderhavig 
geval werd de curator, aan wie met toepassing van artikel1193ter Gerechte
lijk Wetboek machtiging werd verleend het onroerend goed van gefailleerde 
uit de hand te verkopen, voor de burgerlijke rechtbank gedagvaard door 
de personen, die verklaarden op betrokken onroerend goed eigendomsrech
ten te kunnen laten gelden ingevolge een in een handelshuurovereenkomst 
opgenomen recht van voorkoop, waarvan het bestaan niet in de ontwerp 
akte van verkoping was vermeld. De eis strekte tot het horen zeggen voor 
recht dat dezen eigenaars waren van het onroerend goed tegen betaling van 
de overeengekomen prijs en, in subsidiaire orde, tot de veroordeling van 
de curator in betaling van schadevergoeding. Tevens werd de curator 
gedagvaard door de persoon, aan wie hij een optie van aankoop had 
verleend en die deze had gelicht. In hoofdorde werd verzocht om het 
verlijden van de authentieke akte, subsidiair om de veroordeling van de 
curator tot schadevergoeding. 

Na de overweging dat de gegevens voor de oplossing van een vordering tot 
naleving van een voorkoopbeding, besloten in een handelshuurovereen
komst, zich niet bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het 
faillissement beheerst, zodat artikel 574, 2° Gerechtelijk Wetboek geen 
toepassing vindt, oordeelde het Hof van Cassatie dat voornoemde tegen de 
curator gerichte subsidiaire vorderingen, ofschoon zij het beheer van de 
curator betreffen en derhalve tot de bevoegdheid van de rechtbank van 
koophandel behoren, tach in geval van samenhang onder de bevoegdheid 
van de rechtbank van eerste aanleg kunnen vallen. 

304. Meldenswaardig zijn nog de arresten gewezen door het Hof van 
Beroep te Luik (16 november 1987, J.L.M.B., 1988, 419 en 17 februari 
1986, J.L., 1986, 273), die o.i. terecht hebben beslist dat een partij door 
zijn akte van hager beroep de curator, die voor de eerste rechter in zijn 
hoedanigheid van wettelijk lasthebber is verschenen, niet in persoonlijke 
naam in de rechtspleging kan betrekken, tenzij deze hiermee instemt. Deze 
beslissingen dienen in verband te worden gebracht met een arrest, gewezen 
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door het Hof van Cassatie op 24 oktober 1983 (Pas., 1984, I, 197), waarbij 
werd beslist dat een vordering met toepassing van artikel 807 Gerechtelijk 
Wetboek niet kan worden gericbt tegen de gedaagde in een andere hoedanig
beid dan die waarin bij gedagvaard werd. 

d) De arbeidsgeschillen en de C.A. 0. nr. 32bis 

305. Ter aanvulling van de C.A.O. nr. 32bis (betreffende het behoud van 
de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de 
over gang van ondernemingen kracbtens overeenkomst) werd in de Nationa
le Arbeidsraad op 7 juni 1985 de C.A.O. nr. 32bis ondertekend die werd 
bekendgemaakt in het B.S. op 9 augustus 1985. 

De C.A.O. nr. 32bis heeft de bestaande C.A.O. nr. 32 overgenomen maar 
voegde er een derde hoofdstuk aan toe met bijzondere bepalingen over de 
rechten van de overgenomen werknemers bij overname van bet bedrijf na 
een faillissement of gerechtelijk akkoord met boedelafstand. 

Deze specifieke bepalingen zijn drieerlei: 

- de nieuwe werkgever heeft de vrije keuze over de werknemers die hij 
wenst over te nemen (artikel 12); 

- tegenover de nieuwe werkgever genieten de overgenomen werknemers, 
behoudens opzeg tijdens een proefperiode, van het behoud van ancienniteit 
verworven bij de vorige werkgever en van de bij de vorige werkgever 
collectief bedongen of toegepaste arbeidsvoorwaarden (art. 13 en 14). De 
C.A. 0. nr. 32bis waarborgt dus niet bet behoud van de individuele arbeids
voorwaarden: loon, functie, werkuren e. d. kunnen derhalve worden gewij
zigd (Bertrand, V., en Caprasse, F., ,Contrat de travail, cession d'entrepri
se et faillite", J. T. T. 1986, 338, nr. 40). 

- de C.A.O. bepalingen zijn slechts van toepassing indien de overname van 
de activa en van de werknemers is geschied binnen zes maanden na het 
faillissement of bet gerechtelijk akkoord met boedelafstand en op voor
waarde dat de werknemers op datum van het faillissement (art. 442 Faill. 
W.) of van het gerechtelijk akkoord met boedelafstand (art. 7 van de wet 
van 25 september 1946) n'og gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst 
of dat zij werden ontslagen tijdens de periode van een maand voor die 
datum mits ze dan recht hebben op een verbrekingsvergoeding die op 
voormelde datum nog niet was uitbetaald. 

De aanpassing van de C.A.O. nr. 32bis maakte een uitbreiding noodzake
lijk van de tussenkomst van het Fonds tot Vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers ten einde een regeling uit 
te werken voor de periode tussen het faillissement of het gerechtelijk 
akkoord met boedelafstand en de overname. Door de wet van 12 april1985 
werd het Fonds belast met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding 
die er moet voor zorgen dat de werknemers in die tussenperiode geen verlies 
lijden. 
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De werknemer kan echter de ten laste van het sluitingsfonds gelegde 
overbruggingsvergoeding niet cumuleren met: 

- de sluitingspremie voorzien in de wet van 28 januari 1966 betreffende 
de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting 
van ondernemingen, noch met de ontslagvergoeding voorzien in artikel 2 
van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds 
(Brusse16 apri11990, Soc. Kron. 1991, 28; Pirenne, P., Loi du 12 avril1985 
chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs en cas de fermeture 
d'entreprise du paiement d'une indemnite de transition- C.C.T no 32bis 
du C.N.T. du 7 juin 1985, T.S.R. 1986, 40); 

- het loon dat zou betaald worden door de curator die na faillissement de 
werknemer zou tewerkstellen (Swennen, R., ,De overbruggingsvergoeding 
na faillissement of gerechtelijk akkoord", O.R.I.E., 1985, 198). 

Aangezien de wet van 14 april 1985 niets zegt over het cumulverbod met 
de opzeggingsvergoeding waarop de werknemer, ingeval van verbreking van 
de arbeidsovereenkomst, recht heeft lastens de failliete boedel kon een 
geschil hierover met een overgenomen, doch eerst door de curator ontslagen 
werknemer niet lang uitblijven. 

Ben eerste discussiepunt betrof daarbij de bevoegde rechtbank; in een arrest 
van 14 juni 1989, het vonnis van de eerste rechter hervormend, stipte het 
hof van beroep te Brussel (R. W., 1990-1991, 227) eerst aan dat, wanneer 
artikel 574, 2° Ger.W. vereist dat de gegevens voor de oplossing van het 
geschil of de vordering zich moeten bevinden ,in het bijzonder recht dat 
het stelsel van het faillissement beheerst", hiermee geenszins bedoeld wor
den de bepalingen van boek III van het wetboek van koophandel en evenmin 
bedoeld wordt dat alle gegevens voor de oplossing van het geschil zich in 
het bijzonder recht van het faillissement moeten bevinden, om vervolgens 
te beslissen dat voor de toepassing van de C .A. 0. nr. 32bis beroep wordt 
gedaan op elementen die rechtstreeks verband houden met het bijzonder 
recht van het faillissement, de gevolgen hiervan op lopende arbeidsovereen
komsten, de bevoegdheden van de curator in verband hiermee, de voortzet
ting van de handelsactiviteiten en de overname van activa, alsmede het 
toezicht van de rechtbank van koophandel daarop, zodat de gegevens voor 
de oplossing van het concrete geschil zich onder meer bevonden in het 
bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst. 

Over het door een curator ingeroepen cumulverbod tussen de opzegginsgs
vergoeding ten laste van de failliete boedel en de overname met behoud van 
ancienniteit oordeelde het hof van beroep te Brussel (6 april 1990, Soc. 
Kron., 1991, 28) als volgt: ,overwegende dat uit de omstandigheid dat 
overeenkomstig artikel 14 van de C.A.O. nr. 32bis de werknemer zijn 
verworven ancienniteit behoudt t.a.v. de nieuwe werkgever, enkel voor wat 
de berekening van de opzegtermijn en de opzeggingsvergoeding betreft, niet 
kan afgeleid worden dat de werkgever ervan uitgegaan is dat de voor het 
faillissement bestaande arbeidsovereenkomsten vermoed worden onder 
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meer te zijn verdergezet, ook als tussen het faillissement en de overname, 
de curator een einde heeft gesteld aan deze arbeidsovereenkomst". 

In zijn arrest van 17 september 1990 (T.B.H., 1990, 965) bevestigt ook het 
Hofvan Cassatie dat de omstandigheid dat een werknemer wordt overgeno
men door een nieuwe werkgever met behoud van de bij de vorige werkgever 
verworven ancienniteit, niet in de weg staat dat deze werknemer recht heeft 
op een voldoende opzeggingstermijn of op een vervangende vergoeding, als 
de curator na een faillissement eenzijdig een werknemer ontslaat. 

Tenslotte werd ook terecht op gewezen op het feit dat het recht op overbrug
gingsvergoedingen niet ondergeschikt is aan de voorwaarde dat de nieuwe 
werkgever de bepalingen van de C.A.O. nr. 32bis zou naleven (Arbrb. 
Brussel, 5 maart 1990, J. T. T., 1990, 257). 

4. DE BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOP

HANDEL 

306. Merkwaardig is de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel te Brussel, z~telende in kort geding, waarin deze in overwegin
gen, die geen invloed hebben op het beschikkend gedeelte van de beschik
king, oordeelde dat de rechter in kort geding geen kennis zou mogen nemen 
van de betwistingen, opgesomd in artikel574, 2° Gerechtelijk Wetboek, nu 
enerzijds de Fail!. W. zelf, buiten de rechtspleging in kort geding, snelle 
procedures heeft voorzien om aan de uit het faillissement voortvloeiende 
problemen tegemoet te komen en anderzijds de rechter-commissaris geen 
verslag voor de voorzitter in kort geding zou kunnen uitbrengen (20 maart 
1979, J. T., 1979, 286). Eenzelfde stelling inzake het verslag van de rechter
commissaris wordt aangehouden door de voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Bergen, waarnaar voorgaande beslissing verwijst (29 septem
ber 1978, J.C.B., 1979, II, 165). 

De overwegingen, die aan voornoemde beslissingen ten grondslag liggen, 
komen ons niet overtuigend over. 

Luidens artikel 584, 2° Gerechtelijk Wetboek kan de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel immers bij voorraad uitspraak doen in gevallen, 
die hij spoedeisend acht, in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de 
rechtbank behoren. Deze bepaling sluit geenszins de dringende faillisse
mentszaken uit. 

De bij artikel463 Faill. W. aan de rechter-commissaris toegekende bevoegd
heid om spoedeisende maatregelen te bevelen, die noodzakelijk zijn tot de 
beveiliging en de bewaring van de goederen van de boedel, doet aan 
voornoemde regel geen afbreuk, nu deze beperkt blijft tot de gevallen, 
uitdrukkelijk in de faillissementswet voorzien, en de rechter-commissaris 
ten aanzien van derden niet kan optreden. 

Evenmin vormt het uitbrengen door de rechter-commissaris van een verslag 
o.i. een hinderpaal voor de beslechting van de dringende faillissementsge-
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schillen door de voorzitter in kort geding. Deze verplichting zou niet zijn 
vereist in kort geding, nu deze niet verenigbaar wordt bevonden met de 
rechterlijke organisatie en de urgentie van het kort geding, wat o.i. overi
gens voor de voorzitter de mogelijkheid niet uitsluit om het verslag van de 
rechter-commissaris te verzoeken, als hij dit opportuun oordeelt (Laenens, 
J ., ,De rechter in kort geding: vrijbuiter in faillissementszaken?", noot 
onder Kort Ged. Kh. Brussel, 6 juni 1985, T.B.H., 1986, 311, nr. 4 e.v.; 
Stranart, A.M., Les refen!s commerciaux et le role preventif du tribunal de 
commerce, in Journees Dabin, J., L 'evolution du droitjudiciaire, Bruylant, 
1984, 561). 

5. DE BEVOEGDHEID RATIONE LOCI VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHAN

DEL 

307. De voor faillietverklaring bevoegde rechtbank van koophandel is de 
rechtbank van de plaats, waar de gefailleerde op de bevolkingsregisters is 
ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf op het tijdstip van de 
staking van betaling (arL 631 Gerechtelijk Wetboek) (Cass., 2 februari 
1978, Pas., 1978, I, 643, Arr. Cass., 1978, 661; Cass., 11 mei 1978, Pas., 
1978, I, 1037 en Arr. Cass., 1978, 1066). 
Geschiedt de faillietverklaring in Belgie, dan behoren, overeenkomstig het 
tweede lid van deze wetsbepaling, de desbetreffende geschillen uitsluitend 
tot de bevoegdheid van de rechtbank, in wier arrondissement het faillisse
ment is geopend. 

6. HET HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS, DAT UITSPRAAK HEEFT GE

DAAN OVER BEN BEVOEGDHEIDSREGEL 

308. De regel van de devolutieve kracht van het hoger beroep, besloten in 
artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, heeft tot gevolg dat, zo de 
appelrechter de beslissing van de eerste rechter, waarbij deze zich bevoegd 
heeft verklaard, bevestigt zonder een onderzoeksmaatregel te bevelen, het 
geschil zelf bij de appelrechter aanhangig wordt gemaakt, zodat deze de 
zaak niet naar de eerste rechter mag verwijzen, doch zelf over het geheel 
van de zaak dient te oordelen (zie o.m. Cass., 24 december 1982, Pas., 1983, 
I, 512; Van Compernolle, J ., ,Examen de jurisprudence, Droit judiciaire 
prive, Les voies de recours", R.C.J.B., 1987, p. 167, nr. 42, p. 171, 
nr. 44). Aangenomen wordt inderdaad dat de in artikel 1069 Gerechtelijk 
Wetboek neergelegde regel, die een beperking inhoudt op het beginsel van 
de devolutieve kracht, naar luid waarvan wanneer de eerste rechter zich 
onbevoegd heeft verklaard, het Hof van Beroep of het Arbeidshof alleen 
dan de zaak aan zich kan trekken, indien het dat vonnis vernietigt, eng dient 
te worden uitgelegd. 
Hieruit volgt dat, zo de eerste rechter zich heeft bevoegd verklaard en de 
appelrechter deze beslissing vernietigt, de appelrechter gevat wordt door de 
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grond van de zaak, zo cdeze zaak tot zijn bevoegdheid behoort (Cass., 24 
december 1987, voorafgegaan door conclusie van Procureur-Generaal 
Krings, Pas., 1987, I, 514 en de in voetnoot (1) p. 511 van voornoemde 
conclusie aangehaalde auteurs, Arr. Cass., 1987-88, 544; Cass., 3 maart 
1989, Pas., 1989, I, 686, Van Compernolle, J., Considerations sur l'effet 
devolutif de l'appel dans le Code Judiciaire, R.C.J.B., 1989, 523). 

In navolging van voornoemde regel besliste het Hof van Beroep te Brussel 
in zijn arrest van 17 januari 1984 (R. W., 1985-86, 1364) na te hebben 
geoordeelp dat de faillissementsrechter onbevoegd was om van bepaalde der 
ingestelde eisen kennis te nemen, dat het Hof weliswaar bevoegd is om over 
deze uitspraak te doen, nu het vermag kennis te nemen der hogere beroepen 
ingesteld tegen de vonnissen, gewezen door de volgens het Hof bevoegde 
rechter (zie tevens Brussel, 4 juni 1987 inzake de territoriale onbevoegdheid 
van de eerste rechter om het faillissement uit te spreken, J. T., 1988, 108). 

309. Is de appelrechter echter niet bevoegd om hierover te oordelen, dan 
kan het hoger beroep, waardoor de zaak bij hem aanhangig is gemaakt, geen 
devolutieve kracht hebben. Desalniettemin besliste het Hof van Cassatie, 
op eensluidende conclusie van Procureur-Generaal Krings, in zijn arrest van 
24 december 1987 (o.c.) dat in een dergelijk geval de appelrechter de zaak 
naar een bevoegde rechter, zitting houdende in hoger beroep, dient te 
verwijzen. Zodoende komt het Hof terug op zijn voorheen in andere zin 
gevestigde rechtspraak (o.m. neergelegd in Cass., 3 januari 1973, Pas., 
1973, I, 431). Deze wijziging lijkt te zijn ingegeven door de wens een zekere 
eenheid te bewerkstelligen inzake de bevoegdheid van de appelrechter en 
zou tevens beantwoorden aan de bezorgdheid van de wetgever de rechtsple
ging te bespoedigen. 

Met verwijzing naar de recente cassatierechtspraak verwees het Hof van 
Beroep te Bergen, na te hebben geoordeeld enerzijds dat de rechtbank van 
koophandel zjch ten onrechte bevoegd heeft verklaard voor de vaststelling 
der bedragen, waarop een werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereen
komst meent te mogen aanspraak maken, anderzijds dat het hof bevoegd 
is om kennis te nemen van de eis in opneming van de schuldvordering in 
het passief van het faillissement, de zaak voor beslechting van het geschil
punt inzake de gevorderde bedragen naar het bevoegde arbeidshof, dat op 
zijn beurt de zaak terug zal dienen te verwijzen naar het hof van beroep 
om uitspraak te doen over de opneming in het passief van de aldus 
vastgestelde schuldvordering (19 april 1988, J.L.M.B., 1988, 1101). 

7. a) VOORTZETTING DOOR DE CURATOR VAN DE VOOR HET FAILLISSE

MENT INGESTELDE RECHTSVORDERINGEN 

310. De curator behoeft geen gedinghervatting te doen in de zin van 
artikelen 815 e.v. Gerechtelijk Wetboek, indien hij beslist een voor het 
faillissement ingestelde rechtsvordering voort te zetten (Antwerpen, 22 
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november 1984, R. W., 1985-86, 47, die zijn beslissing laat steunen op de 
hoedanigheid van de curator, zijnde de wettelijke ,vertegenwoordiger" 
zowel van de gezamenlijke schuldeisers als van gefailleerde zelf; Rb. Na
men, 15 oktober 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 161; Verougstraete, 1., Manuel 
du curateur, o.c., p. 91, nr. 106; Fettweis, A., Manuel de procedure civile, 
1985, p. 453, nr. 661: ,La mise en faillite ne fait point dispara1tre la 
personnalite du failli et c'est un abus de terminologie que de pretendre qu'il 
s'agirait d'un changement d'etat au sens etroit de ces termes dans l'article 
815". 

b) VERVANGING VAN DE CURATOR IN DE LOOP VAN HET GEDING 

311. Evenmin is een gedinghervatting vereist wanneer de curator in de loop 
van een hangend geding door een andere wordt vervangen, nu de curator 
de wettelijke ,vertegenwoordiger" is van de gefailleerde en van de geza
menlijke schuldeisers en deze vertegenwoordigde partijen in het geding 
blijven (Cass., 5 februari 1985, Pas., 1985, I, 666 en R. W., 1985-86, 110). 

HOOFDSTUK VIII 

DE OPLOSSING VAN HET F AILLISSEMENT 

AFDELING 1 

DE (VOORLOPIGE) VOORTZETTING VAN DE HANDELSWERKZAAMHEDEN 
(ART. 475 FAILL. W.) 

312. Normaal maakt het faillissement een einde aan de handelsactiviteit van 
de schuldenaar. Het is in de regel niet Ianger redelijk een activiteit voort 
te zetten die op tekorten uitloopt (Fredericq, L., Traite, VII, nr. 220; 
Fredericq, L. enS., Handboek, IV, nr. 2295; Colle, Ph., o.c., nr. 212). 
Vandaar dat artikel475 van de Faillissementswet de handhaving en voort
zetting van de handelswerkzaamheden van de gefailleerde slechts in een 
beperkt aantal gevallen toelaat. De faillissementsrechter beslist daarover na 
de curator(s) gehoord te hebben en nadat de rechter-commissaris een in die 
zin opgesteld verslag opgemaakt heeft. 
De voortzetting van de handelswerkzaamheden gebeurt steeds onder verant
woordelijkheid van de curator(en). Daarom is, bij gebeurlijke intrekking 
van het faillissement, de curator gerechtigd aan de schuldenaar de teruggave 
te weigeren van de totaliteit der activa zolang de naar aanleiding van de 
voortzetting van de handelswerkzaamheden aangegane (boedel) schulden 
niet definitief vereffend zijn. Hij begaat niettemin een feitelijkheid wanneer 
hij aile activa achterhoudt, terwijl vaststaat dat bedoelde schulden ten 
hoogste 30o/o van de activawaarden uitmaken. In een dergelijk geval werd 
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de curator, onder verbeurte van een dwangsom, veroordeeld om de activa 
binnen de drie dagen aan de schuldenaar terug te bezorgen, weliswaar onder 
aftrek van een voldoende sam om de openstaande schulden te dekken (Kort 
ged. Kh. Brussel, 16 december 1982, J. T., 1983, 345). 

1) WIE KAN DE VOORTZETTING AANVRAGEN? 

313. Vermits de wet de initiatiefgerechtigden niet vermeldt, wordt aangeno
men dat iedere belanghebbende de voortzetting van de handelswerkzaamhe
den kan aanvragen (Kh. Brussel, 24 november 1975, B.R.H., 1977, 560). 
In de regel gaat het initiatief uit van de curator, doch oak iedere schuldeiser 
en de gefailleerde zelf kunnen een aanvraag indienen (Luik, 26 november 
1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 346, noot 't Kint, F.; Kh. Brussel, 24 november 
1975, B.R.H., 1977, 560). De rechtbank zou zelfs ambtshalve de voortzet
ting van de handelswerkzaamheden kunnen bevelen (Kh. Brussel, 24 no
vember 1975, B.R.H., 1977, 560). 

2) IN WELKE GEVALLEN WORDT DE VOORTZETTING TOEGESTAAN? 

314. Behoudens het geval waarin de schuldenaar wier actief het passief 
overtreft om uitstel heeft verzocht en het geval waarin de schuldenaar een 
akkoord na faillissement heeft aangevraagd, kan de rechtbank tevens de 
voortzetting van de handelswerkzaamheden bevelen telkenmale het belang 
van de schuldeisers zulks vergt (voor een motivering van die Iaatste moge
Iijkheid, raadplege men Colle, Ph., o.c., nr. 212; Fredericq, L. en S., 
Handboek, IV, nr. 2335). Het belang der schuldeisers is klaarblijkelijk een 
feitenkwestie die aan de soevereine beoordelingsmacht van de rechtbank is 
overgelaten. Zo werd geoordeeld dat een activiteitenvoortzetting in het 
belang van de schuldeisers verantwoord is, wanneer een belangrijke voor
raad half afgewerkte produkten voorhanden is die op korte termijn voltooid 
kan worden, of nag wanneer de voortzetting van de handelswer kzaamheden 
toelaat de bestaande voorraden tegen gunstiger voorwaarden van de hand 
te doen (Kh. Nijvel, 13 mei 1976, J. T., 1976, 663; Krings, E., ,Le Pouvoir 
judiciaire et Ia procedure de faillite", !.c., 473, 24). Soortgelijke omstan
digheden zijn enerzijds het vooruitzicht om naar aanleiding van de activitei
tenvoortzetting de onderneming als ,going concern" te kunnen overdragen 
(Kh. Luik, 29 maart 1978 (onuitgegeven) aangehaald door Martens, P., 
,Ordre public et temps de crise" in Les creanciers et le droit de !a jaillite, 
Brussel, Bruylant, 1983, 397) en, anderzijds het vermijden van de waardete
Ioorgang van het handelsfonds ten gevolge van een plotse stopzetting van 
de activiteiten (Arbh. Brussel, 28 april 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 296). 

315. In de interpretatie van ,het belang der schuldeisers" is een duidelijke 
evolutie merkbaar. 

De magistraten Iaten zich veelal niet meer uitsluitend Ieiden door het 
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economisch belang van de schuldeisers, maar nemen ook andere belangen 
van sociale en algemeen economische aard in overweging ( cf. reeds in 1851, 
Maertens, Commentaire de Ia loi du 18 avri/1851 sur les faillites, banque
routes et sursis, Brussel, De Polack-Duvivier, 1851, nr. 387). Het vonnis 
van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel van 19 december 1974 biedt 
hiervan een treffende illustratie. De rechtbank besliste dat de gecombineer
de belangen van werknemers, van schuldeisers en van de economie in het 
algemeen vereisen dat een rendabele onderneming wordt voortgezet. Zij 
nam even wei de voorzorg het belang van die maatregel voor de schuldeisers 
te benadrukken. De verdere uitbating van de onderneming zou bijkomende 
opbrengsten genereren om de schulden te dekken (J. T., 1975, 428. Zie ook 
Martens, P., I.e., 402-405). Ook het belang van de gefailleerde zelflijkt nu 
van aard de beslissing van de rechtbank te bei"nvloeden. Wanneer de 
gefailleerde tegen het faillissementsvonnis hager beroep heeft aangetekend, 
laat de voortzetting van de handelswerkzaamheden toe de instandhouding 
van het ondernemingsactief te vrijwaren (Luik, 26 november 1982, Rev. 
Reg. Dr., 1983, 346, noot 't Kint, F.). 
Tegen de verdere ontwikkeling van deze tendens valt niets aan te merken, 
zolang ze maar niet tot een miskenning van de belangen van de schuldeisers 
leidt. 

3) WIE WORDT MET DE VOORTZETTING BELAST? 

316. Krachtens artikel 475 van de Faillissementswet worden de curatoren: 
of een onder hun toezicht en verantwoordelijkheid optredende derde met 
de voortzetting belast. De curatoren blijven dus hoe dan ook altijd verant
woordelijk voor de materiele uitvoering van de voortzetting van de handels
werkzaamheden. 
Als ,derde" kan gelijk wie aangesteld worden: een deskundige, een schuld
eiser, een werknemerscomite (Kh. Nijvel, 19 december 1974, J. T., 1975, 
428) ... en zelfs de gefailleerde zelf (een bestuurder, indien het om een 
vennootschap gaat: Luik, 26 november 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 347, 
noot 't Kint, F.). 
Merkwaardig is de aanstelling van een deskundige die onder toezicht van 
de werknemers de handelswerkzaamheden moet voortzetten en als zodanig 
drie werknemersvertegenwoordigers vooraf moet informeren over elke be
slissing die hij neemt (Kh. Nijvel, 13 mei 1976, J. T., 1976, 663 en Pas., 1978, 
III, 49). De deskundige wordt op die wijze aan een dubbel toezicht onder
worpen: het door de wet ingestelde toezicht van de curator(en), waaraan 
thans het toezicht door de werknemers toegevoegd wordt. Niets verzet zich 
tegen dergelijke regeling. Het ware nochtans orthodoxer geweest de deskun
dige samen met de drie werknemersvertegenwoordigers aan te stellen als een 
enkel orgaan belast met de voortzetting. 

317. De voortzetting van de handelswerkzaamheden door de werknemers 
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die een failliete onderneming bezetten is slechts wettig in de mate dat die 
voortzetting door de rechtbank op verslag van de rechter-commissaris werd 
toegestaan overeenkomstig artikel475 van de Faillissementswet (Kort ged. 
Kh. Brussel, 20 maart 1979, J. T., 1979, 286). De voortzetting dient daaren
boven te geschieden overeenkomstig de economische politiewetten die de 
uitoefening van gelijk welke economische activiteit beheersen, zoals de wet 
op de handelspraktijken, de wetgeving op de uitoefening van ambulante 
activiteiten, de B.T.W.-wetgeving, de wet op het handelsregister, e.d.m. 
(Ibid.). De naleving van die wetten dringt zich natuurlijk op aan eenieder 
die met de voortzetting van de handelswerkzaamheden wordt belast. 

4) STATUUT VAN DE AANGEGANE VERPLICHTINGEN 

318. Aile verbintenissen en schulden ontstaan tengevolge van een door de 
rechtbank op grond van artikel 475 van de Faillissementswet toegestane 
(voorlopige) voortzetting der handelswerkzaamheden, zijn boedelschulden 
(Cass., 28 april1983, A. C., 1982-1983, 1065, J.T., 1985, 184 enR.C.J.B., 
1986, noot Gerard, Ph. Zie ook Cass., 16 juni 1988 (3 arresten), A.C., 
1987-1988, 1359, 1362 en 1364, R. W., 1988-1989, 433 en 435 en T.B.H., 
1988, 766 en 769). 

Het boedelkarakter wordt ontleend aan artikel 561 van de Faillissements
wet. Bedoelde verbintenissen en schulden worden aangemerkt als ,kosten 
en uitgaven voor het beheer van het faillissement" (Kh. Namen, 9 augustus 
1979, Rev. Reg. Dr., 1980, 139; Zenner, A., ,Des frais et depenses de 
!'administration de la faillite aux dettes de masse" in Les creanciers et le 
droit de Ia faillite, Brussel, Bruylant, 1983, 686-688). De voortzetting 
gebeurt in het belang van de boedel, zodat het gerechtvaardigd is dat de 
boedel correlatief de eruit voortvloeiende verbintenissen moet naleven en 
dienovereenkomstige lasten moet dragen (Cass., 20 juni 1975, A.C., 1975, 
1123). Verbintenissen voortspruitend uit voortgezette lopende overeenkom
sten of uit nieuw aangegane overeenkomsten verkrijgen aldus het karakter 
van boedelschuld (Kh. Namen, 9 augustus 1979, Rev. Reg. Dr., 1980, 137). 

Voor meer bijzonderheden over de boedelschulden, zie supra, nrs. 273 e.v. 

5) DOOR DE RECHTBANK OPGELEGDE VOORW AARDEN EN VERPLICHTINGEN 

319. De rechtbank beslist vrij over de (voorlopige) voortzetting der handels
werkzaamheden van de gefailleerde. Wegens de zwaarwichtigheid van de 
maatregel - de verbintenissen en schulden worden ten laste van de boedel 
aangegaan- is het de rechtbank geoorloofd de voortzetting van de vervul
ling van een aantal voorwaarden afhankelijk te stellen. Zo kan o.m. de 
storting geeist worden van een waarborgsom door de gefailleerde (Kh. 
Brussel, 24 november 1975, B.R.H., 1977, 561 (700.000 Fr.); Kort ged. Kh. 
Brussel, 16 december 1982, J. T., 1983, 345 (2.000.000 Fr.)), het verbod 
opgelegd worden voortaan andere dan contante aan- en verkoopverrichtin-
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gen te doen, het verbod opgelegd worden voorraden aan te leggen die de 
effectieve ontvangen bestellingen overtreffen (Kh. Brussel, 24 november 
1975, B.R.H., 1977, 561), e.d.m. 

De rechtbank kan bovendien te allen tijde op haar beslissing terugkomen 
door de maatregel te wijzigen of op te heffen (art. 475 in fine Faill. W.). 
De opheffing gebeurt onder meer wanneer de voortgezette activiteit verlies
latend blijkt te zijn (zie Kort ged. Kh. Brussel, 16 december 1982, J. T., 
1983, 345). 

AFDELING 2 

HET AKKOORD NA FAILLISSEMENT (ARTT. 509-527 FAILL. W.) 

320. Het akkoord na faillissement strekt meestal tot het behoud en de 
voortzetting van de ondernemingsactiviteit. De wetgever wilde daarom dat, 
alvorens bet faillissement vereffend wordt, eerst een akkoordvergadering 
bijeenkomt om over de gebeurlijke vorming van een akkoord te beslissen. 
Luidens artikel509, lid 3 van de Faillissementswet moet de akkoordvergade
ring gehouden worden na het opmaken van de inventaris en de jaarrekening 
en binnen de 15 dagen na het vonnis dat uitspraak doet over alle geschillen 
betreffende de verificatie van de schuldvorderingen. Pas wanneer geen 
akkoord tot stand komt, hetzij dat de gefailleerde hem geen voorstel 
formuleert, hetzij dat zijn voorstellen verworpen worden, kunnen de cura
toren tot de vereffening van het faillissement overgaan (art. 528, lid 1 Faill. 
W.). 

Het akkoord na faillissement doet niet automatisch de interesten herleven 
waarvan de loop krachtens artikel 451 van de Faillissementswet gestuit is 
te rekenen van het faillissementsvonnis. Alles hangt afvan de akkoordbepa
lingen. 

Bij stilzwijgen van de akkoordbepalingen betreffende de loop der interes
ten, moet ervan uitgegaan worden dat de door de schuldenaar aangegane 
verplichtingen enkel betrekking hebben op het gekristalliseerd passief ten 
tijde van de faillissementsverklaring (Kh. Dinant, 17 mei 1983, J.L., 1983, 
453). De rechtbank verwijst hiervoor mede naar artikel 1162 B.W.: ,In 
geval van twijfel wordt de overeenkomst uitgelegd ten nadele van hem die 
bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft''. Het 
is twijfelachtig of de inroeping van artikel1162 B.W. te dezen gerechtvaar
digd is. Het akkoord is geen contract (zie Colle, Ph., o.c., nr. 62 die 
weliswaar handelt over het gerechtelijk akkoord, doch de daar gevolgde 
redenering geldt mutatis mutandis voor het akkoord na faillissement). 
Afgezien van deze laatste opmerking moet de beslissing van de Dinantse 
rechtbank goedgekeurd worden. De schuldenaar is tot niet meer gebonden 
dan de naleving van de akkoordbepalingen. De precieze draagwijdte ervan 
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kan soms aanleiding geven tot interpretatiemoeilijkheden. Het betreft ech
ter telkenmale een feitenkwestie, die als zodanig overgelaten wordt aan de 
soevereine beoordeling van de rechtbank. 

321. In de laatste 15 jaar ontstonden volgende twistvragen in de materie 
van het akkoord na faillissement: de mogelijkheid om onder bepaalde 
omstandigheden de akkoordvergadering niet bijeen te roepen; de mogelijk
heid om onroerende goederen met de machtiging van de rechtbank te 
verkopen v66r de akkoordvergadering; de bevoegdheid van de rechtbank 
om ambtshalve de ontbinding van het akkoord na faillissement uit te 
spreken; de verdachte periode na de nietigverklaring of ontbinding van het 
akkoord. 

1) DE VERPLICHTE SAMENKOMST VAN DE AKKOORDVERGADERING 

322. Om tijd te winnen en nodeloze kosten te vermijden, aanvaarden 
sommige rechtbanken van koophandel dat geen vergadering tot het beko
men van een akkoord gehouden wordt, wanneer de gefailleerde (schriftelijk) 
verklaart afstand te doen van zijn rechten om akkoordvoorstellen te formu
leren (Brussel, 5 juni 1985, T.B.H., 1985, 781, noot X; Kh. Brussel, 2 mei 
1984, T.B.H., 1984, 648, noot Verougstraete, I.). Alsdan kan de curator 
onmiddellijk met de tegeldemaking van de activa beginnen (art. 528 Faill. 
W.). De naar voren gebrachte argumenten zijn dat, in de gegeven omstan
digheden, de akkoordvergadering totaal nutteloos is geworden en , ,procede 
d'une mauvaise gestion de Ia faillite et nuit aux creanciers en retardant Ia 
vente d'un immeuble, bien souvent le seul actif d'une faillite Iorsque actif 
il y a" (Kh. Brussel, 2 mei 1984, T.B.H., 1984, 649, noot Verougstraete, 
I.). 
Alhoewel de afstand van recht in beginsel niet onderworpen is aan enige 
vormvoorwaarde, is het, terwille van de zekerheid, nochtans stellig aangera
den de afstand schriftelijk te doen acteren door de rechtbank (Verougstrae
te, I., ,Le failli peut-il renoncer a une epreuve concordataire?", T.B.H., 
1984, 652; X., noot onder Brussel, 5 juni 1985, T.B.H., 1985, 783). Deze 
raad wordt in de praktijk gevolgd (zie bv. Kh. Gent, 18 maart 1986, T.B.H., 
1988, 644). 

323. Hoe dan ook zijn wij de mening toegedaan dat de beschreven praktijk 
onwettelijk is. De faillissementswet raakt de openbare orde. Het ligt buiten 
de bevoegdheid van de rechter de bepalingen van de faillissementswet, · 
inzonderheid de artikelen 509 en 528, te negeren. De rechter kan zich niet 
in de plaats stellen van de wetgever. De akkoordvergadering moet derhalve 
bijeengeroepen worden, al weet de rechter dat de kans dat een akkoord tot 
stand komt nagenoeg onbestaande is (Brussel, 21 mei 1982, aangehaald 
door Van Buggenhout, C., noot onder Kh. Antwerpen, 22 mei 1986, 
T.B.H., 1988, 652; Ad vies van het openbaar ministerie bij Kh. Gent, 18 
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maart 1986, T.B.H., 1988, 648-649. Contra, ten onrechte, Brussel, 5 juni 
1985, T.B.H., 1985, 781). 

2) DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN V66R DE AKKOORDVERGA

DERING 

324. Het merendeel van rechtspraak en rechtsleer is van oordeel dat artikel 
477 van de Faillissementswet niet toepasselijk is op onroerende goederen, 
zodat de curator geen machtiging kan bekomen van de rechtbank om 
onroerende goederen v66r de akkoordvergadering te verkopen (Humblet, 
L., Traite desfaillites, des banqueroutes et des sursis de payement, Brussel, 
Larder, 1880, nr. 361; Fredericq, L., Traite, VII, nr. 208; Coppens, P., en 
't Kint, F., I.e., R.C.J.B., 1979, 317-318; 't Kint, F., ,Les poursuites 
d'activite et les cessions d'entreprises" inL 'entreprise en difficulte, Brussel, 
Editions du Jeune Barreau, 1981, 132-133; Fredericq, L., enS., Handboek, 
IV, nr. 2283. Parijs, R. en Van Buggenhout, C., pleiten voor een amende
ring van art. 564 Faill. W. ten einde art. 477, lid 2 toepasselijk te maken 
op onroerende goederen ,Over de verkoop van de onroerende goederen 
toebehorende aan de gefailleerde", B.R.H., 1981, 390). 
Het gebruik van het woord ,zaken" in artikel 477 zou erop duiden dat de 
wetgever roerende goederen beoogde. Daarbij komt nog dat de verkoop van 
onroerende goederen specifiek geregeld is door de artikelen 528 en 564 van 
de Faillissementswet (De Perre, E., Manuel du curateur de faillite, Gent, 
Librairie generale Hoste, 1887, nr. 52; Fredericq, L., Traite, VII, nr. 208). 
Een laatste argument wordt gevonden in artikel1621 van het Gerechtelijk 
Wetboek dat uitsluitend verwijst naar artikel 564 van de Faillissementswet 
wanneer het handelt over de verkoop van onroerende goederen tijdens de 
faillissementsprocedure (Parijs, R. en Van Buggenhout, C., I.e., 388). 
Dientengevolge neemt men aan dat de curator geen onroerende goederen 
kan verkopen v66r de akkoordvergadering, behoudens in het welomschre
ven geval bedoeld in het tweede lid van artikel 564 Faill. W. Dit is althans 
de gangbare stelling (zie ook supra, nrs. 110 e.v.). 

325. Er bestaat afwijkende rechtspraak, die op de vaststelling steunt dat 
artikel 477 van de Faillissementswet geen uitdrukkelijk onderscheid maakt 
tussen roerende en onroerende goederen (N amur, P., Le Code de commerce 
beige revise, III, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 1741). Een aantal rechtbanken 
beslisten dan ook, op grond van die bepaling, de curator machtiging te 
verlenen om ook onroerende goederen v66r de akkoordvergadering te 
verkopen. De toekenning van de machtiging is uiteraard afhankelijk van de 
mate waarin de voorgenomen verkoop de boedel tot voordeel kan strekken 
(Humblet, L., Traite desjaillites, 1880, nr. 359). De curator moet derhalve 
zijn aanvraag motiveren (Cf. kh. Gent, 18 maart 1986, T.B.H., 1988, 646, 
concl. Openbaar Ministerie die dergelijke aanvraag verwierp wegens gebrek 
aan concrete feiten die een onmiddellijke verkoop zouden wettigen). Vol
gende motiveringen werden aangetroffen: 
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- de noodzaak een onroerend goed te onttrekken aan een dreigende en 
aanzienlijke waardevermindering. In de ene zaak betrof het een stuk grond 
dat het voorwerp uitmaakte van een verkavelingsvergunning en dat binnen 
een groene zone zou vallen (onverkoopbaar), indien de vergunning niet op 
korte termijn gelicht werd (Kh. Antwerpen, 28 september 1973, B.R.H., 
1975, 552-553); in de andere zaak ging het om een gebouw dat onafscheid
baar verbonden was met het handelsfonds waarvoor een koper gevonden 
was (Kh. Brussel, 16 september 1977, B.R.H., 1978, 101); 

- het principieel verbod activa te verkopen v66r de akkoordvergadering 
vervalt wanneer de gefailleerde verklaart geen akkoordvoorstellen te zullen 
doen (Kh. Gent, 28 september 1976, B.R.H., 1977, 565-566, noot Jaspar, 
J.L. en J.T., 1977, 275; Kh. Antwerpen, 22 mei 1986, T.B.H., 1988, 650, 
noot Van Buggenhout, C.; Kh. Brussel, 13 februari 1990, T.B.H., 1990, 
455). Het verkoopverbod strekt er immers toe de gefailleerde in de gelegen
heid te stellen een akkoord te bekomen met het oog op de voortzetting van 
de handelswerkzaamheden (Namur, P., Le Code de commerce beige revise, 
III, Brussel, Bruylant, 1877, nr. 1739). Alhoewel, om boven aangehaalde 
redenen (supra, nr. 323), geen afbreuk mag worden gedaan aan de verplich
te bijeenkomst van de akkoordvergadering, volstaat o.i. de zopas gegeven 
motivering inzake de toepassing van artikel 477 van de Faillissementswet. 
De reden is dat het tweede lid van dit artikel geen andere eisen stelt dan dat 
de machtiging van de rechtbank bekomen wordt. De redenen die de recht
bank moeten overtuigen zijn niet opgesomd in de wet. Zij oordeelt volko
men vrij. 

3) DE AMBTSHALVE ONTBINDING VAN HET AKKOORD 

326. Indien de gefailleerde de voorwaarden van zijn akkoord niet nakomt, 
kan de ontbinding ervan tegen hem geeist worden (art. 523, lid 1 Faill. W.). 

Uit de woorden ,tegen hem geeist worden" leiden sommigen af dat de 
rechtbank niet de bevoegdheid heeft om ambtshalve de ontbinding van het 
akkoord uit te spreken (Bergen, 23 oktober 1980, B.R.H., 1982, 137; 
Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 2516). Anderen daarentegen 
vinden daarin geen bezwaar voor het ambtshalve optreden van de rechtbank 
(Bergen, 24 januari 1984, Pas., 1984, II, 103, en T.B.H., 1985, 266, noot 
Dumon, Y.; Kh. Brussel, 18 september 1978, B.R.H., 1979, 246; Fredericq, 
L. enS., Handboek, IV, nr. 2381). Er wordt naar analogie geredeneerd met 
de gevallen van nietigverklaring van het akkoord na faillissement (artt. 
521-522 Faill. W.) en van ontbinding van het gerechtelijk akkoord (art. 37, 
lid 2 R.B. Ger. Akk. Zie infra, nr. 410). De noodzaak het algemeen belang 
en de openbare orde te vrijwaren alsmede de bevoegdheid tot ambtshalve 
faillietverklaring worden als bijkomende argumenten ter ondersteuning van 
deze stelling naar voren geschoven. Ze lijken niet echt overtuigend. De 
wetgever heeft de nietigverklaring en de ontbinding van het akkoord duide
lijk uit elkaar willen houden (zie artt. 521, 522 en 523 Fail!. W.). Uit de 
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lectuur van de eerste commentaren bij de faillissementswet komt bovendien 
de bedoeling van de wetgever duidelijk te voorschijn om het initiatiefrecht 
aangaande de ontbinding van het akkoord uitsluitend in handen te leggen 
van de schuldeisers en wel van elke schuldeiser individueel (zie Maertens, 
Commentaire, 1851, nrs. 610-611; Humblet, L., Traite des jaillites, 1880, 
nrs. 572-574). Daarenboven stelt de homologatie van het akkoord een einde 
aan het faillissement (art. 519 Faill. W.) (Cass., 12 december 1878, Pas., 
1879, I, 98), zodat de schuldenaar in dat opzicht niet meer onder het toezicht 
van de rechtbank staat. Hoe zou derhalve kunnen verklaard worden dat de 
rechtbank bij ontstentenis van enige wettekst nog uit eigen initiatief op het 
akkoord kan terugkomen? Overigens wordt in het Belgisch privaatrecht, 
behoudens uitdrukkelijk andersluidende wetsbepaling, het geschil bij de 
rechter aanhangig gemaakt. Het burgerlijk geding komt principieel voort 
uit de wil van de partijen. De Belgische burgerlijke rechtspleging is in de 
regel van accusatoire aard (zie daarover Krings, E., ,Het ambt van de 
rechter bij de leiding van het rechtsgeding", R. W., 1983-1984, 337-364). 

327. Bij de ontbinding van het akkoord moet erop gelet worden dat de 
magistraat, die zich over de ontbinding uitspreekt, niet vroeger in de 
uitoefening van een ander rechterlijk ambt reeds kennis heeft genomen van 
de zaak. Artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft immers de 
nietigheid voor van het in dergelijke omstandigheden gewezen vonnis. Het 
Hof van Cassatie oordeelde dat vermeld artikel de openbare orde raakt en 
van toepassing is op de magistraat die in dezelfde zaak achtereenvolgens als 
lid van de staande magistratuur en als lid van de zittende magistratuur 
optreedt en stelde verder dat als ,eenzelfde zaak" in de zin van genoemd 
artikel 292 moeten gezien worden de homologatie van het akkoord na 
faillissement, enerzijds, en de ontbinding van dit akkoord en de heropening 
van het faillissement, anderzijds. Zodus verklaarde het Opperste Gerechts
hof nietig het vonnis van ontbinding van het akkoord en heropening van 
het faillissement uitgesproken door een magistraat, die in zijn vroegere 
hoedanigheid van lid van het openbaar ministerie advies had uitgebracht 
over de homologatie van datzelfde akkoord (Cass., 8 november 1979, A. C., 
1979-1980, 305). 

328. Vermeldenswaard is dat de ontbinding zowel als de vernietiging van 
het akkoord na faillissement, de faillietverklaring meebrengt van de ak
koordschuldenaar (art. 524, lid 1 Faill. W.). Ret Hof van Cassatie leidde 
hieruit af dat de hervorming, ingevolge de aanwending van een rechtsmid
del, van de beslissing die de ontbinding of vernietiging van het akkoord 
uitsprak, dezelfde gevolgen heeft ten aanzien van de beslissingen die in 
uitvoering van de hervormde beslissing werden getroffen, daaronder begre
pen het faillissementsvonnis (Cass., 11 oktober 1990, T.B.H., 1991, 218). 
De hervorming van de ontbindingsuitspraak stelt dus een einde aan het eruit 
voortgevloeid faillissement. 
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4) DE VERDACHTE PERIODE NA DE NIETIGVERKLARING OF ONTBINDING 

VAN HET AKKOORD 

329. De homologatie van bet akkoord maakt een einde aan de verdachte 
periode ingesteld door bet faillissementsvonnis (Luik, 25 mei 1982, T.B.H., 
1983, 374). Dit is een logische gevolgtrekking van bet feit dat bet akkoord 
een einde stelt aan bet faillissement van de schuldenaar. Bij ontbinding of 
vernietiging van bet akkoord herleeft deze periode niet. Aileen de in artikel 
445 van de Faillissementswet vermelde handelingen door de gefailleerde 
verricht na het homologatievonnis en v66r de vernietiging of ontbinding van 
bet akkoord kunnen nietig en zonder gevolg worden verklaard (art. 526 
Faill. W.) (Luik, 25 mei 1982, T.B.H., 1983, 374). Dit is een door praktische 
overwegingen ingegeven tempering op bet beginsel van de terugwerkende 
kracht van de nietigverklaring en ontbinding van bet akkoord. 

De verdachte periode, die na de ontbinding of nietigverklaring van bet 
akkoord geldt, kan zich over een langere periode uitstrekken dan de 
klassieke zes maanden en tien dagen. Die periode loopt te rekenen van de 
homologatie tot aan de dag waarop de vernietiging of ontbinding van bet 
akkoord uitgesproken wordt, ongeacht de duur van de tussen die twee 
tijdstippen verlopen. termijn. 

AFDEL!NG 3 

DE VEREFFENING 

330. De tegeldemaking van bet actief is een van de voornaamste taken van 
de curator (Cass., 1 december 1989, R. W., 1989-90, 1260). 

De procedure van tegeldemaking draait in de faillissementswet rond de spil 
van de akkoordvergadering: 

- onroerende goederen kunnen slechts verkocht worden na de akkoordver
gadering (art. 564 Faill. W.), tenzij er reeds vervolgingen zouden begonnen 
zijn (art. 564, lid 2 Faill. W.): de wet van 18 februari 1981 die aan de curator 
de bevoegdheid geeft om uit de hand te verkopen heeft hieraan niets 
gewijzigd (zie o.a. Van Buggenhout, C. en Parijs, R., ,Over de verkoop 
van onroerende goederen toebehorende aan de gefailleerde'', T.B. H., 1981, 
392 e.v.); 

- roerende goederen kunnen v66r de akkoordvergadering enkel verkocht 
worden na machtiging door de rechtbank die de voorwaarden en verkoops
wijze zal bepalen (art. 477, lid 2 Faill. W.). Zijn ze aan bederf of snelle 
waardevermindering onderhevig dan kunnen ze verkocht worden na mach
tiging van de rechter-commissaris (art. 477, lid 1 Faill. W.). 

In de praktijk zijn deze v<;>orwaarden soms nadelig voor de boedel, in die 
zin dat de verkoop van industriele entiteiten, ,going concern'' met overname 
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van arbeidsovereenkomsten slechts kans op slagen heeft als dit kan door
gaan in een relatief korte tijdsspanne na faillissement omdat het faillisse
mentsbeheer anders teveel substantie aan de onderneming zou doen verlie
zen. 

Aangezien de schuldeisers de gefailleerde niet kunnen dwingen een akkoord 
aan te vragen heeft men de stelling verdedigd dat de gefailleerde aan het 
akkoord na faillissement kan verzaken zodat de curators in dit geval 
onverwijld het actief kunnen te gelde maken (Brussel, 5 juni 1985, T.B.H., 
1985, 781). 

Nochtans blijft de rechtspraak huiverig tegen deze verzakingsmogelijkheid 
omdat de verplichting de akkoordvergadering bijeen te roepen van openba
re orde is (Brussel, 21 mei 1982, onuitg., A.R., nr. 946). Om deze reden 
vond de Rechtbank van Koophandel te Gent dat er niet kan ingegaan 
worden op de vraag de akkoordvergadering niet bijeen te roepen en onmid
dellijk de tegeldemaking van het actief toe te staan (18 maart 1986, T.B.H., 
1988, 644). 
Aangezien de wet een onderscheiden procedure heeft ingesteld voor roerend 
en onroerend actief kan de rechtspraak volgens dewelke industriele entitei
ten als zgn. universaliteiten enkel mits machtiging van de rechtbank op 
grond van artikel477lid 2 Faill. W. kunnen verkocht worden (Kh. Verviers, 
26 maart 1984, T.B.H., 1987, 519 en Kh. Dinant, 12 september 1988, 
T.B.H., 1990, 450), niet worden goedgekeurd. 

331. Voor de onroerende goederen is de openbare verkoop de regel waar
van slechts in buitengewone omstandigheden kan van afgeweken worden. 
Ret feit dat een pand lange tijd leeg staat wegens een rechtsmiddel tegen 
het faillissementsvonnis en met toelating van de gefailleerde uit de hand zou 
kunnen worden verkocht om waardevermindering tegen te gaan, is niet zo'n 
omstandigheid (Kh. Brussel, 6 november 1990, onuitg., A.R., nr. 108/90). 

De curator die uit de hand wenst te verkopen zal vooraf machtiging vragen 
aan de rechtbank: aangezien de procedure van artikel 1193 ter Ger. W. geen 
homologatie voorziet maar enkel een machtiging, kunnen de curators het 
buitenbezitgesteld vermogen niet verbinden vooraleer deze machtiging be
komen te hebben, zoniet treden ze buiten hun bevoegdheid en zijn hun 
handelingen nietig (Luik, 13 juni 1986, T.B.H., 1986, 496; Gent, 8 maart 
1989, T.B.H., 1990, 444; Kh. Charleroi, 13 maart 1986, T.B.H., 1987, 391). 

De rechtbank kan de machtiging afhankelijk stellen van modaliteiten en 
voorwaarden en kan dus wijzigingen aanbrengen aan bet ontwerp van 
authentieke verkoopakte. 

Zo kan de machtiging tot verkoop worden gekoppeld aan een prijs vastge
steld door een deskundige, of kan ze afhankelijk gesteld worden van een 
minimumprijs of een wachttermijn (zie o.a. Gent, 8 maart 1989, T.B.H., 
1990, 444; Kh. Dinant, 12 september 1988, T.B.H., 1990, 450; Kh. Brussel, 
13 februari 1990, T.B.H., 1990, 453). 
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De rechtbank zal zich daarbij Iaten leiden door het (geldelijk) belang van 
de boedel en niet uitsluitend door meer algemene socio-economische motie
ven (zie in dit verband: Henrion, L.M~ en Van Buggenhout, C., ,La vente 
des immeubles de gre a gre: article 1193ter C.J.", T.B.H., 1990, 376 en de 
geciteerde rechtspraak). Gelet op de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
die, ingeval van overname van arbeidsovereenkomsten met ancienniteitsbe
houd na afdanking door de curator, bevestigd heeft dat desalniettemin een 
opzegvergoeding in de boedel verschuldigd is (Cass., 17 september 1990, 
T.B.H., 1990, 965) kan dit aspekt voor de eventuele prijsvorming -
behoudens uitdrukkelijk bedongen schuldvernieuwing- zeker niet meer in 
aanmerking komen. 
Het vonnis dat de curator machtigt te verkopen is vatbaar voor verzet -
binnen de termijn van veertien dagen - door elke belanghebbende derde 
die in de procedure wenst tussen te komen na de beslissing (Antwerpen, 
19 januari 1988, T.B.H., 1988, 636), terwijl de schuldeisers die zijn tussen
gekomen voor de rechtbank en de curator beroep kunnen aantekenen 
binnen de termijn van een maand (art. 1031 Ger.W.; art. 1193ter in fine). 

Eenmaal de curator heeft verkocht nate zijn gemachtigd is elke tussenkomst 
te laat, ongeacht of de verkoop al dan niet is overgeschreven (Kh. Hasselt, 
20augustus 1984, T.B.H., 1985, 788; Kh. Brussel, lOjanuari 1991, onuitg., 
A.R., nr. 1013/90). 

W anneer het actief is gerealiseerd zal de curator de opbrengst ervan verde! en 
onder de schuldeisers. Bij deze verdeling kan hij niet aan bepaalde schuldei
sers een grater dividend betalen dan aan anderen. Dit is echter niet het geval 
wanneer de curator een rechtsvordering uitoefent waarvan de opbrengst 
enkel aan de algemeen bevoorrechte schuldeisers zal toekomen: zodoende 
behartigt hij niet de individuele belangen van schuldeisers maar verricht hij 
de verdeling conform de artikelen 8, 9, 12, 13 en 14 Hyp. W., met 
inachtneming van de wettige redenen van voorrang die bepaalde schuldei
sers hebben (Cass., 1 december 1989, R. W., 1989-90, 1260). 

HooFDSTUK IX 

DE SLUITING EN DE HEROPENING VAN HET FAILLISSEMENT 

AFDELING 1 

DE SLUITING VAN HET FAILLISSEMENT 

1. DE SLUITING WEGENS GEBREK AAN ACTIEF 

332. Van zodra de curator de inventaris zal hebben opgesteld van de 
goederen toebehorende aan de gefailleerde, zal hij de schattingswaarde 
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ervan.vergelijken met het minimum aan te verwachten beheerskosten en 
hieruit onverwijld het besluit trekken of hij al dan niet de rechtbank van 
koophandel zal verzoeken het faillissement te sluiten bij gebrek aan actief 
(art. 536 Faill. W.). 

Wanneer er geen goederen toebehorende aan de gefailleerde worden aange
troffen zal hij onmiddellijk een verzoekschrift neerleggen. Ret belang van 
de schuldeisers eist immers dat zij ofwel zo vlug mogelijk een uitkering uit 
de vereffende boedel kunnen ontvangen ofwel, indien er geen of niet 
voldoende actief is, dat zij zo spoedig mogelijk hun individueel vorderings
recht zouden kunnen hernemen. 

De rechtbank zal op het verzoek van de curator ingaan wanneer er geen 
dividenden kunnen uitgekeerd worden aan de gewone, noch aan de bevoor
rechte schuldeisers (Verougstraete, I., Manuel du curateur defaillite, 1987, 
nr. 169). Zo ook wanneer een of meer schuldeisers op de opbrengst van het 
ganse actief hun rechten hebben Iaten geld en omdat zij zich om de buitenbe
zitstelling niet hoeven te bekommeren (verhuurder, pandhouder, hypothe
caire schuldeiser). 

Niet aileen de curator kan de sluiting vragen. De wet voorziet de mogelijk
heid tot vervroegde sluiting voor de schuldeisers en verleent ook aan de 
rechtbank de bevoegdheid om ze ambtshalve uit te spreken: daarbij is de 
oproeping van de gefailleerde niet voorzien. Wordt de sluiting bevolen dan 
heeft de curator geen bevoegdheid meer en neemt de buitenbezitstelling 
voorlopig (het faillissement kan immers heropend worden - Cass., 17 
januari 1939, Pas., I, 26) een einde. 

2. DE SLUITING NA VEREFFENING 

333. De opdracht van de curator van het faillissement neemt van rechtswe
ge een einde en het faillissement wordt van rechtswege gesloten door de 
aanvaarding door de schuldeisers van de hen door de curator overgelegde 
rekening met ontwerp van verdeling op de vergadering waarop ze werden 
bijeengeroepen onder het voorzitterschap van de rechter-commissaris (art. 
533 Faill. W.- Gent 27 maart 1961, R. W., 1961-62, 328). Tevens wordt 
de curator van rechtswege volledig outlast van zijn opdracht. 

Het vonnis dat, in geval van betwisting van de rekeningen of van het 
ontwerp van verdeling, deze uiteindelijk goedkeurt zal, nadat het in kracht 
van gewijsde zal zijn gegaan, dezelfde rechtsgevolgen sorteren. 

Na de goedkeuring der rekeningen zal de rechtbank hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek van de curator bevestigen dat de werkzaamheden zijn 
gesloten. 

De behoefte aan een vonnis spruit voort uit het feit dat de wet op het 
handelsregister (art. 25, lid 1, 8°) de melding van de sluiting door vereffe
ning voorziet aan het centrale handelsregister (zie echter V erougstraete, I., 
Manuel du curateur defaillite, 1987, nr. 775, die meent dat de curator door 
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dit vonnis tevens outlasting zou dienen te vragen van zijn mandaat dat hij 
van de rechtbank heeft gekregen). 

334. Door de goedkeuring der rekeningen, hetzij bij aanvaarding door de 
vergadering der schuldeisers, hetzij bij vonnis, kan niemand nog aanmer
kingen maken over de wijze waarop de curator zich van zijn opdracht heeft 
gekweten, zelfs indien achteraf zou blijken dat hij vergissingen zou hebben 
begaan (Gent, 27 maart 1961, R. W., 1961-62, 328; Antwerpen, 6 september 
1984, R. W., 1984-85, 2140). 
Daarbij is wei te onderstrepen dat deze beginselen geiden ten aanzien van 
schuldeisers die opgeroepen werden of die, ingevolge hun eigen nalatigheid, 
niet konden opgeroepen worden maar dat de niet opgeroepen gefailleerde 
aan de curator nog verantwoording kan vragen (Antwerpen, 6 september 
1984, R. W., 1984-85, 2140). 
Op de goedgekeurde rekening kan wei - ook door de curator - worden 
teruggekomen in geval van materiele vergissing of dwaling (art. 1386 
Ger.W. - Kh. Brussei, 27 mei 1987, onuitg., A.R., nr. 129/87; Arrrb. 
Brussei, 23 juni 1980, onuitg., 63). 

Ter gelegenheid van de goedkeuring der rekeningen kunnen de schuideisers 
de curator aanspreken voor fouten in zijn beheer (Verougstraete, I., Manuel 
du curateur de faillite, 1987, 61). Dergeiijk geschil behoort tot de 
uitsiuitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel (Cass., 24 
februari 1984, T.B.H., 1984, 434; Luik, 21 november 1986, onuitg., A.R., 
nr. 16.150/85; Rb. Dinant, 28 maart 1984, onuitg., A.R., nr. 8849/82; Rb. 
Brussel, 17 oktober 1986, onuitg., A.R., nr. 145.876). 

Na de sluiting zullen aile verbintenissen die door de curator als beheerder 
van het buitenbezitgestelde vermogen werden aangegaan, van rechtswege 
verbintenissen worden van de gefailleerde (zie Gerard, Ph. ,Observations 
sur la nature juridique des dettes et des creances de la masse des creanciers 
en cas de faillite", R.C.J.B., 1986, 714 e.v.). 

AFDELING 2 

DE HEROPENING VAN BET FAILLISSEMENT 

335. Zoals op afdoende wijze aangetoond door L. Cornelis in zijn lezens
waardige bijdrage ,De heropening van het faillissement" (T.B.H. 1986, 
573-593) kan, na sluiting, een faillissement siechts heropend worden in de 
twee voigende gevallen: 
- goederen die tot het faillissement behoren werden niet verdeeld omdat 
de gefailleerde ze bedrieglijk verborgen had gehouden. Fraus omnia cor
rumpit. De schuldenaar kan zich derhalve jegens de schuldeisers niet 
beroepen op de goedkeuring van de rekeningen van de curator, noch op de 
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sluiting van het faillissement. Bij wijze van herstel in natura worden de 
naderhand ontdekte activa dan verdeeld tussen de oude schuldeisers en de 
curator; 

- het wegens ontoereikend actief gesloten faillissement kan, luidens artikel 
536, lid 4 Faill. W., op ieder tijdstip heropend worden wanneer blijkt dat 
er voldoende fondsen aanwezig zijn om de werkzaamheden van het faillisse
ment te bekostigen, of wanneer de aanvrager in de Consignatiekas een som 
doet storten die voldoende is om erin te voorzien. 

Men zoeke tevergeefs naar andere rechtsgronden om tot de heropening van 
het faillissement te besluiten. De Recht bank van Koophandel te Antwerp en 
wees dan ook volkomen terecht een vordering af strekkende tot de herope
ning van het faillissement ten einde activa te vereffenen die ten tijde van 
de sluiting van het faillissement gekend waren. Het ging meer bepaald om 
scheidsmuren die op dat ogenblik niet gerealiseerd waren geweest, omdat 
er toen nog niet tegenaan gebouwd was (Kh. Antwerpen, 28 augustus 1986, 
T.B.H., 1989, 995-996). 
De sluiting van het faillissement impliceert dat elke individuele schuldeiser 
opnieuw het recht heeft de schuldenaar te vervolgen. Bike individuele 
schuldeiser heeft bijgevolg het recht de vereffening te vervolgen van activa 
die als gevolg van dwaling, onzorgvuldigheid of vergissing aan de verdeling 
zijn ontsnapt. Bij onderling akkoord kunnen ze zich natuurlijk ook groepe
ren en gezamenlijk de vordering instellen. Dit laatste zal in de praktijk niet 
zoveel voorkomen. 

Het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 1 maart 1984 kan niet 
goedgekeurd worden. Het stand de heropening van het faillissement toe ten 
einde de verdeling toe te laten van het ontvangen dividend uit een schuldvor
dering die de gefailleerde ingediend had in het faillissement van een derde 
schuldenaar (T.B.H., 1984, 535, noot Verougstraete, I.). Die schuldvorde
ring was bekend bij de sluiting van het faillissement van eerstgenoemde. 
Haar bestaan was dus niet bedrieglijk verborgen gehouden. 

336. De heropening van het faillissement kan door elke belanghebbende 
gevorderd worden, zijnde elke schuldeiser wier schuldvordering dagtekent 
van v66r de sluiting van het faillissement en door de curator (zie daarover 
Camelis, L., ,De heropening van het faillissement", I.e., 581. Contra, wat 
de curator betreft, Gent, 1 maart 1984, T.B.H., 1984, 535, noot Veroug
straete, I.). 

Omdat de rechtbank enkel in de door de wetgever bepaalde gevallen 
ambtshalve kan optreden, kan de heropening van het faillissement niet 
ambtshalve door de rechtbank bevolen worden (Camelis, L., ,De herope
ning van het faillissement", I.e., 581. Contra: Gent, 1 maart 1984, T.B.H., 
1984, 535, met de terzake kritische noot van Verougstraete, I. Cf. ook 
supra, nr. 326). 
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DEEL II 

HET GERECHTELIJK AKKOORD 

HooFDSTUK I 

DE GRONDVOORW AARDEN 

337. Om tot het gerechtelijk akkoord toegelaten te worden, moet de 
schuldenaar aan drie voorwaarden voldoen: 

- handelaar zijn; 

- verkeren in een toestand van staking van betaling en wankelend krediet; 
- ongelukkig en te goeder trouw zijn. 

AFDELING 1 

STAKING VAN BETALING EN WANKELEND KREDIET 

338. Artikel 1, lid 2 van het Regentsbesluit betreffende het gerechtelijk 
akkoord bepaalt dat de schuldenaar faillietverklaring kan vermijden, indien 
hij een gerechtelijk akkoord bekomt. Daaruit volgt dat de schuldenaar aan 
de faillissementsvoorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord. Het vermijden van een 
faillissementsuitspraak sluit noodzakelijk in dat de faillissementsvoorwaar
den vervuld zijn. De indiening van een akkoordaanvraag houdt dus de 
bekentenis in van de staking der betalingen en van het wankelend krediet 
(Bergen, 1 februari 1977, Pas. 1977, II, 173; Brussel, 1 juni 1982, R.P.S., 
1982, 152 en Pas. 1982, II, 105; Kh. Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 1978, 
653; Kh. Hasselt, 6 september 1979, B.R.H., 1980, 203; Kh. Brussel, 15 
februari 1982, R.P.S., 1982, 117. Contra, ten onrechte, Antwerpen, 29 april 
1976, R. W., 1976-77, 729, noot Breesch, T.). Dit was overigens de bedoe
ling van de wetgever (Proc. Gen. Mesdagh de ter Kiele, Conclusie voor 
Cass., 9 maart 1893, Pas., 1893, I, 123; Castille, J., ,Depot d'une requete 
et concours des creanciers" inLes creanciers et le droit de lafaillite, Brussel, 
Bruylant, 1983, 659; Colle, Ph., Het juridisch kader van dejaillissements
voorkoming, Antwerpen, Maklu, 1989, nr. 65). Deze zienswijze wordt 
bevestigd door de artikelen 9, lid 7 en 24 van het Regentsbesluit, waarnaar 
de rechtbank in geval van verwerping van de akkoordaanvraag steeds de 
aanvrager failliet kan verklaren (Bergen, 1 februari 1977, Pas., 1977, II, 
173; Brussel, 1 juni 1982, R.P.S., 1982, 152 en Pas., 1982, II, 105; Kh. 
Brussel, 15 februari 1982, R.P.S., 1982, 117). 

De toestand van staking van betaling en wankelend krediet is een feiten-
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kwestie overgelaten aan de soevereine beoordeling van de rechtbank. Beide 
voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn op de dag dat de rechter 
uitspraak doet. Indien dit niet het geval is, kan de schuldenaar geen 
gerechtelijk akkoord bekomen, hoe precair zijn financiele toestand ook is. 
De enige oplossing ligt dan in onderhandelingen met de schuldeisers met het 
oog op het sluiten van een minnelijk akkoord (over het minnelijk akkoord, 
zie Van Ommeslaghe, P., ,Les liquidations volontaires et Ies concordats" 
in L'entreprise en dijjiculte, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1981, 
436-442; Colle, Ph., o.c., nrs. 53-61). 

De begrippen ,staking van betaling" en ,wankelend krediet" worden in 
het gerechtelijk akkoord op dezelfde wijze uitgelegd als in het faillissement. 
Wij verwijzen dan ook naar de bespreking van die voorwaarden onder de 
titel van het faillissement (supra, nrs. 20 e.v.). 

AFDELING 2 

ONGELUK EN GOEDE TROUW 

339. De voorwaarde van ongeluk en goede trouw (art. 2, § I, lid 5 R.B. Ger. 
Akk.) raakt de openbare orde (Kh. Verviers, 31 maart 1966, J.L., 1966-
1967, 54; Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nrs. 610 en 845; Galaude, 
H., ,Overzicht van rechtspraak (1969-1974) - Gerechtelijk akkoord", 
T.P.R., 1974, 877; Colle, Ph., o.c., nr. 67). 

De onontvankelijkheid van de akkoordaanvraag wegens niet-vervulling van 
die voorwaarde kan daarom door om het even wie worden ingeroepen en 
ambtshalve door de rechtbank worden opgeworpen. 

Het is aan de schuldenaar zelf gelegen zijn ongeluk en goede trouw te 
bewijzen (Lowet, L. en Destree, J., Du concordat preventij de !a jaillite, 
Brussel, Larder, 1892, nr. 18; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 633; Frede
ricq, L. enS., Handboek, III, nr. 1890; R.P.D.P., V° Concordatjudiciaire, 
compl. II, nr. 45; Colle, Ph., o.c., nr. 67). Het gerechtelijk akkoord is een 
gunst die hem verleend wordt ten einde faillietverklaring te vermijden. Als 
eisende partij draagt hij de bewijslast (art. 870 Ger. W.). Actori incumbit 
probatio. 

1. DE INHOUD VAN DE BEGRIPPEN ,ONGELUK" EN ,GOEDE TROUW" 

Het gerechtelijk akkoord kan slechts toegestaan worden aan de schuldenaar 
die zowel ongelukkig als tegoeder trouw is (Bergen, 6 februari 1979, R.P.S., 
1979, 76). 
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a. Ongeluk 

340. Ben handelaar is ongelukkig wanneer hij het slachtoffer is van gebeur
tenissen of omstandigheden waarvoor hij niet in hoofdzaak verantwoorde
lijk kan gesteld worden. De moeilijkheden waarin hij verkeert mogen aldus 
niet in hoofdzaak te wijten zijn aan zijn eigen schuld, nalatigheid of 
onbekwaamheid (Kh. Gent, 25 januari 1980, R. W., 1980-81, 1955. Over de 
relatie tussen deze definitie en de causaliteitsleer, zie Colle, Ph., o.c., nr. 68 
die stelt dat de schuldenaar aldus ongelukkig is zolang de gebeurlijke fouten 
die hij pleegde niet de ,adequate" oorzaak zijn van de moeilijkheden die 
hij kent). 
Is derhalve niet ongelukkig, de schuldenaar wier benarde financiele toestand 
het gevolg is van wanorde in zijn beleid of die.het elementaire niet voorzag 
(Luik, 2 december 1975, J.L., 1975-76, 185). Met dit laatste wordt b.v. het 
geval bedoeld van een schuldenaar, die nalaat de nodige maatregelen te 
treffen om zich in te dekken tegen ongunstige ontwikkelingen en nadelige 
gebeurtenissen die hij kende of behoorde te kennen. Is evenmin ongelukkig, 
de schuldenaar die een deficitaire onderneming voortzet zonder de oorzaken 
van de verliessituatie op te sporen en die niet de minste poging onderneemt 
om die te bestrijden (Cass., 17 september 1982, A.C., 1982-83, 98 en 
T.B.H., 1983, 640). 

b. Goede trouw 

341. Ben schuldenaar is te goeder trouw in de zin van artikel 2, § 1, lid 5 
van het Regentsbesluit zolang hem geen grove fouten en nalatigheden 
verweten kunnen worden. 
De grove font onderscheidt zich van de gewone fout middels twee criteria: 
de wetenschap van de dader dat zijn handelwijze schadeverwekkend zal zijn 
(voorspelbaarheid en waarschijnlijkheid van de schade) en de overtreding 
van een regel of norm die van wezenlijk belang is voor de handhaving en 
het voortbestaan van de onderneming (deze twee criteria werden afgeleid 
uit doctrinale studies gewijd aan het begrip ,grove fout": Dalcq, R.O., 
Traite de la responsabilite civile, I, Brussel, Larcier, 1967, nr. 277; Cornelis, 
L., ,,La faute lourde et la faute intentionnelle'', J. T., 1981, 514; Colle, Ph., 
,Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter 
Venn. W.", T.B.H., 1985, 171-173; Hayoit de Termicourt, R., ,Bedrog 
en grove schuld op het stuk van nietnakoming van contracten'', R. W., 
1957-58, 72; Nguyen Thanh-Bourgeais, D., ,Contribution a l'etude de la 
faute contractuelle: la faute dolosive et sa place actuelle dans la gamme des 
fautes", Rev. Trim. Dr. Civ., 1973, 512; Roblot, R., ,De la faute Iourde 
en droit prive fran~ais", Rev. Trim. Dr. Civ., 1943, 6 en 15-16; Viney, G., 
,Remarques sur la distinction entre faute intentionnelle, faute inexcusable 
et faute lour de", D., 1975, Chron., 214). 

342. In de onderzochte peri ode werden volgende fouten en tekortkomingen 
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als onverenigbaar bestempeld met het goede trouw-vereiste (concrete voor
beelden uit vroegere rechtspraak vindt men bij Colle, Ph., o.c., nr. 71): 
- Geen of een onvolledige en onregelmatige boekhouding bijhouden (Ber
gen, 29 oktober 1975, Pas., 1976, II, 115; Bergen, 6 februari 1979, R.P.S., 
1979, 76); 
- Bevoorrechte schulden en inzonderheid achterstallen bij openbare 
schuldeisers (B.T.W., R.S.Z.) laten aangroeien (Bergen, 6 februari 1979, 
R.P.S., 1979, 76), tenzij de schuldenaar op regelmatige wijze van de 
bevoegde administraties uitsteltermijnen verkreeg (Kh. Brussel, 3 december 
1981, R.P.S., 1981, 317, en J.T., 1983, 326). Dit laatste betekent dat hij 
de administratie niet misleidde. Niettemin kan zijn goede trouw nog steeds 
in het gedrang komen, indien hij als dusdanig een hopeloze situatie voortzet
te (zie hieronder); 
- De voortzetting van een deficitaire onderneming. Te dezen dient opge
merkt te worden dat enkel de hopeloze voortzetting van een deficitaire 
ondernemingsactiviteit van aard is de goede trouw van de schuldenaar aan 
te tasten. De onderneming in moeilijkheden, die een beroep doet op een 
(reorganisatie)deskundige getuigt van goede wil (Bergen, 6 februari 1979, 
R.P.S., 1979, 76 en 81-82, noot Coppens, P.). De mislukking van een 
reorganisatieplan houdt dus niet automatisch in dat de schuldenaar niet in 
overeenstemming met de eisen van de goede trouw handelde. De ernst van 
het plan en de redelijkheid van de verwachtingen zijn in dat opzicht van 
doorslaggevend belang; 
- De kennelijke onbekwaamheid om handel te drijven of om een industrie
le activiteit te ontwikkelen (Bergen, 6 februari 1979, R.P.S., 1979, 76); 
- De vervoerder die niet-verzekerde voertuigen in het verkeer brengt en die 
met miskenning van de wettelijke voorwaarden internationale transporten 
verricht (Luik, 2 december 1975, J.L., 1975-76, 185); 
-De uitgifte van ongedekte cheques (Bergen, 29 oktober 1975, Pas., 1976, 
II, 115). 

343. De beoordeling van de goede trouw heeft niet alleen betrekking op de 
houding van de schuldenaar in de periode voorafgaand aan de indiening van 
de akkoordaanvraag, maar is eveneens gericht op de handelingen gesteld 
na de indiening van het verzoek. Zo wordt het gerechtelijk akkoord wegens 
miskenning van de goede trouw geweigerd aan de schuldenaar die, na de 
neerlegging van een akkoordverzoek, zijn actief overdrijft of een gedeelte 
van zijn passief verbergt, die valse, onvolledige of geen inlichtingen ver
schaft aan de rechter-commissaris of die nalaat ernstige concordataire 
voorstellen aan te bieden (Bergen, 29 oktober 1975, Pas., 1976, II, 115; 
Luik, 2 december 1975, J.L., 1975-76, 185) of, in weerwil van artikel 11 
van het Regentsbesluit, na de neerlegging van zijn verzoekschrift tot het 
bekomen van een gerechtelijk akkoord, zonder de machtiging van de 
rechter-commissaris verbintenissen aangaat (Luik, 9 november 1987, 
J.L.M.B., 1988, 950). 
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c. Bijkomende beschouwing 

344. In de praktijk worden de voorwaarden van ongeluk en goede trouw 
veelal samen behandeld .. Getoetst aan de concrete feitelijke realiteit is het 
inderdaad moeilijk beide voorwaarden duidelijk uit elkaar te houden. Zo 
is bv. de wanorde in het beleid van de schuldenaar, die o.m. tot uitdrukking 
komt in een onvolledige boekhouding, niet aileen verantwoordelijk voor het 
feit dat de schuldenaar bezwaarlijk nog als ongelukkig kan bestempeld 
worden, maar brengt bovendien tegelijkertijd zijn goede trouw in het 
gedrang. 

Met de voorwaarden van ongeluk en goede trouw werd een moraliteitsas
pect ingevoerd in de wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord. Deze 
voorwaarden hebben een remmend effect op de uitwerking van een gezonde 
bedrijfseconomische oplossing voor de problematiek van de ondernemin
gen in nood (zie daarover uitvoeriger, Colle, Ph., o.c., nrs. 194-195). 

2. DE BEOORDELING VAN HET ONGELUK EN DE GOEDE TROUW IN VEN

NOOTSCHAPSVERBAND 

345. Het spreekt vanzelf dat het ongeluk en de goede trouw beoordeeld 
moeten worden in hoofde van de vennootschap, die als rechtspersoon 
onderscheiden moet worden van haar aandeelhouders. Kwade trouw van 
een aandeelhouder kan in beginsel niet toegerekend worden aan de vennoot
schap. Zo besliste het Hof van Cassatie dat de door de Staat op grond van 
artikel 92 van het E.E.G.-verdrag onwettig toegekende steun aan een 
vennootschap niet van aard is de goede trouw van laatstgenoemde aan te 
tasten, al was de Staat hoofdaandeelhouder van die vennootschap. De 
steunontvangende akkoordaanvrager is immers een van de Belgische Staat 
onderscheiden rechtspersoon (Cass., 21 september 1989, R. W., 1989-90, 
1060 en T.B.H., 1989, 942-943). 

346. Omdat de vennootschap noodzakelijk optreedt via natuurlijke perso
nen en in principe gebonden is door al wat die personen in de uitvoering 
van hun opdracht verrichten, bepaalt artikel 2, § 2 van het Regentsbesluit 
dat de homologatie van het akkoord, aangevraagd door een naamloze 
vennootschap, een vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen, 
een cooperatieve vennootschap, door de rechtbank niet kan worden gewei
gerd op grond van handelingen verricht door een of meer beheerders of 
zaakvoerders, ten ware die handelingen werden verricht met de toestemming 
van de algemene vergadering of door haar werden bekrachtigd, terwijl zij 
de aard ervan kende, of dat zij van die aard zijn, dat zij een stempel van 
kwade trouw drukken op de werkzaamheid zelf van de vennootschap. 
Artikel 2, § 2, strekt er bijgevolg toe de vennootschap in zekere mate los 
te koppel en van de natuurlijke person en die haar besturen (over de ontoerei
kendheid van die be paling, zie Colle, Ph., o. c., nr. 73). 

648 



-~, · :~--·. ~------~---- -~ · r ------ ·· 

Zo werd beslist dat het achterhouden van stortingen aan de R.S.Z. en de 
B. T. W. -administratie niet toegerekend kan worden aan de vennootschap -
i.e. een N.V. - wanneer blijkt dat de algemene vergadering hiervan geen 
kennis had (Bergen, 6 februari 1979, R.P.S., 1979, 81, noot Coppens, P.). 
Zulks veronderstelt echter dat d~ boekhouding onvolledig en/of vervalst 
was. Bestuurders en, in voorkomend geval, commissarissen lopen in derge
lijk geval uiteraard het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld. 

De fout van oprichters om een ondergekapitaliseerde vennootschap op te 
richten wordt de aandeelhouders toegerekend, wanneer laatstgenoemden 
nalaten aan de ontoereikendheid van dat kapitaal te verhelpen (Coppens, 
P., ,De la bonne foi d'une societe anonyme", R.P.S., 1960, 196). 

347. Ben merkwaardige beslissing betreft het Butch-vonnis. De rechtbank 
oordeelde: ,Si au jour de /'homologation l'actionnariat de Ia societe et son 
conseil d'administration se sont modifies au point den 'avoir plus rien de 
commun avec ceux existant au jour de depot de Ia requete et de l'examen 
du deuxieme rapport, c'est evidemment it ce moment Ia qu 'il jaut se placer 
pour apprecier si Ia societe est malheureuse et de bonne joi. Cette solution 
s'impose d'autant plus qu 'ilfaut, it tout prix, eviter que le sort de l'entrepri
se soit lie it /'existence defautes commises parses anciens dirigeants. Ce qui 
doit do miner en Ia matiere c'est Ia notion economique, it savoir les possibili
tes de redressement griice au concordat et au plan qu'il implique" (Kh. 
Brussel, 3 december 1981, R.P.S., 1981, 319, en J.T., 1981, 326). 

Deze vanuit economisch standpunt verantwoorde redenering is onverzoen
baar met de letter, zoniet met de geest van de wet. Ben wijziging in de 
samenstelling van de vennootschapsorganen veroorzaakt geen onderbre
king in het leven van de vennootschap (Marechal, M., ,Procedure concor
dataire et bonnefoi des societes anonymes", R.P.S., 1982, 70-71). Die blijft 
zonder enig hiaat als een en dezelfde rechtspersoon voortbestaan. Daaruit 
volgt dat de vennootschap niet alleen gebonden blijft door de vroeger 
aangegane verbintenissen, doch eveneens blijft instaan voor de eerder 
begane fouten en nalatigheden. Artikel2, § 2 van het Regentsbesluit assimi
leert de vennootschap aan de meerderheidsaandeelhouders. Aan die assimi
latie komt geen retroactief einde door de ,latere" verdwijning of vervan
ging van de aandeelhouders. 

De stelling ingenomen in het Butch-vonnis discrimineert bovendien tussen 
vennootschappen en in eigen naam handeldrijvende handelaars (Marechal, 
M., I.e., 69-70). Laatstgenoemden treden per definitie altijd zelf op en 
kunnen bijgevolg gepleegde fouten en nalatigheden niet op de rug schuiven 
van een of ander orgaan. In eigen naam handeldrijvende schuldenaars 
kunnen zichzelf niet vervangen noch wegtoveren. 
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HOOFDSTUK II 

INLEIDING VAN DE PROCEDURE 

AFDELING 1 

INITIATIEFGERECHTIGDEN 

348. De bevoegdheid om een akkoordaanvraag in te dienen is voorbehou
den aan de in moeilijkheden verkerende schuldenaar (art. 3 R.B. Ger. 
Akk.). 

Het bevoegd orgaan om daartoe te beslissen in de N.V. is, behoudens 
andersluidende statutaire bepaling, de collegiale raad van bestuur, aange
zien hij krachtens artikel 54 Venn. W. bevoegd is om aile handelingen te 
verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van 
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet aileen de algeme
ne vergadering bevoegd is (Cass., 21 september 1989, R. W., 1989-90, 1060 
en T.B.H., 1989, 941-942). De aanvraag tot het bekomen van een gerechte
lijk akkoord strekkend tot de faillissementsvoorkoming is ongetwijfeld 
nuttig tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Het gerechtelijk 
akkoord beoogt immers de vennootschapscontinulteit te verzekeren, terwijl 
de verwezenlijking van het vennootschapsdoel precies een voortgezette 
vennootschapsactiviteit veronderstelt (Colle, Ph., o.c., nr. 75). 

Dezelfde oplossing geldt met betrekking tot het akkoord door boedelaf
stand. Het aangehaalde Cassatiearrest had overigens betrekking op een 
aanvraag tot het bekomen van een akkoord door boedelafstand. De juri
dische verantwoording verschilt weliswaar in laatstvermelde hypothese. 
Men kan inderdaad moeilijk voorhouden dat de beslissing om een akkoord 
door boedelafstand aan te vragen bijdraagt tot het bereiken van het maat
schappelijk doel. Het akkoord door boedelafstand, net zoals het faillisse
ment, leidt in de regel tot de verdwijning van de vennootschap. Die 
redenering neemt echter slechts een aspect van de bestuursbevoegdheid van 
de raad van bestuur in overweging. Zo de bevoegdheid van de raad van 
bestuur inderdaad beperkt is tot handelingen welke nodig of dienstig zijn 
ter bereiking van het maatschappelijk doel, is de raad van bestuur tevens 
gehouden aile wettelijke verplichtingen te eerbiedigen die verbonden zijn 
aan de uitoefening van die bestuursbevoegdheid. Wanneer de raad van 
bestuur nu vaststelt dat de vennootschap in een toestand van staking van 
betaling en wankelend krediet verkeert, is hij derhalve verplicht om aangifte 
te doen vanhet faillissement (art. 440 Faill. W.) of om een akkoordaanvraag 
in te dienen (art. 1 R.B. Ger. Akk.). 

Voor de aanwijzing van het bevoegde orgaan in andere vennootschapsvor
men dan de N.V., zie Colle, Ph., o.c., nr.75 (Vgl. ook supra nr. 48-49). 
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349. De daadwerkelijke neerlegging van het akkoordverzoek ter griffie van 
de rechtbank van koophandel en de vertegenwoordiging van de vennoot
schap in het rechtsplegingsverloop moeten gebeuren door het vennoot
schapsorgaan dat met de externe vertegenwoordigingsmacht is bekleed (zie 
Colle, Ph., o.c., nr. 75). 

AFDELING 2 

DE BEVOEGDE RECHTBANK 

350. De akkoordaanvraag moet neergelegd worden ter griffie van de mate
rieel en territoriaal bevoegde rechtbank. 
De materieel bevoegde rechtbank is de rechtbank van koophandel (art. 3 
R.B. Ger. Akk. en art. 574, 2° Ger. W.). 

De territoriaal bevoegde rechtbank is de rechtbank van de plaats waar de 
schuldenaar zijn woonplaats heeft (artt. 3 R.B. Ger. Akk. en 631, lid 3 
Ger. W.). 

Ret is de woonplaats op het ogenblik van de neerlegging van het verzoek
schrift die bepalend is. Voor de aanwijzing van die woonplaats gelden 
dezelfde criteria als in de faillissementsprocedure. Het onderscheid tussen 
schuldenaars-natuurlijke personen en schuldenaars-rechtspersonen dringt 
zich hier derhalve oak op (zie supra, nrs. 58 e.v .). 

AFDELING 3 

DE VERPLICHTE MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

351. Binnen de 24 uur nadat het akkoordverzoek ter griffie van de recht
bank is ingediend, geeft de griffier daarvan bericht aan de Procureur des 
Konings (art. 4, lid 2 R.B. Ger. Akk.). De mededeling aan het openbaar 
ministerie is door artikel 764, 9° Ger. W. op straffe van nietigheid voorge
schreven. Dat artikel wordt uitgelegd zoals artikel 574, 2° Ger. W., zodat 
de meldingsplicht niet alleen slaat op het verzoek zelf, doch eveneens alle 
vorderingen en geschillen omvat rechtstreeks ontstaan uit het akkoord en 
waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht 
dat het stelsel van het akkoord beheerst (zie supra, nrs. 294 e.v.). Ben 
aansprakelijkheidsvordering gericht tegen de vereffenaar van een akkoord 
door boedelafstand werd geacht verplicht mededeelbaar te zijn. Immers, de 
opdracht van de vereffenaar is rechtstreeks ontstaan uit het akkoord en de 
gegevens voor de oplossing van het geschil bevonden zich te dezen in de 
wetgeving betreffende het akkoord, aangezien de vereffenaar verweten 
werd artikel 29 van het Regentsbesluit te hebben miskend (Bergen, 15 
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februari 1982, Pas., 1982, II, 63, cone!. Subst. Proc. Gen. Demanet). 
Beantwoordt evenzeer aan beide voorwaarden de vordering tot opneming 
van een schuldvordering in het concordatair passief (Cass., 16 november 
1987, A.C., 1987-88, 337 en R. W., 1987-88, 1025). 

Dit is niet het geval met een vordering tot vaststelling van het bestaan en 
de omvang van een schuldvordering (Ibid.), evenmin als met de vordering 
die ertoe strekt voor recht te horen verklaren welke schuldvorderingen door 
een hypotheek gedekt zijn (Cass., 18 mei 1989, A.C., 1988-89, 1098 en 
R. W., 1989-90, 712). In dezelfde zin werd beslist dat een vordering tot 
toepassing van de schuldvergelijking na de indiening van een akkoordver
zoek niet hoeft medegedeeld te worden aan het openbaar ministerie (Brus
sel, 21 september 1982, J. T., 1983, 26-27). Ten onrechte ons inziens. 

De toepassing van de schuldvergelijking wordt immers bei:nvloed door de 
regels die het gerechtelijk akkoord beheersen, met name door artikel11 van 
het Regentsbesluit dat het recht schorst betalingen te verrichten vanaf de 
indiening van het akkoordverzoek. 

352. Overeenkomstig artikel138, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek treedt 
het Openbaar Ministerie ambtshalve op in de gevallen die de wet bepaalt 
en bovendien telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt. 

Het hager beroep ingesteld door het Openbaar Ministerie wegens de onbe
voegdheid ratione loci van de rechter die uitspraak had gedaan over een 
akkoordverzoek, werd op grand van genoemde bepaling ontvankelijk ver
klaard (Bergen, 14 december 1977, J. T., 1978, 60). De territoriale bevoegd
heidsregels raken inderdaad de openbare orde. 

353. De nietigheidssanctie voorzien door artikel 764, 9° van het Gerechte
lijk Wetboek is absoluut. Zij kan bijgevolg ten allen tijde opgeworpen 
worden en moet zelfs ambtshalve door de rechter uitgesproken worden 
(Bergen, 15 februari 1982, Pas., 1982, II, 63, eensl. cone!. Subst. Proc. Gen. 
Demanet. Zie ook Arbh. Luik, 8 mei 1974, J.L., 1974-75, 66) (voor 
toelichting, zie supra, nr. 71). 

Het Hof, dat de nietigheid uitspreekt, neemt tevens kennis van de grand 
van de zaak ter wille van de devolutieve kracht van het hager beroep (art. 
1068 Ger. W.) (Arbh. Luik, 8 mei 1974, J.L., 1974-75, 66; Bergen, 15 
februari 1982, Pas., 1982, II, 63, cone!. Subst. Proc. Gen. Demanet). 

AFDELING 4 

DE RECHTER·COMMISSARIS EN ZIJN VERSLAG 

354. De rechtbank die kennis neemt van het ter griffie neergelegde ak-
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koordverzoek, wijst onmiddellijk een rechter-commissaris aan belast met 
de taak eerst verslag uit te brengen over de ontvankelijkheid van de 
akkoordaanvraag en nadien over de toestand van de schuldenaar (art. 6 
R.B. Ger. Akk.). 

Indien de rechter-commissaris verhinderd is aan een zitting deel te nemen, 
dient hij niet bij afzonderlijk vonnis vervangen te worden. Het volstaat dat 
de rechtbank een van haar leden aanwijst om het verslag voor te lezen (Luik, 
9 november 1987, J.L.M.B., 1988, 949). Doch het verslag moet er zijn. 
Indien de rechter-commissaris tevens verhinderd werd het verslag op te 
maken, zal de zitting desnoods moeten uitgesteld worden. Nochtans dient 
opgemerkt te worden dat het ontbreken van bedoeld verslag de rechtsgeldig
heid van de aldus voortgezette rechtspleging niet aantast. Het horen van het 
verslag van de rechter -commissaris is een rechtsplegingsregel die niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven (art. 860 Ger. W.) (voor een 
kritische en genuanceerde benadering, zie supra, nrs. 106 e.v.). 

355. Kan de rechter-commissaris aansprakelijk worden gesteld voor tekort
komingen (b.v. verkeerde informatie over de financiele toestand van de 
schuldenaar) in de uitoefening van zijn opdracht? 

Handelsrechters zijn volwaardige rechters die als zodanig onderworpen zijn 
aan de aansprakelijkheidsregeling geldend voor beroepsmagistraten. Buiten 
de per ken van het uitdrukkelijk door de wet voorziene verhaal op de rechter, 
kunnen zij bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade 
voortvloeiend uit fouten die zij plegen in de uitoefening van hun jurisdictio
nele functie. 

De orgaantheorie wil dat de Staat evenmin aangesproken kan worden in de 
gevallen dat zijn orgaan - i.e. de rechter - niet vervolgd kan worden. De 
Recht bank van Eerste Aanleg te Brussel sloot zich bij deze traditionele leer 
aan om een aansprakelijkheidsvordering tegen twee rechter-commissarissen 
en de Belgische Staat onontvankelijk te verklaren (Rb. Brussel, 23 juni 1987, 
J.L.M.B., 1987, 1088, en T.B.B.R., 1988, 441, lezenswaardige kritische 
noot Van Oevelen, A.). 

Binnen het kader van dit overzicht kunnen wij over deze interessante 
problematiek niet Ianger uitwijden. Wij beperken ons dan ook tot twee 
opmerkingen. Vooreerst rijst de vraag in welke mate de aan de 
rechter-commissaris opgedragen verslaggeving daadwerkelijk als een juris
dictionele handeling aangemerkt kan worden. Vervolgens dient erop gewe
zen te worden dat in de recentste rechtsleer steeds meer stemmen opkomen 
om de (quasi-)aansprakelijkheidsimmuniteit van de magistraat te doorbre
ken zoniet om dan toch benadeelde rechtsonderhorigen een aansprakelijk
heidsverhaal tegen de Staat toe te kennen (Van Oevelen, A., De overheids
aansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht, II, Antwer
pen, Maklu, 1987, nrs. 753 en 803; Cornelis, L., ,De aansprakelijkheid van 
de magistraten zetelend in opsporingsdiensten, en van de Belgische Staat 
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voor de gebeurlijke fouten van de magistraten", T.B.H., 1983, 419-425; 
Storme, M., ,Wie berecht de onoordeelkundige rechter? Beschouwingen 
over de aansprakelijkheid van de rechterlijke macht" in Liber Amicorum 
Frederic Duman, II, Antwerpen, Kluwer, 1983, 699-707; Van Oevelen, A., 
,De aansprakelijkheid van de rechter-commissaris bij een procedure van 
gerechtelijk akkoord en de aansprakelijkheid van de Staat voor de eventuele 
fouten van deze magistraat", T.B.B.R., 1988, 445 e.v.; Van Oevelen, A., 
,Kan de Staat aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel onzorgvul
dig optreden van het openbaar ministerie bij de opsporing en de vervolging 
van misdrijven", R. W., 1987-88, 507; Colle, Ph., o.c., nr. 220). 

HOOFDSTUK III 

DE RECHTSPLEGING 

356. In het eerste deel van de procedure kan men twee fasen onderscheiden. 

Uiterlijk binnen acht dagen na de indiening van de akkoordaanvraag doet 
de rechtbank uitspraak over haar bevoegdheid en over de ontvankelijkheid 
van het verzoek na daaromtrent het verslag van de rechter-commissaris te 
hebben gehoord. (art. 7 R.B. Ger. Akk.). Wanneer de rechtbank zich 
bevoegd verklaart en het verzoek ontvankelijk verklaart, brengt de rechter
commissaris opnieuw verslag uit, ditmaal over de toestand van de schulde
naar. De rechter-commissaris moet vrij snel klaar zijn met dat tweede 
verslag, aangezien de rechtbank uiterlijk binnen 15 dagen na bovenvermelde 
eerste beslissing uitspraak moet doen over de voortzetting of niet van de 
akkoordprocedure (art. 8 R.B. Ger. Akk.). 

De omstandigheid dat beide fasen van de rechtspleging in eerste aanleg op 
dezelfde zitting en dus tegelijkertijd plaatsvonden, wat voor gevolg had dat 
de rechtbank zich bij een en hetzelfde vonnis uitgesproken had zowel over 
de ontvankelijkheid van het verzoek als over de grand ervan, tast de 
regelmatigheid van de procedure in hager beroep niet aan voor zover de 
akkoordaanvrager voor het hof van beroep over de grand van het geschil 
heeft geconcludeerd en zijn opmerkingen nopens het verslag van de rechter
commissaris, ook wat de grand betreft, voor het hof van beroep heeft 
kunnen naar voor brengen (Cass., 17 september 1982, A.C., 1982-83, 97 
en Pas., 1983, I, 87). 

357. Te rekenen van het eerste verslag van de rechter-commissaris kan de 
rechtbank, indien zij tot de overtuiging komt dat de schuldenaar aan de 
vereiste grandvoorwaarden niet voldoet, het akkoordverzoek verwerpen 
(art. 8, lid 5 R.B. Ger. Akk.) en, in voorkomend geval, de schuldenaar 
failliet verklaren (art. 24 R.B. Ger. Akk.). De op die wijze faillietverklaarde 
schuldenaar kan pas een tweede akkoordverzoek neerleggen na voorafgaan-
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delijk de intrekking van het faillissementsvonnis te hebben bekomen (Ber
gen, 1 februari 1977, Pas., 1977, II, 172). 

HOOFDSTUK IV 

GEVOLGEN VERBONDEN AAN DE NEERLEGGING VAN HET 
AKKOORDVERZOEK 

358. Door de indiening van de akkoordaanvraag worden de goederen die 
zich in het patrimonium van de schuldenaar bevinden met een zekere 
onbeschikbaarheid getroffen en worden, ten voordele van de schuldenaar, 
alle latere daden van uitvoering geschorst (artt. 5, lid 1 en 11 R.B. Ger. 
Akk.). 

Aldus zijn aan de neerlegging van een akkoordverzoek twee essentiele 
gevolgen gekoppeld: de betrekkelijke onbekwaamheid van de schuldenaar 
en de opschorting van tenuitvoerlegging. 

AFDELING 1 

DE BETREKKELIJKE ONBEKWAAMHEID VAN DE SCHULDENAAR 

359. De juridische grondslag voor de betrekkelijke onbekwaamheid van de 
schuldenaar ligt vervat in artikel 11 van het Regentsbesluit dat luidt: 
,Hangende de rechtspleging tot het bekomen van het akkoord, kan de 
schuldenaar noch vervreemden noch met hypotheek bezwaren, noch zich 
verbinden, zonder machtiging van de rechter-commissaris''. 

Elke betaling van een geldsom maakt een vervreemding uit, daar zij de 
overdracht van de eigendom van een soortzaak tot gevolg heeft. Iedere 
betaling maakt als zodanig een daad van beschikking uit, waarvoor de 
voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris bekomen moet wor
den (Bergen, 26 juni 1984, Pas., 1984, II, 142-143 verwijzend naar het 
bekende Cassatiearrest van 14 september 1961, Pas., 1962, I, 68). 

Het verbod neergelegd in artikel 11 is absoluut, raakt de openbare orde en 
gaat in vanaf de neerlegging van het akkoordverzoek (Luik, 9 november 
1987, J.L.M.B., 1988, 950). De schuldenaar die een tot zijn actief behorend 
onroerend goed verkoopt, al is het onder een opschortende voorwaarde, 
miskent derhalve artikel 11 van het Regentsbesluit. Zulk gedrag heeft 
ongetwijfeld een nadelige invloed op de beoordeling van zijn goede trouw. 
De vaststelling dat de schuldeisers door die verkoop niet zouden zijn 
benadeeld is in dat opzicht irrelevant (Ibid.). 
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360. Indien aanvaard wordt dat de rechter-commissaris de bevoegdheid 
heeft de schuldenaar een algemene machtiging te verlenen tot het verrichten 
van aile betalingen die bv. onder het dagelijks bestuur ressorteren (zie Colle, 
Ph., o.c., nr. 88; Windey, J. en Torbeyns, D., ,Lapoursuite provisoire des 
activites commerciales", J. T., 1986, 337), kan daarentegen niet geduld 
worden dat de concordataire vergadering tot de voortzetting van de onder
nemingsactiviteit en van de lopende contracten besluit op een wijze die 
indruist tegen de voorschriften van artikel 11 van het Regentsbesluit (Kh. 
Luik, 17 mei 1983, J.L., 1983, 450, noot Fran9ois, P.). In de aangehaalde 
zaak had de concordataire vergadering een werknemerscomite ,d'autoges
tion" gemachtigd zomaar alle daden, handelingen en verrichtingen te doen, 
nodig voor de verderzetting van de activiteiten. 
Ret is niet omdat de akkoordschuldenaar door een zekere onbekwaamheid 
getroffen is met betrekking tot de daden van beschikking, dat zijn schulde
naars zich niet meer geldig in zijn handen kunnen bevrijden. Bijgevolg 
kunnen in een akkoord door boedelajstand de schuldenaars zich rechtsgel
dig van hun schulden kwijten, of wei in handen van de vereffenaar, of wei 
in handen van de akkoordschuldenaar zelf (Bergen, 10 december 1985, 
J.L.M.B., 1987, 825). Men heeft er dus alle belang bij in het akkoord te 
bedingen dat alle betalingen in handen van de vereffenaar dienen te gebeu
ren. 

361. Aangevatte gedingen lopen gewoon verder. 
Ben hervatting van geding (art. 815 Ger. W.) dringt zich niet op, aangezien 
het gerechtelijk akkoord geen verandering van staat meebrengt, noch een 
nieuwe rechtspersoon doet ontstaan (Kh. Namen, 22 september 1983, Rev. 
Reg. Dr., 1984, 80). 

AFDELING 2 

DE OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING 

1. JURIDISCHE GRONDSLAG - SAMENLOOP 

362. Uit de indiening van het verzoek tot het bekomen van een gerechtelijk 
akkoord volgt van rechtswege voorlopige schorsing, ten voordele van de 
schuldenaar, van alle daden van uitvoering (art. 5, lid 1 R.B. Ger. Akk.) 
(over het voorlopig karakter van de schorsing, m.n. tot aan het homologa
tievonnis of tot aan de verwerping van de akkoordaanvraag, zie de parle
mentaire besprekingen in de Senaat, Pasin., 1887, 202; Cloquet, A., Les 
Novelles, IV, 1985, nrs. 697 en 888; Colle, Ph., o.c., nr. 86; Fredericq, L., 
Traite, VIII, nrs 660 en 732; Adv. Gen. Liekendael, conclusie voor Cass. 
26 november 1981, R.P.S., 1982, 82; VanRyn, J. en Heenen, J., Principes, 
IV, nr. 2946). 
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De schorsing van de daden van tenuitvoerlegging is eigenlijk een uitvloeisel 
van het algemeen beginsel van de verplichte gelijke behandeling van de 
schuldeisers neergelegd in de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet, waar
naar ieder die persoonlijk verbonden is, gehouden is zijn verbintenissen na 
te komen onder verband van al zijn goederen, welke strekken tot gemeen
schappelijke waarborg voor alle schuldeisers en waarvoor de prijs onder hen 
verdeeld wordt naar evenredigheid van hun vordering. 
De vrijwaring van de gelijkheidsregel, die geen andere afwijkingen duldt 
dan de wettige redenen van voorrang (voorrechten, panden en hypotheken) 
(art. 9 Hyp. W.), brengt dus mee dat vanaf de indiening van een verzoek
schrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord een samenloop 
ontstaat tussen de chirografaire schuldeisers (Cass., 17 oktober 1980, A.C., 
1980-81, 177, R. W., 1980-81, 2065 en J. T., 1981, 552; Cass., 2 mei 1985, 
A.C., 1984-85,1187, T.B.H., 1985, 533,R.W., 1985-86, 38mettelkenmale 
concl. Adv. Gen. Janssens de Bisthoven, Bank. Fin., 1986/2, 28, noot 
Heenen, J. en R.C.J.B., 1989, 422, noot Forges, M. en 't Kint, F.; Luik, 
25 maart 1976, J.L., 1975-76, 242; Brussel, 23 maart 1983, T.B.H., 1983, 
579, R. W., 1983-84, 93 en Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 168; Antwerpen, 7 
mei 1984, T.B.H., 1986, 119; Antwerpen, 9 september 1980, Bank Fin., 
1981, 65; Kh. Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 1978, 654; Kh. Dinant, 17 
juni 1980, Rev. Reg. Dr., 1980, 364, noot Dermine, L.). Hun rechten 
worden vanaf dat bewust ogenblik onherroepelijk vastgelegd, d. w .z. gekris
talliseerd (Kh. Luik, 25 oktober 1983, J.L., 1984, 616; Castille, J., ,Depot 
d'une requete et concours des creanciers" in Les creanciers et le droit de 
lajaillite, Brussel, Bruylant, 1983, 660; Colle, Ph., o.c., nr. 86; Coppens, 
P. en 't Kint, F., ,Examen de jurisprudence (1974-1979)- Les faillites et 
les concordats", R.C.J.B., 1979, 399 en 438; Maes, B. en Biitzler, R., ,Le 
droit d'execution individuelle des creanciers de la masse", R. C. J.B., 1985, 
455-457; Van Ommeslaghe, P., ,Les liquidations volontaires et les concor
dats", I.e., 467). Ter verwezenlijking van die doelstelling drong zich derhal
ve de schorsing op van individuele uitvoeringsdaden. Individuele vervolgin
gen tasten het gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers aan (Cass., 
17 oktober 1980, A.C., 1980-81, 177; Kh. Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 
1978, 654). 

2. STREKKING VAN DE OPSCHORTINGSREGEL 

De opschortingsregel treft enkel en alleen de daadwerkelijke uitvoeringsda
den. 

a. Beslagleggingen 

363. De neerlegging van een akkoordaanvraag vormt in beginsel geen 
beletsel voor het leggen van bewarende beslagen en beslagen onder derden 
(Beslagr. Brussel, 1 maart 1979, B.R.H., 1979, 563; Beslagr. Brussel, 4 april 
1980, B.R.H., 1981, 49 dat het verzoek tot het leggen van een bewarend 
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beslag weliswaar afwees, doch om reden dat het bewijs van hoogdringend
heid (art. 1413 Ger. W.) onvoldoende geleverd was; Cloquet, A., Les 
Novelles, IV, 1985, nr. 690; Adv. Gen. Dumon, F., Conclusie voor Cass., 
18 november 1971, Pas., 1972, I, 271; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 648; 
Lowet, L. en Destree, J., Du concordat, nr. 39; VanRyn, J. en Heenen, 
J., Principes, IV, nr. 2942. Voor enige kritiek, raadplege men Colle, Ph., 
o.c., nr. 99). 

b. Gerechtelijke vast/egging van rechten 

364. Andere bewarende maatregelen strekkend tot de erkenning of vrijwa
ring van rechten worden evenmin door de opschortingsregel getroffen. De 
in de samenloop betrokken schuldeisers mogen bijgevolg rechtsvorderingen 
instellen met het oog op de gerechtelijke vast legging van hun rechten en met 
het oog op het bekomen van een uitvoerbare titel (Cass., 30 april 1979, 
A.C., 1978-79, 1029). Concreet kan bv. de akkoordschuldenaar door een 
werknemer vervolgd worden om tot betaling van een opzeggingsvergoeding 
veroordeeld te worden (Cass., 4 februari 1980, A.C., 1979-80, 659 en Pas., 
1980, I, 650). De akkoordschuldenaar kan evenzeer door de R.S.Z. ver
volgd worden tot betaling van achterstallige bijdragen en toebehoren (Arbh. 
Brussel, 21 mei 1981, R. W., 1982-83, 1391). 

Het gelijkheidsbeginsel, dat aan de grondslag van de opschortingsregelligt, 
verzet zich aileen tegen de tenuitvoerlegging van het aldus bekomen vonnis, 
omdat daardoor de rechten van de andere schuldeisers zouden geschaad 
worden (Cass., 4 februari 1980, A.C., 1979-80, 659 en Pas., 1980, I, 650; 
Dum on, Y., , ,De la requete en concordat judiciaire, des propositions 
concordataires jusqu'a !'homologation du vote des creanciers", B.R.H., 
1975, 35; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 648; Lowet, L. en Destree, J., Du 
concordat, nr. 39). 

c. Hypothecaire inschrijvingen 

365. De schuldeisers behouden eveneens het recht een vroeger toegestane 
hypotheek in te schrijven, omdat als zodanig geen nieuw recht geschapen 
wordt, doch enkel een reeds tussen partijen geldig bestaand recht aan derden 
tegenstelbaar wordt gemaakt (Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 690; 
Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 651. Contra, maar ten onrechte, Brussel, 
23 maart 1983, T.B.H., 1983, 579). Weliswaar kan de hypotheek in de loop 
van de akkoordprocedure niet ingeroepen worden, omdat de tegenstelbaar
heid ervan onbestaande was op het ogenblik dat de samenloop tot stand 
kwam terwijl de rechten van de schuldeisers precies onherroepelijk vastge
legd worden op het ogenblik van de neerlegging van het akkoordverzoek 
(Cass., 17 oktober 1980, A.C., 1980-81, 177-178, R. W., 1980-81, 2065 en 
J.T., 1981, 552; Brussel, 23 maart 1983, T.B.H., 1983,579, R. W., 1983-84, 
93 enRec. Gen. Enr. Not., 1?84, 168; Luik, 15 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 
1224). 
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De krachtens artikel318 W.I.B. aan de administratie der directe belastingen 
toegestane derogatie, om in afwijking van artikel447 van de Faillissements
wet, haar wettelijke hypotheek oak na de dag van de faillietverklaring in 
te schrijven, moet restrictief uitgelegd worden en krijgt dus geen uitwerking 
in geval van gerechtelijk akkoord of in om het even welke andere samen
loopsituatie (Brussel, 15 maart 1990, R.P.S., 1990, 124). Deze rechtspraak 
moet worden goedgekeurd. De rechtsregelen die het faillissement beheersen 
mogen niet per analogie toegepast worden op het gerechtelijk akkoord, 
tenzij de wetgever zulks uitdrukkelijk heeft gewild (Cass., 18 november 
1971, Pas., 1972, I, 282, concl. Adv. Gen. F. Duman. Zie oak Lowet, L. 
en Destree, J., Du concordat, nr. 52). Het faillissement en het gerechtelijk 
akkoord zijn onderscheiden instituten. De artikelen 546 en 568 van de 
Faillissementswet werden op grand van dezelfde redenering niet toepasselijk 
verklaard op het gerechtelijk akkoord (zie Cass., 18 november 1971, A. C., 
1972, 281-282 en Pas., 1972, I, 282; Kh. Kortrijk, 7 juni 1977, R. W., 
1979-80, 2073; Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nrs. 674-675; Frede
ricq, L., Traite, VIII, nrs. 492 en 498; Fredericq, L. enS., Handboek, III, 
nrs. 1922 en 2023; Galaude, H., ,Overzicht van rechtspraak (1969-1974) 
- Gerechtelijk akkoord", T.P.R., 1974, 882-884. Zie oak de kritische 
bemerkingen van VanRyn, J. en Heenen, J., Principes, IV, nrs. 2795 en 
2961 enHeenen, J., ,,Les garanties du vendeur de meubles etleurs avatars'', 
R.C.J.B., 1973, 27 e.v.). 

3. TOEPASSINGSVELD VAN DE OPSCHORTINGSREGEL 

366. De opschortingsregel bindt alleen de chirografaire schuldeisers, wier 
schuldvordering is ontstaan v66r de indiening van de akkoordaanvraag. De 
opschortingsregel tast de rechten niet aan van de hypothecaire, bevoorrech
te en pandhoudende schuldeisers, evenmin als de rechten van de boedel
schuldeisers en schuldeisers buiten massa (over laatstbedoelde categorie van 
schuldeisers, zie Colle, Ph., o.c., nr. 97). 

a. Hypothecaire, bevoorrechte en pandhoudende schuldeisers 

367. De omstandigheid dat hypothecaire, bevoorrechte en pandhoudende 
schuldeisers uitvoeringsmaatregelen mogen blijven treffen, vloeit voort uit 
een samenlezen van de artikelen 5 en 29, lid 2 van het Regentsbesluit. 
Luidens laatstgenoemde bepaling bindt het gehomologeerd akkoord ge
noemde schuldeisers niet. Derhalve kan moeilijk worden aangenomen dat 
zij in de aan de homologatie voorafgaande peri ode wel aan de opschortings
regel zouden onderworpen zijn (Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, 
nr. 688; Colle, Ph., o. c., nr. 95; Duman, Y., ,De la requete en concordat 
judiciaire", I.e., 35; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 649). 
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b. Algemeen bevoorrechte schuldeisers 

368. Ten aanzien van de algemeen bevoorrechte schuldeisers moet wellicht 
dezelfde redenering worden gevolgd. Het Hof van Cassatie besliste inder
daad dat het tweede lid van artikel 29 geen onderscheid maakt tussen 
bijzonder en algemeen bevoorrechte schuldeisers (Cass., 4 november 1982, 
A.C., 1982-83, 327-328. Zie infra, nr. 403). 

c. Boedelschuldeisers 

369. De werking van de opschortingsregel strekt zich evenmin uit tot 
boedelschuldeisers, omdat hun schuldvorderingen na de neerlegging van het 
akkoordverzoek zijn ontstaan (zie daarover infra, nr. 405). Zij zijn dus niet 
betrokken in de door de akkoordaanvraag veroorzaakte samenloop. De 
akkoordaanvraag treft hen niet. Zulks strookt bovendien met het gezond 
verstand. Leveranciers en anderen moeten aangespoord worden om nog 
verder met de akkoordschuldenaar te contracteren (Caeymaex, J., ,Obser
vations a propos de la notion de dette de masse", J.L.M.B., 1988, 57; Colle, 
Ph., o.c., nr. 97; Derrida, F., ,Le credit et le droit des procedures 
collectives" in Etudes ojfertes ii Rene Rodiere, Parijs, Dalloz, 1981, 72; 
Jackson, T.H., The Logic and Limits of Bankruptcy law, Cambridge, 
Harvard University Press, 1986, 153; Ripert, G. en Roblot, R., Traite 
elementaire de droit commercial, II, Parijs, L.G.D.J., 1986 (lOe Ed.), 
nr. 3062). 

4. GEVOLGEN 

370. De opschortingsregel is erop gericht de eerbiediging van de gelijkheid 
tussen de schuldeisers te verzekeren (supra, nr. 362). Elke daad, handeling, 
verrichting of vordering die de gelijkheidsregel in het gedrang brengt moet 
derhalve geweerd worden, tenzij andersluidende wetsbepaling die zodanige 
schending uitdrukkelijk toestaat (Colle, Ph., o.c., nr. 100). 

De aan de opschortingsregel verbonden gevolgen dienen in het Iicht van deze 
beginselen bestudeerd te worden. 

Hierna worden uitsluitend de gevolgen besproken die ter sprake kwamen 
in de gepubliceerde rechtspraak met betrekking tot het gerechtelijk ak
koord. Voor andere mogelijke gevolgen wordt verwezen naar de hieraan 
gewijde bespreking in het faillissementsdeel (supra, nrs. 140 e.v.). De te 
volgen redenering is mutatis mutandis dezelfde. 

a. Ten aanzien van het revindicatierecht 

371. De verhuurder, bewaargever, uitlener, lessor, enz. blijven eigenaar 
van de zaak die zich in handen van de schuldenaar bevindt. In principe 
kunnen ze steeds hun eigendom terugvorderen, op voorwaarde dat hij nog 
in natura aangetroffen wordt in het patrimonium van de schuldenaar. De 
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rechtbank van koophandel te Kortrijk besliste aldus terecht dat tractoren, 
die aan de akkoordschuldenaar in bewaring waren gegeven, niet tot de 
afgestane boedel (akkoord door boedelafstand) behoren, evenmin als de 
opbrengst van de laatste tractor die hij verkocht had, maar waarvan de 
bekomen prijs door de rechter-commissaris op een ,afzonderlijke" reke
ning was geplaatst, zodat hij niet vermengd was geraakt met de overige 
gelden van de te vereffenen boedel (Kh. Kortrijk, 7 juni 1977, R. W., 
1979-80, 2074, noot Braeckmans, H.). Het was anders geweest indien de 
uit de verkoop voortkomende gelden niet meer identificeerbaar en individu
aliseerbaar waren. In dat geval zou de bewaargever, ten belope van de 
waarde van de verkochte tractor, chirografaire schuldeiser zijn geweest en 
had hij, op voet van gelijkheid, met de overige schuldeisers in de concorda
taire dividenden moeten delen. 

372. Het Hof van Beroep te Gent besliste dat het revindicatierecbt van de 
onbetaalde (contante) verkoper ingesteld door artikel 20, 5°, lid 6 van de 
Hypotbeekwet vervalt met de indiening van een verzoekscbrift tot bet 
bekomen van een gerechtelijk akkoord, omdat alsdan de samenloop tussen 
de scbuldeisers ontstaat en vanaf dat tijdstip de gelijkbeidsregel onder die 
schuldeisers geeerbiedigd moet worden (Gent, 23 april1982, R. W., 1982-83, 
243. In dezelfde zin Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 752; Fredericq, L. en 
S., Handboek, III, nr. 2023; Heenen, J., ,Les garanties du vendeur de 
meubles", I.e., 14 en 30; VanRyn, J. en Heenen, J., Principes, IV, 
nr. 2795). Wij onderschrijven deze zienswijze niet. Er is geen enkele bepa
ling die artikel 20, 5°, lid 6 van de Hypotbeekwet buiten werking stelt in 
geval van gerecbtelijk akkoord. Dergelijke bepaling bestaat wei voor bet 
geval dat de scbuldenaar failliet wordt verklaard, met name artikel 546 van 
de Faillissementswet, docb de recbtsregelen die bet faillissement bebeersen 
mogen niet per analogie toegepast worden op het gerechtelijk akkoord, 
tenzij de wetgever zulks uitdrukkelijk beeft gewild (Cass., 18 november 
1971, A.C., 1972, 281 en Pas., 1972, I, 282, concl. toenmalig Adv. Gen. 
Dumon, F.; Lowet, L. en Destree, J., Du concordat, nr. 52). Het faillisse
ment en het gerechtelijk akkoord zijn onderscheiden instituten. Vandaar bv. 
dat artike1568 van de Faillissementswet (stoppage in transitu) niet toepasse
lijk wordt geacht op het gerecbtelijk akkoord (Cass., 18 november 1971, 
A. C., 1972,281-282 en Pas., 1972, I, 282; Fredericq, L., Traite, VIII, nrs. 
492 en 498; Fredericq, L. en S., Handboek, III, nrs. 1922 en 2023; 
R.P.D.B., V° Concordat judiciaire, compl. II, nr. 480). Er bestaat geen 
reden om een andere redenering te volgen ten aanzien van de toepassing van 
artikel 546 van de Faillissementswet, zodat de inleiding van de akkoordpro
cedure bet revindicatierecbt ingesteld bij artikel20, 5°, lid 6 van de Hypo
tbeekwet geenszins in het gedrang brengt (Cloquet, A., Les Novelles, IV, 
1985, nr. 674; De Caluwe, A., ,Verkopen en betaald geraken", T.P.R., 
1983, 246; Adv. Gen. Dumon, F., conclusie voor Cass., 18 november 1971, 
Pas., 1972, I, 270-271). 
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b. Ten aanzien van de sehuldvergelijking 

373. De schuldvergelijking heeft een dubbele functie: het is een vereenvou
digde wijze van betaling en het is een waarborg dat er betaald zal worden 
(Cass. fr., 2juli 1973, D., 1974, J., 427; Coppens, P., ,Pour la compensa
tion apres faillite", B.R.H., 1968, 206-207; Stranart, A.M., ,Opposabilite 
aux tiers des conventions d'indivisibilite, de compensation et d'unicite de 
comptes", I.T.O.A.U.-C.I.E.A.U., Carrefour juridique, 24 februari 1983, 
Brussel, 12. Zie ook het Rapport over het antwerp van E.E.G.-verdrag 
inzake faillissement, akkoord en andere soortgelijke procedures, Bulletin 
E. E. G., suppl. 2/82, 90). 

In Belgie weegt de betalingsfunctie door, zodat het recht op schuldvergelij
king vervalt vanaf de neerlegging van het akkoordverzoek. Immers, haugen
de de rechtspleging mag krachtens artikel 11 van het Regentsbesluit de 
schuldenaar geen betalingen meer verrichten (Luik, 25 maart 1976, J.L., 
1975-76, 242). Dit is geen doorslaggevend argument, aangezien de wettelijke 
schuldvergelijking uit kracht van de wet plaatsvindt (art. 1290 B. W .) en dus 
eigenlijk niet het werk is van de schuldenaar (De Page, H., Traite, III, 
nr. 644). De werkelijke reden ligt veeleer in het dwingend karakter van de 
eerbiediging van de gelijkheid onder de schuldeisers. De conventionele en 
de gerechtelijke schuldvergelijking zijn daarom evenzeer verboden vanaf de 
indiening van de akkoordaanvraag (Kh. Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 
1978, 654). Aldus vernietigde het Hof van Beroep te Luik terecht de door 
een bank verrichte compensatie tussen, enerzijds bedragen in haar handen 
terechtgekomen ingevolge de inning na de indiening van het akkoordver
zoek van facturen door de akkoordschuldenaar en, anderzijds openstaande 
schulden van die schuldenaar jegens de bank (Luik, 25 maart 1976, J.L., 
1975-76, 242. Zie ook Kh. Luik, 5 maart 1986, T.B.H., 1987, 749). Het 
compensatieverbod kan natuurlijk opgeheven worden met de machtiging 
van de rechter-commissaris (Coppens, P. en 't Kint, F., I.e., R.C.J.B., 
1979, 439; Colle, Ph., o.e., nr. 108; Van Ommeslaghe, P., ,Les liquida
tions volontaires et les concordats", I.e., 466; VanRyn, J. en Heenen, J., 
Principes, IV, nrs. 2949 en 2954). Dit is een logische gevolgtrekking van het 
betalingsaspect dat aan de schuldvergelijking verbonden is. Betalingen 
kunnen in de loop van de akkoordprocedure worden verricht met vooraf
gaande machtiging van de rechter-commissaris (art. 11 R.B. Ger. Akk.). 

374. De rechtspraak laat tevens de compensatie toe tussen eonnexe schul
den, zijnde schulden waartussen een nauwe samenhang bestaat omdat zij 
voortvloeien uit eenzelfde contract of uit daarmee gelijkgestelde conventio
neel ondeelbaar gemaakte rekeningen (Cass., 28 februari 1985, A.C., 
1984-85, 892; Bergen, 2 november 1976, Pas., 1977, II, 134; Brussel, 6 
september 1984, J.T., 1985; 27; Luik, 30januari 1985, J.L., 1985, 277; Kh. 
Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 1978, 654; Kh. Namen, 6 november 1986, 
Rev. Reg. Dr., 1987, 289; Kh. Bergen, 10 november 1986, R.P.S., 1986, 
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83; Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 1757; Coppens, P. en 't Kint, 
F., I.e., R.C.J.B., 1979, 389-390; Colle, Ph., o.c., nr. 108; Fredericq, L., 
Traite, VII, nr. 81; Van Ommeslaghe, P., ,Les liquidations volontaires et 
les concordats", I.e., 467; Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes, IV, 
nr. 2682). De schuldvergelijking is dan een toepassing van de exceptio non 
adimpleti contractus (Luik, 25 maart 1976, J.L., 1975-76, 243), welke 
exceptie inderdaad niet buiten werking wordt gesteld door de inleiding van 
een akkoordprocedure (zie Cass., 28 februari 1985, A. C., 1984-85, 892 en 
J. T., 1986, 579, noot 't Kint, F. inzake faillissement gewezen, dat stelt dat 
de onderlinge afhankelijkheid tussen wederkerige verbintenissenniet verbro
ken wordt door de totstandkoming van een samenloopsituatie. Het spreekt 
vanzelf dat dit waar is voor elke vorm van samenloop). Bedoelde samen
hang blijkt niet voorhanden te zijn tussen een schuld van de akkoordschul
denaar jegens de arbeidsongevallenverzekeraar wegens achterstallige pre
mies en de schuldvordering op diezelfde verzekeraar wegens te veel betaalde 
premies tijdens de vereffening van de vennootschap door de vereffenaar in 
een akkoord door boedelajstand. Het Hof van Cassatie stelde dat het te 
dezen niet tegenstrijdig noch dubbelzinnig is te beslissen dat schuld en 
schuldvordering niet voortvloeien uit het specifiek wederkerig karakter van 
de verzekeringsovereenkomst, daar de schuldvordering op de regel steunt 
inzake de terugvordering van onverschuldigde betaling (Cass., 2 september 
1982, A.C., 1982-83, 5-6 en Pas., 1983, I, 5). 

De schuldeiser kan in geen geval de schuldvergelijking wegens connexe 
schulden inroepen, indien hij zijn contractuele verplichtingen reeds voor de 
neerlegging van het akkoordverzoek volledig is nagekomen. In die hypothe
se zijn er geen wederzijdse schulden meer. Aileen in hoof de van de akkoord
schuldenaar bestaat er nog een schuld (Luik, 25 maart 1976, J.L., 1975-76, 
243). 

c. Ten aanzien van de rekening-courant en conventioneel ondeelbaar ge
maakte rekeningen 

375. De rekening-courant wordt van rechtswege afgesloten bij de indiening 
van het akkoordverzoek (Kh. Luik, 5 maart 1986, T.B.H., 1987, 749), 
omdat het een contract intuitu personae betreft, dat op het wederzijds 
vertrouwen steunt van beide contractpartijen, en door de indiening van een 
akkoordaanvraag, die de bekentenis inhoudt van de toestand van staking 
van betaling en wankelend krediet (supra, nr. 338), wordt dat vertrouwen 
precies ernstig geschokt (Kh. Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 1978, 
652-653; Kh. Hasselt, 6 september 1979, B.R.H., 1980, 203; Nelissen, J .M., 
De rekening courant, Antwerpen, Maarten Kluwers Internationale Uitge
versonderneming N.V., 1976, 363. Genuanceerder Luik, 25 maart 1976, 
J.L.' 1975-76, 243). 

Bedragen gestort op de rekening-courant na de indiening van de akkoord
aanvraag, kunnen bijgevolg niet gecompenseerd worden met het saldo 
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vastgesteld op het ogenblik van de afsluiting van de rekening, vermits de 
rekening-courant gewoonweg niet meer bestaat (Antwerpen, 9 september 
1980, Bank. Fin., 1981/1, 64; Kh. Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 1978, 
655-656; Kh. Hasselt, 6 september 1979, B.R.H., 1980, 204), behoudens het 
geval dat de rekening-courant voortgezet werd met de machtiging van de 
rechter-commissaris (Luik, 25 maart 1976, J.L., 1975-76, 243). De voortzet
ting met machtiging van de rechter-commissaris wordt evenwel niet alge
meen aanvaard, omdat men te maken heeft met een contract intuitu 
personae. Volgens een moderne strekking anderzijds, vindt de ontbinding 
van de rekening-courant niet meer van rechtswege plaatsvindt, doch afhan
kelijk is van de uitdrukkelijke wilsuiting van de bankier-medecontractant 
(zie infra, nr. 384). 

376. De uiteengezette beginselen inzake rekening-courant zijn van overeen
komstige toepassing op rekeningen die conventioneel ondeelbaar gemaakt 
zijn door partijen die in doorlopende handelsbetrekkingen betrokken zijn. 
Het beding van ondeelbaarheid mag echter geen bedrieglijk karakter verto
nen, noch een kunstmatige band doen ontstaan (Cass., 28 februari 1985, 
A.C., 1984-85, 892-893 en J.T., 1986, 578, noot 't Kint, F.; Kh. Luik, 25 
oktober 1983, J.L., 1984, 615-618). De bedongen ondeelbaarheid moet 
werkelijkheidsconform zijn (zie daarover Mahaux, J., ,La compensation" 
in Les suretes issues de Ia pratique, II, Brussel, P.U.B., september 1983, 
E30 e. v.; Stranart, A.M., ,Opposabilite aux tiers des conventions d'indivi
sibilite", I. c.). 

De Recht bank van Koophandel te Bergen aanvaardde zulke ondeelbaarheid 
in de betrekkingen tussen een vervoerder die op regelmatige tijdstippen 
materialen aankocht bij een client voor wie hij geregeld vervoeroperaties 
uitvoerde (Kh. Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 1978, 649). Dergelijke 
ondeelbaarheid werd tevens erkend tussen rekeningen met betrekking tot 
verschillende kredieten waarvan duidelijk bleek dat zij als een geheel 
dienden te worden beschouwd, aangezien de toekenning van elk nieuw 
krediet duidelijk afhankelijk was gemaakt van de stipte naleving van de 
verplichtingen voortvloeiend uit de vorige kredieten (Kh. Namen, 6 novem
ber 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 287, noot Antoine, M.F. Het betrof een 
faillissementszaak, doch de toepasselijke principes zijn dezelfde). 

d. Ten aanzien van het schadebeding 

377. Schadebedingen overeengekomen v66r de indiening van de akkoord
aanvraag krijgen volledige uitwerking tijdens het gerechtelijk akkoord voor 
zover zij in gemeenrechtelijk opzicht rechtsgeldig zijn, d.w.z. een 
schadevergoedend karakter hebben. Wei te verstaan dient voorafgaand een 
wanprestatie van de schuldenaar vastgesteld te worden (men raadplege 
daarover Colle, Ph., o.c., nr. 110 en Wymeersch, E., noot onder Kh. Luik, 
12 december 1982, T.B.H., 1983, 588). 
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378. Artikel 19octies § 2 van de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de 
persoonlijke lening op afbetaling kent de rechter de macht toe schadebedin
gen, die overeengekomen werden bij het verstrekken van de lening, ambts
halve te verminderen of voor niet-geschreven te houden, indien hij oordeelt 
dat ze overdreven of onverantwoord zijn. De rechtbank van Koophandel 
te Gent verwierp op deze grond de toepassing van een strafbeding tegen een 
akkoordschuldenaar die per definitie te goeder trouw en ongelukkig is. 
Daarop voortbouwend argumenteerde de rechtbank dat zijn benarde finan
Ciele toestand veroorzaakt werd door omstandigheden buiten zijn wil; 
kortom dat hem geen schuld, onbekwaamheid of zware tekortkoming 
verweten kon worden, zodat het schadebeding als onverantwoord van de 
hand moest worden gewezen (Kh. Gent, 25 januari 1980, R. W., 1980-81, 
1954-1955). 

e. Ten aanzien van de loop der interesten 

379. Ten aanzien van de hypothecaire, bevoorrechte en pandhoudende 
schuldeisers blijven de interesten ontegensprekelijk voortlopen. Krachtens 
artikel 29, lid 2 van het Regentsbesluit blijven deze schuldeisers volledig 
buiten het gerechtelijk akkoord (infra, nrs. 401-402). Terecht werd beslist 
dat deze regeling eveneens toepasselijk is op de algemeen bevoorrechte 
schuldeisers, zoals werknemers met betrekking tot de hen verschuldigde 
opzeggingsvergoeding. 

Immers, artikel 451 van de Faillissementswet is niet toepasselijk inzake 
gerechtelijk akkoord (Cass., 4 november 1982, A. C., 1982-83, 326, R. W., 
1982-83, 2748-2749 en Pas., 1983, I, 296; Brussel, 28 april1976, Pas., 1977, 
II, 79 (akkoord door boedelafstand); Kh. Luik, 25 maart 1974, B.R.H., 
1976, 583, noot Bauduin, F. (akkoord door boedelafstand); Kh. Dinant, 
17 juni 1980, Rev. Reg. Dr., 1980, 364-365, kritische noot Dermine, L. 
(akkoord door boedelafstand)). 

380. De loop der interesten wordt evenmin gestuit jegens de medeschulde
naars van de akkoordschuldenaar of jegens zijn borgen die afstand deden 
van het voorrecht van uitwinning (Bergen, 4 februari 1986, Pas., 1986, II, 
63-64). De reden is opnieuw te vinden in artikel 29 van het Regentsbesluit 
dat uitdrukkelijk stelt dat het gerechtelijk akkoord niet ten goede komt aan 
de medeschuldenaars noch aan de borgen die afstand deden van het voor
recht van uitwinning. 

381. Anderzijds beslist een belangrijk deel van de rechtspraak dat de loop 
der interesten wel degelijk gestuit wordt ten aanzien van de chirografaire 
schuldeisers (Brussel, 28 april 1976, Pas., 1977, II, 79 (akkoord door 
boedelafstand)), tenzij het tegendeel in het akkoord is bedongen (Vred. St. 
Niklaas, 28 oktober 1983, R. W., 1983-84, 1487 (akkoord door boedelaf
stand)). 
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V oor de ene rechter vindt de stuiting plaats op de dag van de concordataire 
stemming, omdat de schuldvorderingen op dat ogenblik definitief vastge
legd worden (Luik, 30 januari 1987, J.L.M.B., 1987, 806 (akkoord door 
boedelajstand); Kh. Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 1978, 653-654; Kh. 
Luik, 17 april 1985, J.L., 1986, 126, noot Fran<;ois, P. (akkoord door 
boedelajstand)). Voor de andere rechter gebeurt dit op de homologatiedag 
(Vred. St.-Niklaas, 28 oktober 1983, R. W., 1983-84, 1487 (akkoord door 
boedelafstand); J.S., noot onder Bergen, 4 februari 1986, Pas., 1986, II, 
62), wellicht omdat het akkoord dan pas definitief uitwerking kan krijgen. 
Nog anderen stellen de dag van de neerlegging van het akkoordverzoek 
voor, omdat dan de samenloop tussen de schuldeisers ontstaat en hun 
rechten op dat ogenblik gekristalliseerd worden (Van Ommeslaghe, P., 
,Les liquidations volontaires et les concordats", I. c., 467; Fran<;ois, P., 
noot onder Kh. Luik, 17 april 1985, J.L., 1986, 126). 

De stuiting van de interesten dringt zich op - zo luidt de redenering - ter 
vrijwaring van de gelijkheidsregel alsmede door de praktische noodwendig
heid het passief op een welbepaald ogenblik te kunnen vastleggen met het 
oog op de precieze berekening van het aandeel van elke individuele schuldei
ser. 

Deze rechtspraak kan niet goedgekeurd worden. De gelijkheidsregel houdt 
geenszins in dat schuldeisers wier rechten onderling verschillen op volstrekt 
gelijkevoet moeten behandeld worden. Zo kunnen bedoelde rechten verschil
len, omdat sommige schuldeisers interesten in hun overeenkomst bedingen, 
terwijl anderen dit niet doen. Het Regentsbesluit betreffende het gerechte
lijk akkoord bevat daarenboven geen bepaling in de zin van artikel451 van 
de Faillissementswet dat de lopende interesten afsluit in geval van failliet
verklaring (cf. Humblet, L., Traite des faillites, des banqueroutes et des 
sursis de paiement, Brussel, Larcier, 1880, nr. 979 die dezelfde redenering 
volgt om de verdere loop der interesten te rechtvaardigen in de procedure 
van het handelsrechtelijk uitstel van betaling). Aldus dringt zich het besluit 
op dat de loop der interesten slechts gestuit wordt, indien zulks in het 
gehomologeerd akkoord uitdrukkelijk is voorzien (Colle,. Ph., o. c., 
nr. 113). 

Het Hof van Cassatie zette o.i. de zaken op orde in zijn arrest van 4 
november 1982. ,Overwegende" - stelt het Hof - ,dat geen enkele 
wettelijke bepaling artikel 451 van het Wetboek van koophandel, dat in 
geval van faillissement de loop van de rente regelt, toepasselijk maakt op 
het gerechtelijk akkoord, en dat, aangezien het door die twee instituten 
beoogde doel verschillend is, de uitbreiding van dat artikel naar analogie 
van het ene naar het andere niet verantwoord is" (A.C., 1982-83, 326, 
R. W., 1982-83, 2748-2749 en Pas., 1983, I, 296). Hoewel het middel van 
de eiser in cassatie betrekking had op de vraag of de rente blijft voortlopen 
ten aanzien van een algemeen bevoorrechte schuldeiser, mag aangenomen 
worden dat de uitspraak van het Hof een algemene draagwijdte heeft en dus 
evengoed op de chirografaire schuldeisers toepasselijk is. Artikel 451 van 
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de Faillissementswet werd in het algemeen en zonder enige beperking niet 
toepasselijk verklaard op het gerechtelijk akkoord. 

f. Ten aanzien van de lopende contract en m. i. v. contract en intui"tu perso
nae (zie ook supra, nr. 157) 

382. Lopende contracten, andere dan contracten intui'tu personae, blijven 
ongewijzigd voortbestaan, ondanks de inleiding van de akkoordprocedure 
(Kh. Luik, 7 juni 1983, T.B.H., 1983, 663; Fredericq, L., Traite, VIII, 
nr. 651; Lowet, L. en Destree, J., Du concordat, nr. 41; Van Ommeslaghe, 
P ., ,Les liquidations volontaires et les concordats", I.e., 468). De handha
ving van de lopende contracten draagt immers bij tot de doelstelling van 
het gerechtelijk akkoord: de instandhouding van de onderneming en van 
het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de schuldeisers (Colle, 
Ph., o.c., nr. 114). 
Lopende contracten dienen bijgevolg in beginsel verder stipt te worden 
nageleefd. Meestal is hiertoe de machtiging van de rechter-commissaris 
nodig, omdat de uitvoering van een contract doorgaans gepaard gaat met 
het stellen van beschikkingsdaden. De rechter-commissaris beschikt aldus 
in werkelijkheid over een feitelijk optierecht aangaande de voortzetting van 
lopende contracten. 
Na de homologatie van het akkoord door boedelajstand komt dat optie
recht toe aan de vereffenaar(s) aangewezen door het homologatievonnis 
(Kh. Luik, 7 juni 1983, T.B.H., 1983, 667; Van Ommeslaghe, P., ,Les 
liquidations volontaires et les concordats", I. c., 469). In een gewoon 
gerechtelijk akkoord kunnen lopende contracten, vanaf de homologatie, 
enkel nog uitgevoerd worden overeenkomstig de concordataire bepalingen 
(Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 740; Fredericq, L. enS., Handboek, III, 
nr. 2010; VanRyn, J. en Heenen, J., Principes, IV, nr. 2959; Colle, Ph., 
o.c., nr. 165). 

383. Ben stilzwijgende voortzetting van de lopende contracten is mogelijk, 
doch het stilzwijgen alleen is niet voldoende. Er mag geen twijfel zijn. De 
wil om voort te zetten moet zeker zijn. De beoordeling hiervan is afhankelijk 
van de feitelijke omstandigheden eigen aan elke concrete zaak. De recht
bank van koophandel te Luik besliste dan ook dat de vereffenaar in een 
akkoord door boedelafstand de nodige tijd gegeven moet worden om zich 
een oordeel te vormen over de contracten die hij al dan niet zal voortzetten. 
De rechtbank stelde: , ... ce droit d'option serait aneanti par !'admission 
genera Iisee d'un accord tacite du liquidateur sur Ia reprise des contrats qu 'il 
n'a pas immediatement denonce" (Kh. Luik, 7 juni 1983, T.B.H., 1983, 
667. Zie ook Zenner, A., ,Des frais et depenses de !'administration de la 
faillite aux dettes de masse" in Les creanciers et le droit de Ia jaillite, 
Brussel, Bruylant, 1983, 693-694). In deze zaak ging het meer bepaald over 
het huurcontract van een computer en bijhorend materiaal, evenals om een 
licentieovereenkomst inzake het gebruik van welbepaalde software. 

667 



384. De belangen van de medecontractant van de akkoordschuldenaar wier 
lopend contract voortgezet wordt, worden beveiligd doordat hem de hoeda
nigheid van boedelschuldeiser wordt toegekend voor de schulden ontstaan 
na de totstandkoming van de samenloop (Colle, Ph., o. c., nr. 115; Heenen, 
J., ,Lacunes et incertitudes de Ia reglementation du concordat judiciaire" 
inLiber AmicorumFredericDumon, I, Antwerpen, Kluwer, 1983, 152-153; 
Van Ommeslaghe, P., ,,Les liquidations volontaires et les concordats'', I.e., 
469-470. Volgens B. Maes en R. Biitzler vindt deze stelling wettelijke steun 
in artikel 33 van het Regentsbesluit, dat bepaalt dat de voorschotten (,Les 
debourses") bij voorrecht afgenomen worden van de onder de schuldeisers 
te verdelen sommen (,Le droit d'execution individuelle des creanciers de 
Ia masse", R. C.J.B., 1985, 454). Zie oak infra, nrs. 405-406, inzake 
boedelschuldeisers]. De schuldeiser kan natuurlijk van het boedelkarakter 
van zijn schuldvordering afzien. Dit had een verhuurder gedaan met betrek
king tot de hem verschuldigde schadevergoeding ingevolge de (latere) ver
breking van een voortgezet huurcontract. Deze beslissing was wellicht 
ingegeven door de omstandigheid dat de bank van de akkoordschuldenaar 
zich borg had gesteld voor aile uit de huurovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen. Verkeerde berekening aan de zijde van de verhuurder. De 
borg werd ontslagen op grand van artike12037 van het Burgerlijk Wetboek. 
Door af te zien van het boedelkarakter van zijn schuldvordering had de 
verhuurder de subrogatiemogelijkheden van de borg aangetast, die nu, na 
betaling, als schuldeiser in de massa moest optreden in plaats van als 
schuldeiser van de massa (boedelschuldeiser) (Brussel, 25 november 1983, 
T.B.H., 1985, 564-565). 

De belangen van de medecontractant van de akkoordschuldenaar wier 
lopend contract voortgezet wordt, worden tevens gevrijwaard door het feit 
dat hij zich tegen de voortzetting van het contract kan verzetten zolang hij 
de betaling niet bekomt van aile vervallen schulden, a1 dateren zij van v66r 
de neerlegging van het akkoordverzoek, doch op voorwaarde dat zein het 
voortgezette contract hun oorsprong vinden (Colle, Ph., o.c., nr. 115). De 
exceptio non adimpleti contractus is inherent aan de schuld. Deze band 
wordt door het gerechtelijk akkoord niet doorbroken (supra, nr. 374). 

Ret inleiden van de akkoordprocedure tast de bekwaamheid van de schulde
naar aan om nog volledig zelfstandig te handel en (supra, nr. 359). Contrac
ten intuitu personae worden daarom van rechtswege ontbonden door de 
neerlegging van een verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk 
akkoord (Kh. Bergen, 30 oktober 1978, B.R.H., 1978, 653; Kh. Luik, 7 juni 
1983, T.B.H., 1983, 663; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 741; R.P.D.B., 
V° Concordat judiciaire, compl. II,. nr. 183; Van Ommeslaghe, P., ,Les 
liquidations volontaires et les concordats", I.e., 468; Van Ryn, J. en 
Heenen, J., Principes, IV, nr. 2959). Volgens een vooralsnog minoritaire 
strekking vindt de ontbinding niet van rechtswege plaats, maar kan ze 
uitsluitend het gevolg zijn van een uitdrukkelijke beslissing van de medecon
tractant (Simont, L. en Bruyneel, A., ,Chronique de droit bancaire prive. 
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Les operations de banque (1978-1979)", Bank. Fin., 1979, 684-685). De 
rechtbank van koophandel te Brussel paste deze leer toe op een rekening
courant en erkende aldus de rechtsgeldigheid van remises uitgevoerd na de 
neerlegging van het akkoordverzoek doch vooraleer de bankier zijn wil 
kenbaar had gemaakt om de rekening af te sluiten (Kh. Brussel, 21 februari 
1985, T.B.H., 1986, 633). Gelet op het essentieel belang van sommige 
contracten intuitu personae voor de voortzetting van de ondernemingsacti
viteit - men denke inzonderheid aan bankkredieten - moeten deze recht
sleer en rechtspraak ten valle goedgekeurd worden (Colle, Ph., o.c., 
nr. 118). 

HOOFDSTUK V 

DE CONCORDATAIRE VOORSTELLEN 

Aan welke voorwaarden moeten concordataire voorstellen voldoen? Welke 
maatregelen kunnen in het kader van de concordataire voorstellen getroffen 
worden? In welke mate kunnen wijzigingen aan de concordataire voorstel
len aangebracht worden? 

AFDELING 1 

VOORW AARDEN WAARAAN CONCORDATAIRE VOORSTELLEN MOETEN VOL
DO EN 

De principiele vrijheid van de akkoordschuldenaar aangaande de aard en 
de inhoud van de concordataire voorstellen, die hij doet met het oog op het 
herstel en de redding van de onderneming, is niet onbeperkt. Hij is gebon
den door de regels van openbare orde en van dwingend recht (Fredericq, 
L. enS., Handboek, III, nrs. 1902 en 2068; Van Ommeslaghe, P., ,Les 
liquidations volontaires et les concordats", I.e., 452) en zijn concordataire 
voorstellen mogen niet indruisen tegen het algemeen belang en het belang 
van de schuldeisers (art. 23 R.B. Ger. Akk.). De miskenning hiervan wordt 
gesanctioneerd door de weigering van homologatie van het akkoord (infra, 
nrs. 394-396). 

1. HET GELIJKHEIDSBEGINSEL 

385. Het beginsel van gelijke behandeling van de schuldeisers raakt niet 
alleen de openbare orde, maar strekt eveneens tot de vrijwaring van de 
belangen van de schuldeisers. In de praktijk werd de gelijkheidsregel 
regelmatig overtreden door het concordatair beding dat (kleine) schuldvor-
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deringen die een hepaald bedrag niet overtreffen ineens en volledig zullen 
terughetaald worden, terwijl aan de overige schuldeisers een moratorium 
en zelfs een gedeeltelijke kwijtschelding van schuld gevraagd wordt (zie hv. 
Luik, 14 mei 1975, J.L., 1975-76, 65; volledige afbetaling tot heloop van 
20.000 frank ongeacht de grootte van de schuld). In de zaak die aanleiding 
gaf tot het hiernavermelde cassatiearrest van 2 mei 1985 waren de schuldei
sers ingedeeld in drie categorieen: 
1. vorderingen tot en met 500.000 frank: integrale terughetaling op 31 
maart 1983; 
2. vorderingen van 500.001 frank tot en met 1 miljoen: integrale terugheta
ling ten helope van 500.000 frank, terughetaling van de helft van het 
gedeelte hoven 500.000 frank op 31 maart 1983 en kwijtschelding van de 
rest; 
3. vorderingen hoven 1 miljoen: terughetaling van de helft hinnen 5 jaar 
vermeerderd met een interest van 100Jo en kwijtschelding van de andere 
helft. 
Tot voor kort werd dergelijke regeling goedgekeurd door de meerderheid 
van de rechtsleer (Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 632; Fredericq, 
L. enS., Handboek, III, nr. 1902; Van Ommeslaghe, P., ,Les liquidations 
volontaires et les concordats", !.c., 454-455; Verougstraete, I., ,Gerechte
lijk akkoord, overheidssteun, heheer met bijstand", T.P.R., 1979, 798. 
Anders en terecht: Coppens, P. en 'tKint, F., R.C.J.B., 1979, 440-441; Van 
Ryn, J. en Heenen, J., Principes, IV, nrs. 2844 en 2934). Die oplossing 
dringt zich op - zo luidde de redenering - om helangrijke kosten te 
vermijden en telkens wanneer een volstrekt evenredige verdeling de redelijke 
uitvoering van het akkoord onmogelijk zou maken. 
Het Hof van Cassatie hracht orde op zaken. Het herinnerde aan de 
fundamentele regel van openhare orde die elke samenloopsituatie moet 
heheersen: het heginsel van de gelijkheid onder de schuldeisers. Het stelde 
onomwonden dat ,iedere schuldeiser een verkregen recht heeft dat een niet 
hevoorrechte schuldeiser geen grater hedrag uithetaald krijgt dan hijzelf" 
en verder dat dit recht door de concordataire meerderheid niet kan worden 
aangetast (Cass., 2 mei 1985, A.C., 1984-85, 1187-1188, T.B.H., 1985, 
533-534, R. W., 1985-86, 38-39, met telkenmale concl. Adv. Gen. Janssens 
de Bisthoven, Bank. Fin., 1986/2, 28-29, noot Heenen, J. en R.C.J.B., 
1989,422, nootForges, M. en 'tKint, F.). Dit arrest dient onvoorwaardelijk 
goedgekeurd te worden. Van het gelijkheidsheginsel kan niet worden afge
weken dan krachtens een wettelijke hepaling. Gelijkgerechtigdheid van aile 
chirografaire schuldeisers is daarenhoven het zekerste middel ter hescher
ming van de andersdenkenden en afwezigen. Zij aileen, aldus Advocaat
Generaal Janssens de Bisthoven, verschaft een verantwoording voor het feit 
dat de meerderheid van de schuldeisers de dissidenten en afwezigen ertoe 
kan dwingen de inkrimping van hun schuldvorderingen of de verlenging van 
de hetalingstermijnen huiten hun goedvinden te aanvaarden (A. C., 1984-85, 
1185, T.B.H., 1985, 542 en R. W., 1985-86, 36). 
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2. DADEN VAN WELWILLENDHEID 

386. Het Hof van Beroep te Bergen besliste tot tweemaal toe dat de 
eerbiediging van de gelijkheidsregel zich niet verzet tegen daden van welwil
lendheid (,actes ii bien plaire") vanwege derden, al resulteren zij in het 
bevoordeligen van bepaalde schuldeisers. De gelijkheidsregel, die op de 
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet steunt, is inderdaad uitsluitend gericht 
op de verhouding schuldenaar-schuldeisers. Zij vormt geen beletsel voor 
vrijgevigheden van derden. 

In de eerste zaak stortte de overnemer van het bedrijfsgebouw, naast de prijs 
ervan, een bijkomend bedrag van 5 miljoen met het beding dat laatstvermel
de som enkel en alleen de chirografaire schuldeisers mocht toekomen met 
uitsluiting van de andere schuldeisers, daaronder begrepen de oorspronke
lijk bevoorrechte schuldeisers die tot beloop van de ontoereikendheid van 
hun zekerheden chirografaire schuldeisers zijn geworden (Bergen, 23 mei 
1984, T.B.H., 1986, 199). In de tweede zaak stortte de overnemer van het 
handelsfonds een bijkomende som van 10 miljoen, opnieuw uitsluitend ten 
bate van de chirografaire schuldeisers. Terwille van zijn hoedanigheid van 
derde in het akkoord is hij niet gebonden door de gelijkheidsregel (Bergen, 
25 september 1984, T.B.H., 1986, 205). 

Het spreekt vanzelf dat dergelijke ,vrijgevigheden" niet volledig belang
loos geschieden. De bedoeling is de chirografaire schuldeisers gunstig te 
stemmen, opdat zij voor het gerechtelijk akkoord zouden stemmen. Voor 
zover de prijs betaald voor de overgenomen activa met de werkelijke waarde 
ervan overeenstemt, kan tegen de praktijk van de daden van welwillendheid 
waarschijnlijk weinig ondernomen worden. Indien daarentegen de overge
nomen activa ondergewaardeerd worden, dan kan de daad van welwillend
heid aangevochten worden door middel van de pauliaanse vordering. 

Daden van welwillendheid kunnen tevens aan de grondslag liggen van een 
homologatieweigering (over dat begrip, zie infra, nrs. 394 e. v.), wanneer 
zij uitgaan van schuldeisers - in de praktijk vooral hypothecaire en 
bevoorrechte schuldeisers - die daarmee het faillissement van de schulde
naar willen vermijden, ten einde te ontsnappen aan de nietigheden ingesteld 
door de artikelen 445 e.v. van de Faillissementswet. 

AFDELING 2 

INHOUD VAN DE CONCORDATAIRE VOORSTELLEN 

387. Concordataire voorstellen beperken zich doorgaans tot financiele 
herstelmaatregelen die strekken tot een herschikking van het ondernemings
passief. De meest voorkomende maatregelen zijn gericht op het bekomen 
van een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden en op het verkrijgen van 
uitsteltermijnen voor het overblijvende saldo. Meer verreikende maatrege-
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len zijn nochtans geoorloofd. Uit economisch standpunt is het ten andere 
vaak wenselijk dat financiele herstelmaatregelen gepaard gaan met (diep
gaande) economische reorganisatiemaatregelen (Colle, Ph., o.c., nr. 124). 

388. De rechten van de schuldeisers en de aard van hun schuldvorderingen 
kunnen bij wijze van financiele herstructureringsmaatregel gewijzigd wor
den. Zo zijn er concordataire voorstellen die voorzien in een wijziging of 
opheffing van de ten gunste van de obligatiehouders gestelde zekerheden, 
in een verlaging van de obligatierente, in een wijziging van de aflossings
voorwaarden, enz. (zie bv. Kh. Nijvel, 4 september 1975, B.R.H., 1976, 
169. Cf. art. 93 Venn. W.). Soms worden er ook meer ingrijpende maatrege
len getroffen, zoals de omzetting van obligaties in aandelen of de omzetting 
van schuldvorderingen in obligaties of in al dan niet bevoorrechte aandelen 
(Kh. Turnhout, 30 juni 1980, R.P.S., 1981, 154; Kh. Turnhout, 16 septem
ber 1980, R.P.S., 1981, 155, noot P .C.). De omzetting van schuldvorderin
gen in aandelen werd in de rechtsleer op uiteenlopende wijze beoordeeld (zie 
Colle, Ph., o.c., nr. 126; Van Ommeslaghe, P., ,Les liquidations volontai
res et les concordats", I.e., 455-459; Heenen, J., ,Lacunes et incertitudes 
de la reglementation du concordat judiciaire'', I. c., 144-147 die er volstrekt 
tegen gekant is; Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 932). 

AFDELING 3 

WIJZIGING VAN DE CONCORDATAIRE VOORSTELLEN- LEVENSONDER
HOUDSUITKERINGEN 

389. Het wordt algemeen aanvaard dat de concordataire voorstellen gewij
zigd kunnen worden tot op het ogenblik dat de schuldeisers erover stemmen 
op de concordataire vergadering (Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, 
nr. 740; Coppens, P. en 't Kint, F., I.e., R.C.J.B., 1984, 589; Colle Ph., 
o.c., nr. 129; Dumon, Y., ,De la requete en concordat judiciaire"", I.e., 
33; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 642; Fredericq, L. enS., Handboek, III, 
nr. 1902; R.P.D.B., V° Concordat judiciaire, compl. II, nrs. 105 en 241; 
Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes, IV, nr. 2913). 

390. Na de homologatie, daarentegen, kan het akkoord onder geen enkele 
voorwaarde nog geamendeerd worden, zelfs niet bij eenparige beslissing van 
de schuldenaar en de schuldeisers. Bedoelde wijzigingen zouden immers de 
homologatiecontrole van de rechtbank niet hebben doorstaan en het Re
gentsbesluit voorziet niet in de mogelijkheid om met dat doel de rechtbank 
opnieuw te vatten (Colle, Ph., o.c., nr. 155). Derhalve werd een vordering 
tot het bekomen van een uitkering van levensonderhoud ingesteld door een 
akkoordschuldenaar na de homologatie van het gerechtelijk akkoord, te-
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recht door de rechtbank ongegrond verklaard. De rechtbank voegde eraan 
toe dat artikel 476 van de Faillissementswet niet van overeenkomstige 
toepassing is op het gerechtelijk akkoord en dat de bij laatstvermeld artikel 
voorziene levensonderhoudsuitkering overigens een einde neemt op het 
ogenblik van de concordataire vergadering (art. 509 Faill. W.) die zich over 
het akkoord na faillissement moet uitspreken (Kh. Brussel, 10 februari 
1977, J.T., 1977, 272). 
De akkoordschuldenaar kan dus slechts aanspraak maken op een levenson
derhoudsuitkering, indien de concordataire bepalingen dit uitdrukkelijk 
voorzien! 

HOOFDSTUK VI 

AANGIFTE, VERIFICATIE EN UITSPRAAK OVER BETWISTE 
SCHULDVORDERINGEN 

AFDELING 1 

DE AANGIFTE VAN DE SCHULDVORDERINGEN 

391. De aangifte van de schuldvorderingen vindt in principe plaats op de 
concordataire vergadering in handen van de rechter-commissaris (art. 14 
R.B. Ger. Akk.). Maar de schuldvorderingen kunnen met de nodige bewijs
stukken ook nog gedurende de acht daaropvolgende dagen ter griffie van 
de rechtbank worden overgelegd (art. 19, lid 1 R.B. Ger. Akk.). 
In tegenstelling tot het faillissement heeft de aangifte van een schuldvorde
ring in het gerechtelijk akkoord geen. andere draagwijdte dan aan de 
schuldeisers het recht te verschaffen deel te nemen aan de stemming over 
de concordataire voorstellen (Bergen, 20 mei 1975, Pas., 1976, II, 55, 
R.P.D.B., V° Concordat judiciaire, compl. II, nr. 443; VanRyn, J. en 
Heenen, J., Principes, IV, nr. 2956). De gedane aangifte vormt geen 
beletsel om achteraf nog zijn aanspraken (bv. om trent het bedrag of de aard 
van de schuldvordering) te wijzigen, noch om door de schuldenaar of door 
andere schuldeisers betwist te worden (art. 14, lid 3 R.B. Ger. Akk.) 
(Castille, J, I.e., 663; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 742; Proc. Gen. 
Mesdagh deter Kiele, conclusie voor Cass., 9 maart 1893, Pas., 1893, I, 
122; R.P.D.B., V° Concordat judiciaire, compl. II, nr. 262). Er wordt 
overigens niet onmiddellijk uitspraak gedaan over de eventuele betwistingen 
en geschillen. Dit gebeurt pas later, na afloop van de concordataire vergade
ring, op de homologatiedag (art. 17, 5° R.B. Ger. Akk.). En dan nog beslist 
de rechtbank niet te grande (art. 22 R.B. Ger. Akk.) (Bergen, 20 mei 1975, 
Pas., 1976, II, 55). 
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AFDELING 2 

UITSPRAAK OVER DE BETWISTE SCHULDVORDERINGEN EN ANDERE GE
SCHILLEN- BEVOEGDE RECHTBANK (ART. 574, 2° Ger. W.) 

392. Op de homologatiedag, vastgesteld inhet proces-verbaal dat de concor
dataire vergadering afsluit, doet de rechtbank uitspraak over de betwiste 
schuldvorderingen en andere geschillen (art. 21 R.B. Ger. Akk.). 

Wat de betwiste schuldvorderingen betreft, beslist de rechtbank niet te 
gronde. Zij doet uitspraak bij voorrang over de mate waarin rekening mag 
worden gehouden met de schuldvorderingen en de stemmen van de betwiste 
schuldeisers in de totstandkoming van het gerechtelijk akkoord (art. 22 
R.B. Ger. Akk.) (Bergen, 20 mei 1975, Pas., 1976, II, 55). Betwiste 
schuldvorderingen worden aldus, ten voorlopige titel, geheel of gedeeltelijk 
aangenomen of verworpen (art. 22 R.B. Ger. Akk.). 

De definitieve beslechting gebeurt door de rechter die overeenkomstig de 
gewone bevoegdheidsregels kennis moet nemen van het geschil. Niettemin 
moet rekening worden gehouden met de leer van de vis attractiva concursus 
waarnaar aile geschillen die uit het faillissement of een soortgelijke procedu
re voortkomen, door de faillissements- of soortgelijke rechter, moeten 
beslecht worden. Zo bepaalt artikel 574, 2° van het Gerechtelijk Wetboek 
dat de rechter bij wie het faillissement of het gerechtelijk akkoord aanhan
gig is, tevens kennis neemt van aile vorderingen en geschillen die daar 
rechtstreeks uit ontstaan en waarvan de gegevens voor de oplossing zich 
bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement of het 
gerechtelij k akkoord beheerst. De uitlegging van beide voorwaarden neerge
legd in artikel 574, 2° van het Gerechtelijk Wetboek is natuurlijk dezelfde 
als inzake faillissement (zie supra, nrs. 294 e.v.). Ter herinnering, een 
geschil wordt geacht rechtstreeks uit het akkoord te zijn ontstaan wanneer 
het zich buiten een akkoordprocedure niet kan voordoen. Het vindt zijn 
oplossing in het bijzonder recht dat het stelsel van het gerechtelijk akkoord 
beheerst, wanneer die oplossing te vinden is in het Regentsbesluit betreffen
de het gerechtelijk akkoord of in andere wetten die uitsluitend toepasselijk 
zijn in geval van gerechtelijk akkoord. 

In de bestudeerde periode werden volgende beslissingen gevonden die 
betrekking hebben op het gerechtelijk akkoord. Ressorteren niet onder de 
bevoegdheid van de rechtbank van koophandel die zich over het gerechtelijk 
akkoord moet uitspreken, omdat zij niet beantwoorden aan de cumulatieve 
voorwaarden neergelegd in artikel 574, 2° van het Gerechtelijk Wetboek: 

- betwistingen omtrent het bedrag van of betreffende het recht op een 
opzeggingsvergoeding, uitwinningsvergoeding, betaling van achterstallige 
commissiegelden die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken en 
-hoven blijven behoren (Cass., 4 februari 1980, A.C., 1979-80,657 en Pas., 
1980, I, 650; Arbh. Luik, 6 februari 1975, J.L., 1975-76, 74); 

- geschillen aangaande R.S.Z.-bijdrageopslagen en nalatigheidsinteres-
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ten, waarvan tevens de arbeidsgerechten kennis blijven nemen (Cass., 
20 oktober 1980, A.C., 1980-1981, 181 en Pas., 1981, I, 212); 

- regresvorderingen vanwege de automobielverzekeraar wegens een onge
val veroorzaakt door een chauffeur van de akkoordaanvragende vennoot
schap. De gegevens voor de oplossing van het geschil bevinden zich uiter
aard in de motorrijtuigenverzekeringswet van 1 juli 1956 (Rb. Luik, 12 
februari 1979, J.L., 1978-79, 444). 
De aansprakelijkheidsvordering wegens wanbeleid gericht tegen het perso
neel die het beheer van de akkoordaanvragende vennootschap had overge
nomen vanaf de neerlegging van het akkoordverzoek, werd geacht aan de 
voorwaarden van artikel 574, 2° van het Gerechtelijk Wetboek te voldoen 
en dus tot de uitsluitende bevoegdheid te behoren van de rechtbank van 
koophandel die kennis had genomen van het akkoordverzoek (Arrondrb. 
Luik, 14 september 1978, J. T., 1978, 749, noot Kohl, A. en J.L., 1978-79, 
71). Deze beslissing kan niet worden goedgekeurd. Zoals A. Kohl in zijn 
noot oordeelkundig opmerkt, had het betreffende geschil zich evengoed 
buiten een akkoordprocedure kunnen voordoen en ligt daarenboven de 
oplossing van het geschil geenszins in het bijzonder recht dat het gerechtelijk 
akkoord beheerst. De opgeworpen aansprakelijkheid moet inderdaad be
oordeeld worden overeenkomstig het gemeen recht van de burgerlijke 
aansprakelij kheid. 

HOOFDSTUK VII 

DE HOMOLOGATIE EN DE ERAAN VERBONDEN GEVOLGEN 

393. Het gestemde akkoord heeft geen uitwerking zolang het door de 
rechtbank niet gehomologeerd is (art. 2, § 1, lid 4 R.B. Ger. Akk.). De 
homologatiecontrole van de rechtbank strekt ertoe te verhinderen dat de 
meerderheidsregel in misbruiken ontaardt (Fredericq, L., Traite, VIII, 
m. 710) en dat een akkoord, dat strijdig is met het algemeen belang van 
de schuldeisers, in werking treedt (art. 23 R.B. Ger. Akk.). 

AFDELING 1 

DE HOMOLOGATIEVOORWAARDEN 

394. De homologatie wordt geweigerd wanneer de wettelijk voorgeschreven 
formaliteiten voor de totstandkoming van het gerechtelijk akkoord niet 
werden nageleefd (zie hierover: Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nrs. 
842-844; Colle, Ph., o.c., nr. 151; Fredericq, L., enS., Handboek, III, 
nr. 1979) of wanneer redenen spruitende uit het openbaar belang of uit het 
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belang der schuldeisers de homologatie in de weg staan (art. 23 R.B. Ger. 
Akk.). 

1. 0PENBAAR BELANG 

395. Redenen van openbaar belang van aard de homologatie te verhinderen 
houden dikwijls verband met de bekwaamheid, goede trouw en oprechtheid 
van hen die aan bet hoofd van de onderneming staan (zie Bergen, 29 oktober 
1975, Pas., 1976, II, 115; Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 845; 
Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 712; Fredericq, L. en S., Handboek, III, 
nr. 1981; R.P.D.B. V° Concordat judiciaire, compl. II, nr. 331). 
Het gerechtelijk akkoord, dat bepalingen bevat die tegen de openbare orde 
indruisen, is eveneens strijdig met bet openbaar belang en daarom niet voor 
homologatie vatbaar. Zo werd de homologatie geweigerd van concordataire 
plannen die de gelijkheidsregel onder de schuldeisers miskenden (Cass., 2 
mei 1985, A.C., 1984-1985, 1179, T.B.H., 1985, 531, R. W., 1985-1986,27, 
Bank. Fin., 1986/2, 27, noot Heenen, J., en R.C.J.B., 1989, 422, noot 
Forges, M., en 't Kint, F.) of bepalingen bevatten die onverenigbaar zijn 
met de Europeesrechtelijke regeling inzake steunmaatregelen aan onderne
mingen (art. 92 E.E.G.) (Kh. Brussel, 3 december 1981, R.P.S., 1981, 307). 
Moeilijk te volgen is de beslissing van de rechtbank van koophandel te 
Nijvel van 4 september 1975 (B.R.H., 1976, 168) die enerzijds vaststelt dat 
de akkoordaanvragende N. V., zowel op organisatorisch, commercieel als 
bestuursvlak, · zware fouten kan verweten worden, doch anderzijds de 
homologatie toestaat omdat het openbaar belang gediend is door de in
standhouding van een onderneming die valabele en kwaliteitsvolle goederen 
produceert en daarenboven 90 personen tewerkstelt. AI kan deze beslissing 
economisch verantwoord zijn, toch is ze strijdig met de huidige wetteksten 
die eisen dat de schuldenaar ongelukkig en te goeder trouw is om in 
aanmerking te komen voor bet bekomen van een gerechtelijk akkoord 
(supra, nr. 339). De rechtbank trachtte dit op te vangen door ruime 
bevoegdheden toe te kennen aan de (toezichthoudende) commissaris, die zij 
krachtens artikel 30 van bet Regentsbesluit moet aanstellen. Zo werd de 
commissaris volgende machten toegekend: 
- de raad van bestuur met raadgevende stem bij te wonen; 
- de raad van bestuur evenals de algemene vergadering bijeen te roepen 
telkenmale hij bet nodig acht; 
- de produktie- en verkoopplannen te controleren; 
- elke verbintenis van meer dan 50.000 frank, evenals elke aanwerving of 
ontslag van werknemers van zijn goedkeuring afhankelijk te maken; 
- maandelijks een gedetailleerd verslag aan de rechter-commissaris over
maken over de financiele toestand van en de gang van zaken in de onderne
ming. 
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2. BELANG VAN DE SCHULDEISERS 

396. Het belang der schuldeisers wordt miskend, zodat een homologatiewei
gering zich opdringt, wanneer de concordataire voorstellen onredelijk of 
niet haalbaar zijn. Dit is m.n. het geval wanneer de akkoordschuldenaar 
kennelijk te optimistisch is (Brussel, 1 juni 1982, Pas., 1982, II, 106 en 
R.P.S., 1982, 150) of van meet af aan blijkt dat de belangrijkheid van het 
bevoorrecht passief de uitvoering en nakoming van het gerechtelijk akkoord 
onmogelijk zal maken (Bergen, 29 oktober 1975, Pas., 1976, II, 115). Voor 
andere voorbeelden raadplege men Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, 
nrs. 636 en 841; Colle, Ph., o.c., nr. 153; Lowet, L., en Destree, J., Du 
concordat, nr. 129; VanRyn, J., en Heenen, J., Principes, IV, nr. 2934. 

AFDELING 2 

VERHAALMIDDELEN 

397. Het homologatievonnis is zowel vatbaar voor verzet als voor beroep. 
Geen van beide verhaalmiddelen heeft schorsende kracht (artt. 26, lid 2 en 
27, lid 2 R.B. Ger. Akk.). Daarenboven dient aangestipt te worden dat deze 
verhaalmiddelen aan een aantal limitatief in de wet opgesomde personen 
voorbehouden zijn (infra, nr. 398). 

De termijn van verzet en beroep bedraagt 8 dagen. Ten aanzien van de 
schuldeisers begint hij te lopen vanaf de bekendmaking van het homologa
tievonnis in de dagbladen en, ten aanzien van de schuldenaar, vanaf de 
uitspraak van het vonnis (artt. 26, lid 2 en 27, lid 3 R.B. Ger. Akk.) (Bergen, 
29 oktober 1975, Pas., 1976, II, 114; Bergen, 5 maart 1986, J. T., 1987, 178). 

Overeenkomstig het tweede lid van artikel 860 van het Gerechtelijk Wet
boek, zijn deze termijnen voorgeschreven op straffe van verval (Adv. Gen. 
Charlier, conclusie voor Luik, 19 oktober 1976, R.P.S., 1976, 218). Im
mers, krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek is de bepaling van 
artikel 860 van datzelfde wetboek toepasselijk op de rechtspleging betref
fende het gerechtelijk akkoord. Om dezelfde reden wordt de termijn van 
acht dagen berekend zoals bepaald in artikel 52 van het Gerechtelijk 
W etboek. Zodus begint de termijn te lopen vanaf de dag na deze welke hem 
doet ingaan en hij omvat alle dagen, ook de zaterdag, zondag en wettelijke 
feestdagen. Derhalve is het beroep ingesteld op 10 april tegen een homologa
tievonnis dd. 2 april ontvankelijk (Bergen, 29 oktober 1975, Pas., 1976, II, 
114-115). Daarentegen is de bij het tweede lid van artikel 50 van het 
Gerechtelijk Wetboek voorziene verlenging van de termijn ingevolge de 
gerechtelijke vakantie niet toepasselijk, omdat deze verlenging uitdrukke
lijk beperkt is tot de termijnen van hoger beroep of verzet voorzien in de 
artikelen 1048 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek (Bergen, 5 maart 1986, 
J.T., 1987, 178. Zie ook supra, nr. 104). 
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398. Zoals hager vermeld zijn het verzet en het beroep voorbehouden aan 
een aantal limitatief in de artikelen 26, lid 1 (verzet) en 27, lid 1 (beroep) 
van het Regentsbesluit opgesomde personen. Toepassing makend van de in 
deze artikelen neergelegde beginselen, ontzegde het Hof van Beroep te Luik 
de mogelijkheid van verzet aan de niet-opgeroepen maar vrijwillig op de 
concordataire vergadering verschenen schuldeiser. Tevens werd het beroep 
van diezelfde schuldeiser tegen het homologatievonnis onontvankelijk ver
klaard, omdat hij aan de concordataire vergadering had deelgenomen, voor 
het akkoord had gestemd en zijn schuldvordering geheel noch gedeeltelijk 
verworpen was geweest (Luik, 10 januari 1985, J.L., 1985, 210-211). 

Schuldeisers wier schuldvorderingen ten dele werden verworpen en die 
daarenboven tegen de aanneming van het akkoord hebben gestemd, kun
nen, overeenkomstig artikel 27, lid 1 van het Regentsbesluit, we] tegen de 
homologatie hager beroep instellen (Luik, 19 oktober 1976, R.P.S., 1976, 
216, concl. Adv. Gen. Charlier, P.). 

AFDELING 3 

GEVOLGEN VERBONDEN AAN DE HOMOLOGATIE 

De homologatie maakt het akkoord bindend voor aile chirografaire schuld
eisers wier vorderingen voortvloeien uit verbintenissen aangegaan voordat 
het bekomen werd (art. 29, lid 1 R.B. Ger. Akk.). Het heeft geen uitwerking 
met betrekking tot de belastingen en andere openbare Iasten, de schuldvor
deringen gewaarborgd door een voorrecht, hypotheek of pandgeving en de 
schuldvorderingen wegens uitkering tot onderhoud. 

1. BELASTINGEN EN ANDERE OPENBARE LASTEN 

399. De wetgever heeft de belastingen en de andere openbare lasten onver
kort willen behouden door ze aan de concordataire bepalingen te onttrek
ken, omdat ze aan de overheid de nodige hulpmiddelen verschaffen om haar 
diensten van openbaar nut te vervullen (Adv. Gen. Lenaerts, H., conclusie 
voor Cass., 17 mei 1978, A.C., 1978, 1093). Om diezelfde reden worden 
de sociale zekerheidsbijdragen van de R.S.Z. gerekend onder de ,andere 
openbare lasten" (Cass., 17 mei 1978, A. C., 1978, 1095 en R. W., 1978-
1979, 1363; Cass., 20 oktober 1980, A.C., 1980-1981, 181 en Pas., 1981, 
I, 213). Daarbij worden tevens de eventueel verschuldigde bijdrageopslag 
en de nalatigheidsinteresten gerekend, omdat die evengoed bijdragen tot de 
financiering en de waarborging van de goede werking van de openbare 
dienst (Cass., 17 mei 1978, A.C., 1978, 1095 en de lezenswaardige conclusie 
van Adv. Gen. Lenaerts, H., 1093-1094). 
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400. In de bestudeerde periode bevestigde het Hof van Cassatie zijn vijftig 
jaar oude rechtspraak (zie Cass., 11 april 1940, Pas., 1940, I, 116). 

Het Hof herhaalde aldus dat de bepaling van artikel 29, lid 2, 1 o van het 
Regentsbesluit dat duidelijk stelt dat het gerechtelijk akkoord geen uitwer
king heeft met betrekking tot de belastingen en andere openbare lasten 
,geen andere draagwijdte heeft dan het gehele bedrag van die schuldvorde
ringen onverkort te behouden, in tegenstelling met de private schuldvorde
ringen die voor vermindering vatbaar zijn, zodat, na de uitvoering van het 
akkoord de schuldeiser die over een schuldvordering uit hoofde van belas
ting beschikt, zelfs buiten het door artikel 34 van het Regentsbesluit 
beoogde geval (terugkeer in betere doen), het totaal bedrag van zijn schuld
vordering nog kan eisen" (Cass., 19 september 1980, A.C., 1980-1981, 73, 
Pas., 1981, I, 72 en J. T., 1981, 156; Cass., 17 oktober 1980, A. C., 
1980-1981, 178, R. W., 1980-1981, 2063 en J.T., 1981, 551). Lagere recht
banken hebben zich bij de cassatieleer aangesloten (Brussel, 23 maart 1983, 
T.B.H., 1983, 580, R. W., 1983-1984, 93-94 en Ree. Gen. Enr. Not., 1984, 
169; Kh. Luik, 27 oktober 1982, T.B.H., 1984, 147). 

Deze rechtspraak heeft voor gevolg dat de schuldeisers uit hoofde van 
belastingen en andere openbare lasten, tegen de duidelijke tekst in van 
artikel 29, lid 2, 1 o, de afloop van het gerechtelijk akkoord moeten 
afwachten alvorens opnieuw vervolgingen te kunnen instellen met het oog 
op de inning van het deel van de schuldvordering dat als gevolg van het 
gerechtelijk akkoord onbetaald is gebleven. Sommige auteurs hebben niet 
nagelaten de hier aangehaalde rechtspraak aan te klagen, omdat zij de 
bepaling van artikel 29, lid 2, 1 o grotendeels ontkracht (Van Ryn, J., en 
Heenen, J., Principes, IV, nr. 2958; Heenen, J., ,Lacunes et incertitudes 
de la n!glementation du concordat judiciaire", I.e., 151; Colle, Ph., o.e., 
nr. 167). 

2. HYPOTHECAIRE, BEVOORRECHTE EN PANDHOUDENDE SCHULDEISERS 

401. Luidens artikel29, lid 2, 2° van het Regentsbesluit blijven de hypothe
caire, bevoorrechte en pandhoudende schuldeisers vreemd aan het gerechte
lijk akkoord. Dit betekent dat zij, niettegenstaande het akkoord, het recht 
behouden eventuele daden van tenuitvoerlegging te stellen. Aldus ook de 
onbetaald gebleven verkoper, die van het voorrecht van artikel 20, 5° van 
de Hypotheekwet geniet (Brussel, 6 februari 1981, Bull. F.E.B., 1981, 1626 
aangehaald door Coppens, P. en 't Kint, F., I.e., R.C.J.B., 1984, 594; 
Bergen, 15 februari 1982, Pas., 1982, II, 63-64, concl. Subst. Proc. Gen. 
Demanet. Zie ook supra, nr. 372), alsmede de schuldeiser die van het 
voorrecht geniet ingesteld bij artikel 20, 4 o van de Hypotheekwet wegens 
gemaakte kosten tot behoud van de zaak (Beslagr. Huy, 17 oktober 1983, 
J.L.' 1984, 138). 
W el te verstaan moeten de uitvoeringsmaatregelen van bedoelde schuldei
sers beperkt blijven tot de met de zekerheid bezwaarde goederen (Brussel, 
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28 april 1976, Pas;, 1977, II, 79; Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, 
nr. 902; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 649; Fredericq, L., enS., Hand
hoek, III, nr. 2022, 2°). Voor het deel van de schuldvordering dat de waarde 
van het bezwaarde goed overtreft, zijn zij chirografaire schuldeiser en zijn 
zij in die hoedanigheid onderworpen aan de concordataire bepalingen 
(Bergen, 15 februari 1982, Pas., 1982, II, 64, concl. Subst. Proc. Gen. 
Demanet). 

402. Vermits het gerechtelijk akkoord geen uitwerking heeft met betrek
king tot de hypothecaire, bevoorrechte en pandhoudende schuldeisers, 
blijven hun schuldvorderingen interesten opbrengen (Kh. Luik, 25 maart 
1974, B.R.H., 1976, 582, noot Bauduin, F., en J.L., 1974-1975, 134, noot 
P.O.L.; Colle, Ph., o.c., nr. 168). Dit geldt evenzeer in het akkoord door 
boedelajstand, dat niet geassimileerd kan worden aan het faiiiissement, 
zodat de stuiting van de loop der interesten ingesteld bij artikel 451 van de 
Faillissementswet hier niet kan ingeroepen worden (Brussel, 28 april 1976, 
Pas., 1977, II, 79). Artikel 29 van het Regentsbesluit maakt overigens geen 
onderscheid tussen het gerechtelijk akkoord en het akkoord door boedelaf
stand. 
In een enkel opzicht is laatstvermeld arrest te restrictief, meer bepaald waar 
het de verdere loop der interesten afhankelijk stelt van de mate waarin zij 
mede door de zekerheid gedekt zijn. Wij hebben inderdaad gezien dat in 
het gerechtelijk akkoord de interesten gewoon verder lopen, ongeacht het 
chirografair of bevoorrechte karakter van de schuldvordering (supra, 
nrs. 379 en 381). Slechts in twee gevallen wordt de loop van de interesten 
gestuit: m.b.t. chirografaire schuldvorderingen wanneer de concordataire 
bepalingen zulks uitdrukkelijk voorzien en m. b.t. schuldvorderingen gedekt 
door een hypotheek, voorrecht of pand in geval betreffende schuldeisers 
vrijwillig afzien van de verdere loop van de interesten. 

3. ALGEMEEN BEVOORRECHTE SCHULDEISERS 

403. Het Hof van Cassatie stelde dat het gerechtelijk akkoord evenmin 
uitwerking heeft ten aanzien van de algemeen bevoorrechte schuldeisers, 
aangezien artikel 29, lid 2, 2° van het Regentsbesluit geen onderscheid 
maakt tussen schuldvorderingen gewaarborgd door een algemeen voorrecht 
en die welke gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht (Cass., 4 
november 1982, A.C., 1982-1983, 327-328). Reeds in een vroeger arrest had 
het Hof beslist dat aileen de schuldeisers, die geen bi)zonder voorrecht of 
zakelijke zekerheid hebben, geen daden van uitvoering kunnen verrichten 
(Cass., 26 november 1981, A.C., 1981-1982, 430, R.P.S., 1982, 76, concl. 
Adv. Gen. Liekendael, J.T., 1983, 326 enR.C.J.B., 1985,450, noot Maes, 
B., en Biitzler, R.). 
Hetgeen hoger uiteengezet werd met betrekking tot de hypothecaire, be
voorrechte en pandhoudende schuldeisers (supra, nrs. 401-402) is dus van 
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overeenkomstige toepassing op de algemeen bevoorrechte schuldeisers (Col
le, Ph., o.c., nr. 168). 

404. Alleen in het akkoord door boedelajstand wordt hiervan afgeweken 
omwille van de gelijkenis tussen de vereffening ingevolge faillissement en 
deze die het gevolg is van een akkoord door boedelafstand. In beide 
rechtsplegingen worden de algemeen bevoorrechte schuldeisers tot de 
schuldeisersmassa gerekend ten einde elke verstoring in de vereffening te 
vermijden. Het is hen bijgevolg verboden nog individuele daden van uitvoe
ring te stellen. Hun rechten worden waargenomen door de overeenkomstig 
de wet aangestelde vereffenaar(s), die zorgt voor de inachtneming, bij de 
uitdeling, van de ingeroepen voorrechten (Cass., 19 september 1980, A.C., 
1980-1981,73-74, Pas., 1981, I, 72 en J.T., 1981, 156; Brussel, 29 januari 
1971, Pas., 1971, II, 144-145 (uitvoerig gemotiveerd); Brussel, 23 maart 
1983, T.B.H., 1983, 580, R. W., 1983-1984, 91 en Rec. Gen. Enr. Not., 
1984, 169; Beslagr. Brussel, 1 maart 1979, B.R.H., 1979, 563). Indien die 
oplossing vanuit praktisch oogpunt ongetwijfeld gerechtvaardigd is (zie 
Coppens, P., en 't Kint, F., I.e., R.C.J.B., 1979, 442), zoeke men tevergeefs 
naar haar juridische grondslag (in dezelfde zin Heenen, J., ,Lacunes et 
incertitudes de la reglementation du concordat judiciaire" I.e., 151). Het 
akkoord door boedelafstand wordt in beginsel beheerst door dezelfde regels 
als het gerechtelijk akkoord (VanRyn, J. en Heenen, J., Principes, IV, 
nr. 2963) en, wat meer bepaald de hier behandelde problematiek betreft, 
stelde het Hof van Cassatie dat artikel 29 geen onderscheid maakt tussen 
algemeen en bijzonder bevoorrechte schuldeisers (supra, nr. 403). 

4. BOEDELSCHULDEISERS 

405. Ook boedelschuldeisers blijven vreemd aan het gerechtelijk akkoord. 
Deze regel strookt met het gezond verstand. Hij strekt ertoe Ieveranciers en 
anderen aan te sporen om nog verder met de akkoordschuldenaar te 
contracteren (Derrida, F., ,Le credit et le droit des procedures collectives" 
in Etudes ojjertes ii Rene Rodiere, Parijs, Dalloz, 1981, 72; Jackson, T.H., 
The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Cambridge, Harvard University 
Press, 1986, 153; Ripert, G., en Roblot, R., Traite elimentaire de droit 
commercial, II, Parijs, L.G.D.J., 1986 (lOe Ed.), nr. 3062; Caeymaex, J., 
,Observations a propos de Ia notion de dette de masse", J.L.M.B., 1988, 
57; Colle, Ph., o.c., nr. 97). De voortzetting van de ondernemingsactiviteit 
hangt er in belangrijke mate van af. Overigens is het akkoord slechts van 
toepassing op de verbintenissen aangegaan voordat het werd bekomen (art. 
29, lid l R.B. Ger. Akk.) (Cass., 26 november 1981, A.C., 1981-1982, 430, 
R.P.S., 1982, 76, concl. Adv. Gen. Liekendael enR.C.J.B., 1985, 450, noot 
Maes, B., en Biitzler, R.). 

406. Concreet moet nu nog bepaald worden wie als boedelschuldeiser kan 
aangemerkt worden? 
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V olgende criteria worden hiervoor aangewend: 

- de datum van het ontstaan van de schuldvordering. Inderdaad aileen 
schuldvorderingen ontstaan na de neerlegging van het akkoordverzoek, 
d.w.z. na de totstandkoming van de samenloop, kunnen schulden van de 
boedel zijn. Ben boedelschuld kan niet bestaan alvorens de boedel zelf 
gevormd is (Maes, B., , ,Nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie over 
het begrip 'schuld van de boedel' ", T.B.H., 1988, 745); 

- Het belang van het voorwerp van de schuldvordering voor de boedel. 
Daarmee bedoelt men dat de schuld werd aangegaan met de gedachte dat 
de prestatie van de schuldeiser de boedel in zijn geheel tot voordeel kon 
strekken (zie de terzake aangehaalde rechtspraak en rechtsleer in deel I over 
het faillissement: supra, nrs. 273 e.v. Adde Rb. Brussel, 7 maart 1988, 
J.L.M.B., 1989, 739-740). Natuurlijk is ook vereist dat de schuld rechtsgel
dig tot stand kwam, in voorkomend geval met de machtiging van de 
rechter -commissaris. 

In toepassing van deze beginselen werd aldus gevonnist dat de onderhouds
kosten m.b.t. een appartementsgebouw, die ontstaan zijn na het concorda
tair vonnis boedelschulden zijn (Rb. Antwerpen, 12 april 1984, R. W., 
1984-1985, 1170). 

Idem voor de erelonen van deskundigen aangesteld na het concordatair 
vonnis in een geding dat voortgezet werd door de vereffenaar in een akkoord 
door boedelafstand (Rb. Brussel, 7 maart 1988, J.L.M.B., 1989, 739-740). 
Belangrijk is dat de deskundigen aangeduid waren geweest na het concorda
taire vonnis. 

Het is merkwaardig dat in beide voormelde vonnissen verwezen wordt naar 
het concordataire vonnis. De rechter had juridisch correcter gehandeld, 
indien hij het tijdstip van de neerlegging van het akkoordverzoek had in 
aanmerking genomen, omdat de samenloop en bij wijze van gevolg de 
boedel op dat precies ogenblik ontstaan. 

De in artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde (gerechts)kosten 
met betrekking tot een geding gevoerd tegen de vereffenaars van een 
akkoord door boedelajstand, ten einde het bevoorrecht karakter te horen 
vaststellen van de op een opzeggingsvergoeding verschuldigde interesten, 
werden eveneens als boedelschulden aangemerkt (Kh. Luik, 25 maart 1974, 
B.R.H., 1976, 583, noot Bauduin, F., en J.L., 1974-1975, 134, noot 
P.O.L.). Vermeldenswaard in dat opzicht is dat het proces in de loop van 
de akkoordprocedure werd ingespannen. 

Ook de opzeggingsvergoedingen verschuldigd aan werknemers die na de 
indiening van het akkoordverzoek in dienst werden gehouden en pas later 
ontslagen werden, zijn boedelschulden (Bergen, 7 oktober 1980, J. T., 1981, 
258; Cass., 26 november 1981, A.C., 1981-1982, 428, R.P.S., 1982, 74, 
Concl. Adv. Gen. Liekendael en R.C.J.B., 1985, 447, noot Maes, B., en 
Hutzler, R.). Indien evenwel het bewijs niet geleverd kan worden van de 
voortzetting van de arbeidsovereenkomst door de vereffenaar van een 
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akkoord door boedelafstand, is de verschuldigde opzeggingsvergoeding een 
schuld in de massa, al werd de werknemer in de loop van de akkoordproce
dure ontslagen (Kh. Luik, 7 juni 1983, T.B.H., 1983, 661). De vereffenaar 
moet immers de nodige tijd hebben om uit te maken en te beslissen welke 
(lopende) contracten hij wil voortzetten (supra, nrs. 382-383). De opzeg
gingsvergoeding, die, wanneer daartoe reden bestaat, als boedelschuld 
gekenmerkt wordt, is dat niet noodzakelijk voor het integrale bedrag. Er 
is faillissementsrechtspraak, mutatis mutandis toepasselijk op het gerechte
lijk akkoord, die stelt dat slechts dat deel van de ontslagvergoeding dat 
betrekking heeft op de tewerkstellingsperiode tussen de dag van de failliet
verklaring (te dezen wordt dat de dag van de indiening van het 
akkoordverzoek) en het ontslag, het karakter van boedelschuld heeft (Kh. 
Namen, 9 augustus 1979, Rev. Reg. Dr., 1980, 136; Arbrb. Brussel, 26 
maart 1982, T.B.H., 1983, 331-332) (zie de beschouwingen dienaangaande, 
supra, nrs. 280-282). Schadevergoeding die bekomen wordt als gevolg van 
de ontbinding van een v66r de indiening van het akkoordverzoek bestaand 
contract- i.e. een octrooilicentie- is een schuld in de massa, zelfs al werd 
het contract pas na homologatie ontbonden (Luik, 18 januari 1988, 
J.L.M.B., 1988, 381). Immers, het bewijs was niet geleverd van de voortzet
ting van het contract door de vereffenaars van het akkoord door boedelaf
stand. 

407. De feitelijke voorrangspositie die boedelschuldeisers in het gerechte
lijk akkoord innemen, gaat weliswaar verloren bij gebeurlijke faillietverkla
ring van de schuldenaar. In dit faillissement worden zij op gelijke voet 
gesteld met de andere chirografaire schuldeisers. De voorrangspositie gaat 
niet over van de ene procedure op de andere, tenzij een of ander voorrecht 
voorhanden is, zoals het voorrecht voor de kosten tot behoud van de zaak 
of het voorrecht van de gerechtskosten (Antwerpen, 7 mei 1984, T.B.H., 
1986, 119-120; Kh. Namen, 8 december 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 58; 
Colle, Ph., o.c., nr. 187; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 657; Zenner, A., 
,Des frais et depenses de I' administration de la faillite aux dettes de masse" 
I.e., 721-724). In de aangehaalde zaak beslecht door het Hof van Beroep 
te Antwerpen was dat niet het geval. De betreffende schuldvordering vond 
haar oorsprong in het feit dat de betrokken schuldeiser, tegen betaling, 
arbeidskrachten en meer bepaald lassers ter beschikking was blijven stellen 
van de schuldenaar (Cockerill Yards) na diens verzoek tot het bekomen van 
een gerechtelijk akkoord. In hetzelfde arrest stelt het Hof laconiek dat de 
boedelschuldeisers maar voorzichtiger moeten zijn door hun prestaties 
contant te Iaten betalen (T.B.H., 1986, 120). 

5. BORGEN EN MEDESCHULDENAARS 

408. Het gerechtelijk akkoord komt niet ten goede aan de medeschulde
naars, noch aan de borgen die afstand deden van het voorrecht van 
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uitwinning (art. 29, lid 2 R.B. Ger. Akk.). Bijgevolg kunnen zij het 
gehomologeerd akkoord niet inroepen om aan hun verplichtingen te ont
snappen. Ze kunnen zich niet beroepen op het moratorium en eventuele 
kwijtscheldingen in het akkoord toegestaan. Zij blijven gehouden tot het 
geheel van de schuld (Luik, 27 maart 1975, J.L., 1974-1975, 298). 
V ermits zij buiten het akkoord blijven, wordt de loop van de interesten te 
hunnen aanzien niet gestuit (Bergen, 4 februari 1986, Pas., 1986, II, 63-64), 
zelfs al voorzien de concordataire bepalingen in een stopzetting van de loop 
der interesten in het voordeel van de akkoordschuldenaar. V oor meer 
bijzonderheden, raadplege men Colle, Ph., o.c., nrs. 172-173. 

HooFDSTUK VIII 

TENIETGAAN VAN RET AKKOORD 

De nietigverklaring en de ontbinding brengen een vroegtijdig einde aan het 
gehomologeerd akkoord. 

AFDELING 1 

DE NIETIGVERKLARING 

409. In de onderzochte periode verscheen geen rechtspraak omtrent de 
nietigverklaring van het akkoord. De toepasselijke principes zijn neergelegd 
in artikel 35 van het Regentsbesluit betreffende het gerechtelijk akkoord. 

AFDELING 2 

DE ONTBINDING 

410. In geval van niet-uitvoering van het gerechtelijk akkoord kan de 
ontbinding ervan vervolgd worden door een schuldeiser (art. 36, lid 1 R.B. 
Ger. Akk.) en zelfs ambtshalve door de rechtbank worden uitgesproken 
(art. 37, lid 2 R.B. Ger. Akk.) (Over de gelijkenis- en verschilpunten met 
artikelll84 B.W., zie Colle, Ph., o.c., nr. 180; Fredericq, L., Traite, VIII, 
nr. 763; Fredericq, L., en S., Handboek, III, nr. 2036; Lowet, L., en 
Destree, J., Du concordat, nrs. 185 en 200). 
Vermits de ontbinding de niet-nakoming van het akkoord sanctioneert, kan 
ze slechts uitgesproken worden met betrekking tot feiten die dagtekenen van 
na de homologatie. Dus kan de rechter het akkoord niet ontbinden op grond 
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van het feit dat hij wil terugkomen op zijn vroegere beslissing aangaande 
de goede trouw van de schuldenaar (Bergen, 10 januari 1977, J. T., 1977, 
269). 
De ontbinding als sanctie voor de niet-uitvoering van een akkoord door 
boedelafstand is slechts denkbaar in het enkel geval dat de schuldenaar 
activa achterhoudt en weigert af te geven in de handen van de vereffenaar 
(Ibid.). 
Ben vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel biedt hiervan een 
treffende illustratie. De akkoordschuldenaar had, zowel aan de rechtbank 
als aan de vereffenaar, nagelaten te vermelden dat een gewezen bediende 
de uitvoering vervolgde van een vonnis dat die schuldenaar veroordeelde tot 
betaling van een som van meer dan 800.000 frank bijkomende ontslagver
goeding en vakantiegeld. De bediende had bewarend beslag gelegd op post
err bankrekeningen van de schuldenaar. De beslagrechter weigerde het 
beslag op te heffen, zodat de vereffenaar in de onmogelijkheid verkeerde 
de vereffeningsverrichtingen voort te zetten. De rechtbank van koophandel 
besliste dan ook het akkoord te ontbinden en de faillietverklaring van de 
schuldenaar uit te spreken (Kh. Brussel, 22 apri11982, J.T., 1983, 327). 

411. Net zoals bij een akkoord na faillissement moet erop gelet worden dat 
de magistraat die de ontbinding uitspreekt niet vroeger in een andere 
hoedanigheid kennis genomen heeft van de zaak (Cf. supra, nr. 327). 
Zoniet dreigt de ontbinding bij toepassing van artikel292 van het Gerechte
lijk Wetboek nietig te worden verklaard. 

412. De ontbinding kan slechts worden uitgesproken nadat de schuldenaar 
en de borgen werden gehoord of daartoe de kans hebben gekregen (artt. 36, 
lid 1 en 37, lid 2 R.B. Ger. Akk.). Het betreft een substantiele pleegvorm, 
zowel ten aanzien van de schuldenaar als ten aanzien van de borgen (Bergen, 
10 januari 1977, J. T., 1977, 269; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 771). De 
miskenning ervan leidt tot de nietigheid van het vonnis. Bedoelde pleegvorm 
houdt immers verband met de vrijwaring van de rechten van de verdediging. 
Dit geldt ook jegens de borgen, daar ze niet bevrijd worden door de 
ontbinding van het akkoord (art. 36, lid 2 R.B. Ger. Akk.). Integendeel, 
zij moeten nu daadwerkelijk instaan voor de nakoming van de concordatai
re verplichtingen (zie Colle, Ph., o.c., nr. 181). 
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AFDELING 3 

DE FAILLIETVERKLARING EN DE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 445 EN 
446 FAILL. W. OP HANDELINGEN GESTELD TIJDENS BET GERECHTELIJK AK

KOORD 

413. De schuldenaar die om een gerechtelijk akkoord verzoekt kan ten allen 
tijde failliet verklaard worden, wanneer de rechtbank tot de overtuiging 
komt dat de schuldenaar niet ongelukkig en te goeder trouw is (art. 24, lid 
1 R.B. Ger. Akk.), in geval van niet-aanvaarding van zijn concordataire 
voorstellen door de schuldeisers, in geval van homologatieweigering en, 
tenslotte, na de homologatie, indien het verkregen akkoord vooraf ontbon
den of nietig verklaard werd (artt. 35, lid 2 en 37, lid 2 R.B. Ger. Akk.) 
(Betreffende dit laatste, zie Bergen, 10 januari 1977, J.T., 1977, 269). 

Luidens het tweede lid van artikel38 van het Regentsbesluit zijn, onvermin
derd de nietigverklaring uitgesproken bij artikel 445 van de Faillissements
wet, nietig en zonder gevolg aile handelingen door de schuldenaar verricht 
zonder machtiging van de rechter-commissaris in de gevallen waarin deze 
machtiging wordt vereist. 

De wetgever heeft duidelijk zijn wil te kennen gegeven betreffende de 
uitlegging van dit artikel (zie Pasin., 1887, 195-205 en de commentaar van 
Colle, Ph., o.c., nr. 185). Een onderscheid moet worden gemaakt tussen 
handelingen gesteld in de periode die aan de homologatie voorafgaat en 
handelingen na de homologatie gesteld. 

De handelingen met machtiging van de rechter-commissaris gesteld in de 
periode voorafgaand aan de homologatie en die niet onder te brengen zijn 
onder de daden en verrichtingen begrepen in artikel 445 van de Faillisse
mentswet, zijn definitief geldig en komen zelfs niet in aanmerking voor een 
eventuele vernietiging gesteund op artikel 446 van de Faillissementswet 
(Pasin., 1887, 199, 203 en 205). Dit besliste ook het Hof van Beroep te Luik 
in een arrest van 25 maart 1976 (J.L., 1975-1976, 241). Het is duidelijk dat 
anders niemand nog met een akkoordschuldenaar zou willen handelen 
(Pasin., 1887, 199; Fredericq, L. enS., Handboek, III, nr. 1920). Immers, 
zoals het Hof van Beroep te Luik in het aangehaald arrest terecht opmerkt, 
officialiseert de indiening van een akkoordaanvraag de toestand van staking 
van betaling ten overstaan van de buitenwereld. Schuldeisers kunnen vanaf 
dat ogenblik niet meer beweren geen kennis te hebben van bedoelde toe
stand, zodat vanaf dat ogenblik altijd voldaan is aan de voorwaarden van 
artikel 446 van de Faillissementswet. Daarom bepaalde de wetgever dat 
aileen de handelingen gesteld zonder de machtiging van de rechter-commis
sarisin aanmerking komen voorvernietiging (art. 38, lid 2 R.B. Ger. Akk.). 

Artikel 445 van de Faillissementswet is daarentegen altijd toepasselijk, 
ongeacht of de betreffende daden met of zonder machtiging van de rechter
commissaris werden gesteld (Luik, 25 maart 1976, J.L., 1975-1976, 241). 
De nietigheid van artikel445 van de Faillissementswet werkt van rechtswege 
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en kan niet gedekt worden. De in dat artikel bedoelde verrichtingen zijn 
vermoedelijk nadelig voor de schuldeisersmassa (Pasin., 1887, 203; Colle, 
Ph., o.c., nr. 185; Fredericq, L., enS., Handboek, IV, nr. 2185). Belang
rijk is dat de nietigheid slechts werkt ten aanzien van de massa. Het betreft 
dus veeleer een niet-tegenstelbaarheid. Vandaar dat het Hof van Beroep te 
Luik in bovengenoemd arrest correct besliste dat de akkoordschuldenaar 
persoonlijk verbonden blijft en in geen geval zelf de nietigheid van bedoelde 
dad en en handelingen kan vorderen, al werden ze zonder de machtiging van 
de rechter-commissaris gesteld. De artikelen 11 en 38, lid 2 van het 
Regentsbesluit, alsmede 445 en 446 van de Faillissementswet strekken tot 
de bescherming van de schuldeisers. Aileen de curator is gerechtigd om zich 
op deze bepalingen te beroepen (J.L., 1975-1976, 241). 

In de onderzochte periode verscheen geen rechtspraak met betrekking tot 
de dad en gesteld na de homologatie van het akkoord (voor enig commentaar 
dienaangaande, raadplege men Pasin., 1887, 204; Colle, Ph., o.c., nr. 185; 
Fredericq, L. enS., Handboek, IV, nr. 2224, litt. b.). 

HooFDSTUK IX 

DE TERUGKEER IN BETERE DOEN 

414. Het gerechtelijk akkoord werkt niet definitief bevrijdend. Artikel 34 
van het Regentsbesluit bepaalt dat de schuldenaar die opnieuw in betere 
doen verkeert, verplicht is zijn schuldeisers ten volle te betalen. Deze 
verplichting raakt de openbare orde (Cloquet, A., Les Novel/es, IV, 1985, 
nr. 922; Fredericq, L., Traite, VIII, nrs. 629 en 734; Fredericq, L., enS., 
Handboek, III, nr. 2004; Lowet, L., en Destree, J., Du concordat, nr. 164; 
R.P.D.B., V° Concordatjudiciaire, compl. II, nrs. 547-549; Van Rijn, J., 
en Heenen, J., Principes, IV, nr. 2953). Partijen mogen er in de concorda
taire bepalingen niet van afwijken op straffe van homologatieweigering 
(Colle, Ph., o.c., nr. 188; Lowet, L., en Destree, J., Du concordat, 
nr. 164). 

415. Het is onmogelijk de terugkeer in betere doen nauwkeurig te omschrij
ven. Het betreft een feitenkwestie die overgelaten is aan de soevereine 
beoordeling van de rechtbank (Kh. Bergen, 5 april 1979, Rev. Reg. Dr., 
1984, 40). De terugkeer in betere doen veronderstelt in elk geval een 
werkelijke verbetering in de financiele toestand van de schuldenaar, in die 
mate dat door de terugbetaling van de schulden zijn persoonlijk voortbe
staan en dit van zijn gezin, indien het om een fysieke persoon gaat, en de 
continui:teit van de onderneming, indien het om een vennootschap gaat, niet 
in het gedrang komen (Kh. Bergen, 5 april 1979, Rev. Reg. Dr., 1984, 40; 
Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 923; Colle, Ph., o.c., nr. 189; 
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Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 734; Heenen, J., ,Lacunes et incertitudes 
de la reglementation du concordat judiciaire", !.c., 153-154; R.P.D.B., V0 

Concordatjudiciaire, campi. II, nrs. 552-553; Van Rijn, J., en Heenen, J., 
Principes, IV, nr. 2953). 
De rechtbank van koophandel te Bergen besliste dat de schuldenaar in 
betere doen verkeert zodra zijn toestand hem toelaat een deel van zijn 
schuldensaldo terug te betalen (Rev. Reg. Dr., 1984, 40). Dit is de meerder
heidsstelling (zie Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, nr. 927; Colle, Ph., 
o.c., nr. 189; Fredericq, L., Traite, VIII, nr. 734; Fredericq, L. en S., 
Handboek, III, nr. 2004; Heenen, J., ,Lacunes et incertitudes de la 
reglementation du concordat judiciaire", !.c., 153-154; R.P .D.B., V° Con
cordat judiciaire, campi. II, nrs. 554-555; Van Ryn, J. en Heenen, J., 
Principes, IV, nr. 2953). Zoals verder te lezen staat in hetzelfde vonnis, zou 
het immers strijdig zijn met de handelsmoraal , ... de permettre a un 
concordataire de conserver des sommes importantes et de vivre dans le luxe 
simplement parce qu'il est reste debiteur d'un passif considerable, encore 
nettement superieur aux actifs qu 'it a pu reconstituer'' (Rev. Reg. Dr., 1984, 
40. Zie ook Fredericq, L. enS., Handboek, III, nr. 2004). 

416. Ret komt de schuldeiser toe, die beweert dat de akkoordschuldenaar 
tot een betere toestand is gekomen, dit aan te tonen (Kh. Bergen, 5 april 
1979, Rev. Reg. Dr., 1984, 40; Vred. St.-Niklaas, 28 oktober 1983, R. W., 
1983-1984, 1487). Als eisende partij draagt de schuldeiser de bewijslast (art. 
870 Ger. W.). De terugkeer in betere doen is een rechtsfeit, waarvan 
derhalve het bewijs door aile middelen van recht geleverd mag worden, 
getuigen en vermoedens inbegrepen (Cloquet, A., Les Novelles, IV, 1985, 
nr. 926; Colle, Ph., o.c., nr. 189; Fredericq, L. en S., Handboek, III, 
nr. 2004). In de zaak die aanleiding gaf tot het reeds meermaals aangehaalde 
vonnis van de rechtbank van koophandel te Bergen, was de schuldeiser erin 
geslaagd aan te tonen dat de schuldenaar, sedert het bekomen van het 
gerechtelijk akkoord, een onroerend goed had laten bouwen en medeeige
naar was geworden in een ander gebouw. Zijn salaris bleek daarenboven 
voldoende hoog te zijn om een deel van zijn schuldeisers af te betalen. 

417. Indien aangenomen wordt dat het gerechtelijk akkoord de loop van 
de interesten stuit- welke zienswijze wij bestrijden (zie supra, nr. 381)
beginnen die interesten opnieuw te I open, wanneer de schuldenaar opnieuw 
in betere doen verkeert (Vred. St.-Niklaas, 28 oktober 1983, R. W., 1983-
1984, 1487). 
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HooFDSTUK X 

RET AKKOORD DOOR BOEDELAFSTAND 

AFDELING 1 

DOORVERWIJZING 

418. Bij de bespreking van het gerechtelijk akkoord werd met betrekking 
tot een aantal vraagstukken al gewezen op de oplossingen die ook gelden 
in het akkoord door boedelafstand. De lezer wordt ernaar doorverwezen: 

- het bevoegde vennootschapsorgaan om tot de indiening van de akkoord
aanvraag te beslissen (supra, nr. 348); 

- de mededeling aan het openbaar ministerie van aansprakelijkheidsvorde
ringen ingesteld tegen de vereffenaar(s) van een akkoord door boedelaf
stand (supra, nr. 351); 

- de betrekkelijke onbekwaamheid van de schuldenaar en betalingont
vangsten (supra, nrs. 359-360); 

-de uitoefening van het revindicatierecht (supra, nr. 371); 

-de werking van de schuldvergelijking (supra, nr. 374); 
- de stuiting van de loop der interesten (supra, nrs. 379-381); 

- de beslissing aangaande de voortzetting van lopende contracten (supra, 
nr. 382); 

- de hypothecaire, bevoorrechte en pandhoudende schuldeisers en de loop 
van de interesten (supra, nrs. 379 en 402); 

- de algemeen bevoorrechte schuldeisers en de individuele daden van 
tenuitvoerlegging (supra, nr. 404); 

- de voorrangspositie van boedelschuldeisers (supra, nrs. 405-406); 

- de ontbinding en de niet-uitvoering van het akkoord door boedelafstand 
(supra, nr. 410). 

Het spreekt vanzelf dat de hoger uiteengezette beginselen aangaande de 
aanwijzing van de bevoegde rechtbank om uitspraak te doen over de 
betwiste schuldvorderingen en andere geschillen (supra, nr. 392), alsmede 
de regels betreffende de terugkeer in betere doen (supra, nrs. 414-417), bij 
ontstentenis van afwijkende bepalingen, mede toepasselijk zijn op het 
akkoord door boedelafstand. 

Thans blijft aileen nog de rechtspraak te bespreken aangaande het statuut 
van de vereffenaar en de al dan niet verplichte raadpleging van het paritair 
comite in geval van ontslag van bijzonder beschermde werknemers. 
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AFDELJNG 2 

DE VEREFFENAAR 

De vereffenaar of vereffenaars worden aangesteld in het homologatievonnis 
(art. 30, lid 1 R.B. Ger. Akk.). 

1. 0PDRACHT 

419. De vereffenaars worden gelast het roerend en onroerend bezit te 
verkopen dat het voorwerp uitmaakt van de boedelafstand en dit op de wijze 
en met inachtneming van de voorwaarden bepaald door de rechter-commis
saris (art. 32, lid 1 R.B. Ger. Akk.). De vereffenaars vervullen overigens 
hun opdracht onder het toezicht van laatstgenoemde (art. 30, lid 3 R .B. Ger. 
Akk.), die, zo nodig, aan de rechtbank zelfs een uitbreiding of inkrimping 
van de bevoegdheden van de vereffenaars kan vragen (art. 30, lid 4 R.B. 
Ger. Akk.). Langs die weg kan b.v. de hulp van de sterke arm bekomen 
worden om de deur te forceren van het industrieel gebouw, zo de vereffe
naar de sleutels niet bekomt vanwege de akkoordschuldenaar (Bergen, 10 
januari 1977, J.T., 1977, 269 en Pas., 1977, II, 153). 

420. Indien in de uitvoering van de vereffeningsopdracht eigendommen 
moeten verkocht worden die tot het gemeenschappelijk vermogen van de 
akkoordschuldenaar en zijn echtgeno(o)t(e) toebehoren, is de toestemming 
van de echtgeno(o)t(e) vereist (art. 1418, lid 1a B.W.). Indien laatstgenoem
de zonder wettige reden zijn toestemming weigert te geven, moet de ak
koordschuldenaar zich door de rechtbank van eerste aanleg laten machtigen 
(art. 1420 B.W.). Hij zou oak het homologatievonnis van het akkoord aan 
zijn echtgeno(o)t(e) kunnen betekenen, in welk geval de artikelen 1422 en 
1423 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk zijn (zie De Vroe, J., ,Faillis
sement en gerechtelijk akkoord. V erkoop van onroerende goederen' ', Nota
rius, 1984, 58). Art. 553 van de Faillissementswet, dat aan deze regeling 
derogeert en de faillissementscurator vrijstelt om de toestemming van de 
echtgeno(o)t(e) te bekomen, is niet toepasselijk inzake gerechtelijk akkoord 
(Ibid., 57-58). 

2. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID 

421. De vereffenaars handel en in naam en voor rekening van de gezamenlij
ke schuldeisers en zijn bevoegd om, zowel in naam van die gezamenlijke 
schuldeisers als van de schuldenaar, aile mogelijke aansprakelijkheidsvor
deringen in te stellen die deze schuldeisers en/of de schuldenaar toekomen 
(art. 32, lid 4 R.B. Ger. Akk.). Uit deze bepaling leidt men af dat de 
vereffenaars bij uitsluiting bevoegd zijn om in het belang van de boedel 
rechtsvorderingen in te stellen en om het verweer te verzekeren in rechtsvor-
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deringen gericht tegen de boedel (Arbh. Brussel (afd. Bergen), 23 december 
1974, R.P.S., 1975, 150, noot Hislaire, P.J.). Daarenboven mogen zij 
tussenkomen in alle gedingen waarbij de schuldenaar partij is (art. 32, lid 
6 R.B. Ger. Akk.). 

In een geschil, waarbij de boedel veroordeeld was tot de uitbetaling van een 
belangrijke opzeggingsvergoeding, werd het hager beroep door een der 
vereffenaars ingesteld, in een geval van pluraliteit van vereffenaars, onont
vankelijk verklaard, omwille van de onsplitsbaarheid van het geschil (art. 
1053 Ger. W.). Ben geschil is inderdaad onsplitsbaar wanneer de gezamen
lijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aan
leiding kan geven, materieel onmogelijk zou zijn (Cass., 23 februari 1973, 
A. C., 1973, 623). Dit was i.e. het geval: ,que si le jugement etait conjirme 
sur appel d'un liquidateur et rejorme sur appel d'un autre, Ia masse serait 
en meme temps redevable d'une indemnite de rupture et non redevable de 
Ia meme indemnite" (Arbh. Brussel, (afd. Bergen), 23 december 1974, 
R.P.S., 1975, 151-152, noot Hislaire, P.J.). Het hager beroep door een der 
vereffenaars ingesteld kan enkel toegelaten worden, indien hij daartoe 
gemachtigd werd door de andere vereffenaars. De vereffenaars maken 
immers een college uit. 

422. In hun hoedanigheid van schuldeisersvertegenwoordiger zijn de veref
fenaars niet gebonden door de daden gesteld door de akkoordschuldenaar, 
al is het voor laatstgenoemde onmogelijk om zelf die daden aan te vechten 
(Luik, 25 maart 1976, J.L., 1975-1976, 241-242). Het ging om verrichtingen 
gesteld na de indiening van de akkoordaanvraag en waarvoor geen machti
ging van de rechter-commissaris was bekomen (zie supra, nr. 413). 

423. De vereffenaar in een akkoord door boedelafstand had in de uitoefe
ning van zijn opdracht een onroerend goed verkocht. Twee schuldeisers 
stelden een eis in tot nietigverklaring van deze verkoop wegens benadeling 
van meer dan 7/12. Het Hof van Cassatie verbrak het arrest van het Hof 
van Beroep, dat hun vordering ontvankelijk had verklaard, op grand van 
volgende overweging: vermits de vereffenaar in de plaats van de schulde
naar en in naam en voor rekening van de gezamenlijke schuldeisers optreedt 
(supra, nr. 421), heeft de schuldenaar zelf geen hoedanigheid meer om de 
vordering tot vernietiging in te stellen, zodat zijn schuldeisers dit evenmin 
nog in zijn naam kunnen doen via de zijdelingse vordering (Cass., 6 januari 
1984, A. C., 1983-1984, 507, R. W., 1984-1985, 1361, J. T., 1985, 91 en Rev. 
Not. B., 1984, 608-609). De schuldeisers waren verplicht in naam van de 
schuldenaar op te treden daar kwestieuze vordering enkel door de verkoper 
of zijn vertegenwoordiger kan ingesteld worden (art. 1683 B. W.). Ingevolge 
de afwijzing van hun eis om bovenvermelde redenen, blijft de schuldeisers 
niets anders over dan de afzetting van de vereffenaar te vervolgen (art. 31 
R.B. Ger. Akk.) en hem in verantwoordelijkheid op te roepen. 
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3. BEWARING DER STUKKEN 

424. De vereffenaar is slechts belast met de bewaring van de stukken nodig 
in het kader van zijn vereffeningsopdracht. De overige documenten en 
archiefstukken van de geliquideerde vennootschap moeten bewaard blijven 
door het daarvoor verantwoordelijke vennootschapsorgaan, zijnde de afge
vaardigde-bestuurder (Kort ged. Kh. Brussel, 31 mei 1979, J. T., 1980, 263). 
Laatstgenoemde had gepleit dat nu hij niet meer over de v~nnootschapslo
kalen beschikte, hij niet over de nodige ruimte en middelen beschikte om 
nog verder voor de vennootschapsstukken zorg te dragen. 

4. ERELONEN 

425. De rechtbank bepaalt de erelonen van de vereffenaars die evenals de 
voorschotten bij voorrecht afgenomen worden van de onder de schuldeisers 
te verdelen sommen (art. 33, lid 1 R.B. Ger. Akk.). Dit is ook zo wanneer 
de akkoordschuldenaar een integrale betaling van de schulden heeft beloofd 
(Kh. Brussel, 14 september 1975, B.R.H., 1976, 75-76). 

5. AANSPRAKELIJKHEID 

426. De vereffenaars kunnen aangesteld worden in de concordataire voor
stellen of in het homologatievonnis (art. 30, lid 1 en 2 R.B. Ger. Akk.). In 
het eerste geval is hun aansprakelijkheid van contractuele aard, in het 
tweede geval van quasi-delictuele aard. Vereffenaars zijn ongetwijfeld 
aansprakelijk voor de wijze waarop ze zich van hun opdracht kwijten. 

Degene die de aansprakelijkheid van vereffenaars opwerpt moet het bewijs 
leveren van de fout die hij aanklaagt, van de geleden schade en van het 
causaal verband tussen fout en schade. 

De bevoorrechte onbetaalde verkoper van een electronische N.C.R.-machi
ne verweet de vereffenaars van een akkoord door boedelafstand de machine 
verkocht te hebben zonder hem vooraf te hebben geraadpleegd. Hij beweer
de kopers te kunnen vinden die een hogere prijs zouden hebben betaald dan 
de door de vereffenaars bekomen realisatiewaarde van 90.000 frank. Hij 
stelde de vereffenaars aansprakelijk voor het geleden verlies, zijnde de 
gemiste kans om een hogere prijs te bekomen. De eis werd evenwel onge
grond verklaard, omdat het bewijs niet voorlag dat de machine inderdaad 
tegen een hogere prijs had kunnen verkocht worden (Bergen, 15 februari 
1982, Pas., 1982, II, 64-65, concl. Subst. Proc. Gen. Demanet). Eiser was 
dus gefaald in de bewijslevering van de precies geleden schade. 

De vereffenaar die meer dan twee jaar wacht alvorens het onroerend goed 
te verzilveren en zodoende de beheerskosten van een gebouw laat aangroei
en, terwijl hij diende te weten dat hij de kosten niet zou kunnen vereffenen 
in het licht van de realisatiewaarde van het onroerend goed, dat bovendien 
met een hypotheek bezwaard was, handelt niet als een zorgvuldige huisva-
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der. Hij moet instaan voor zijn nalatigheid en bijgevolg de betaling op zich 
nemen van de openstaande schuld van de beheerder van het onroerend goed 
(Rb. Antwerpen, 20 juni 1986, R. W., 1986-1987, 1624 en R.P.S., 1986, 
229). 

AFDELING 3 

ONTSLAG VAN BIJZONDER BESCHERMDE WERKNEMERS. RAADPLEGING 
VAN HET PARITAIR COMITE? 

427. Krachtens artikel 21 van de wet op de ondernemingsraden en artikel 
1bis van de wet betreffende de veiligheidscomites, kunnen de beschermde 
werknemers, die het personeel vertegenwoordigen in beide voormelde orga
nen, slechts ontslagen worden om economische of technische redenen die 
vooraf door het bevoegde paritair comite werden erkend. De voorafgaande 
raadpleging van het paritair comite is voorgeschreven om elke voor de 
beschermde werknemers nadelige discriminatie te voorkomen (Cass., 13 
januari 1971, A. C., 1971, 459 en R. W., 1970-1971, 1515). 

Het faillissement of het akkoord door boedelafstand zijn ontegensprekelijk 
economische of technische redenen die het ontslag verantwoorden (Zenner, 
A., en Janssens, L., ,Faillites et droit social", J.T.T., 1986,232, nr. 15). 

Bij gebrek aan raadpleging van het paritair comite is het ontslag onregelma
tig en heeft de betrokken werknemer recht op de bijzondere vergoeding 
voorzien in § 7 van voormelde artikelen. 

De verplichting tot raadpleging van het bevoegde paritair comite blijft ook 
gelden in de gevallen waar elke mogelijke discriminatie vanwege de werkge
ver ten nadele van de beschermde werknemers uitgesloten lijkt, zoals bij 
volledige en definitieve sluiting van de onderneming of ontslag van alle 
personeelsleden (Cass., 12 februari 1981, J.T.T., 1981, 220; Cass., 28 mei 
1975, A. C., 1975, 1039 en R. W. 1975-1976, 1274; Arbh. Antwerpen (afd. 
Hasselt), 19 juni 1984, Soc. Kron., 1984, 486 en Limb. Rechts/., 1984, 160. 
Zie ook de rechtspraak aangehaald door Zenner, A. en Janssens, L., I.e., 
232, nr. 16). 

De enige uitzondering betreft het ontslag als gevolg van een gerechtelijke 
beslissing. Dit is m.n. het geval wanneer de faillissementscurator of de 
vereffenaar van een akkoord door boedelafstand ingevolge het faillisse
ments- of homologatievonnis verplicht is a//e werknemers ge/ijke/ijk en 
terzelfdertijd of binnen een zeer korte termijn te ontslaan, zodat discrimina
tie uitgesloten is (Cass., 13 oktober 1986, A. C., 1986-1987, 174 en R. W., 
1986-1987, 942; Cass., 15 februari 1988, A.C., 1987-1988, 770 en T.B.H., 
1988, 456, noot Windey, J. en Van Buggenhout, C.; Arb. H. Antwerpen 
(afd. Hasselt), 19 juni 1984, Soc. Kron., 1984, 486 en Limb. Rechtsl., 1984, 
160; Arb. H. Luik, 20juni 1984, J.T.T., 1985, 170; Arb. H. Luik, 27 juni 
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1985, J.T.T., 1987, 106; Arbrb. Namen, 7 december 1984, Soc. Kron., 
1985; 21. Zie ook de rechtspraak aangehaald door Zenner, A., en Janssens, 
L., I.e., 232, nr. 16). In dergelijk geval gaat bet niet om een ontslag door 
de werkgever beslist, maar om een ontslag door de in zijn hoedanigheid van 
, ,schuldeisersvertegenwoordiger'' optredende curator of vereffenaar 
(Arbh. Luik, 20 juni 1984, J.T.T., 1985, 170), die overigens geen keuze 
heeft aangezien hij een gerecbtelijke beslissing uitvoert (Zenner, A., en 
Janssens, L., I.e., 232, nr. 16). 
De uitzondering moet beperkend worden opgevat. Zij vereist de vervulling 
van drie cumulatieve voorwaarden: het ontslag moet de uitvoering zijn van 
een gerechtelijke beslissing, aile personeelsleden treffen en onmiddellijk, 
binnen korte termijn of bij bet verstrijken van de door de recbtbank 
toegestane termijnen tot verdere exploitatie doorgevoerd worden (De 
Ganck, C., ,De ontslagprocedure van de beschermde werknemers" in 
Actuele problemen van sociaal recht, Storme, M., Dubois, B. en Van 
Eeckhoutte, W. (ed.), R.U.G., 1987, 44. Men raadplege eveneens de 
interessante beschouwingen van Windey, J. en Van Buggenhout, C. in de 
noot onder Cass., 15 februari 1988, T.B.H., 1988, 461 e.v.). In een zaak 
waarin de vereffenaars 250 personen waaronder 27 beschermde werknemers 
badden ontslagen, terwijl een 60-tal personeelsleden in dienst bleven, beslis
te het Hof van Cassatie dat bet akkoord door boedelafstand als dusdanig 
niet volstond om de vereffenaars te ontslaan van de verplichting het 
bevoegde paritair comite te raadplegen (Cass., 21 apri11986, A.C., 1985-
1986, 1135, R. W., 1986-1987,938, J.L., 1986,569, noot Clesse, J., J.T.T., 
1987, 100 en Rev. Reg. Dr., 1986, 285, noot Antoine, M.F. en Dumont, 
M.). 

De vereffenaars zijn evenmin van die verplicbting vrijgesteld, wanneer zij 
door de rechtbank van koophandel gemachtigd werden om ,over te gaan 
tot de geleidelijke stopzetting van de activiteiten, realisatie van het actief 
en afdanking van bet personeel, rekening houdend met een gebeurlijke 
gedeeltelijke overname". Het Hof, van Cassatie oordeelde dat de vereffe
naars in dergelijke omstandigbeden op grand van de rechterlijke beslissing 
niet verplicht waren aile werknemers terzelfdertijd of binnen een zeer korte 
termijn te ontslaan, zodat discriminatie van beschermde werknemers niet 
uitgesloten was (Cass., 13 oktober 1986, A. C., 1986-1987, 174-175 enR. W., 
1986-1987, 941. In dezelfde zin Arbb. Bergen, 7 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 
1182-1183). 
Verregaand is het arrest van 15 februari 1988, waarin het Hof van Cassatie 
beslist dat de curator niet verplicht is alle werknemers tegelijkertijd of 
binnen zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie van beschermde 
werknemers niet uitgesloten was (Cass., 13 oktober 1986, A.C., 1986-1987, 
174-175 en R. W., 1986-1987, 941. In dezelfde zin Arb. H. Bergen, 7 juni 
1988, J.L.M.B., 1988, 1182-1183). 
Verregaand is het arrest van 15 februari 1988, waarin het Hof van Cassatie 
beslist dat de curator niet verplicbt is aile werknemers tegelijkertijd of 
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binnen zeer korte termijn te ontslaan, wanneer het faillissementsvonnis geen 
uitspraak deed over de mogelijke voortzetting van enige handelsactiviteit 
(A. C., 1987-1988, 770 en T.B.H., 1988,456, kritische noot Windey, J., en 
Van Buggenhout, C.). 
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