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• Bestuur van onderneming in moeilijkheden hoort juiste maatregelen te nemen om het hoofd te bieden aan 

haar financiële problemen

• Bestuurder handelt in belang van vennootschap

• Cass. 28 november 2013: vennootschapsbelang is "collectief winstbelang van haar huidige en 

toekomstige aandeelhouders", maar ging over overdrachtsbeperkingen voor effecten

• Vennootschapsbelang is belang van alle "stakeholders" (werknemers, schuldeisers, aandeelhouders)

• Wat met groepsbelang v. individueel belang?

• Bestuur is verplicht zich te beraden over continuïteitsopties

• Continuïteitsoplossing dient voorop te staan

• Is afweging van verschillende belangen

• Maar geen blijvend opstapelen van de verliezen zonder dat een bedrijfsplan wordt uitgewerkt met redelijk 

kans op slagen om de toestand op korte termijn te doen keren

• M.a.w. slechts onder bepaalde omstandigheden moet bestuur voor discontinuïteit kiezen
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Ondernemingen in moeilijkheden: Rol van het bestuur (1)
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• Bijzondere wettelijke verplichtingen 

• Continuïteit in gedrang → verplicht beraadslagen over maatregelen m.o.o. continuïteit voor een periode 

van minstens 12 maanden (art: 2:52 WVV)

• Alarmbelprocedure 

• BV: dreigend of daadwerkelijk negatief eigen vermogen of wanneer niet langer mogelijk gedurende 

minstens 12 maanden haar opeisbare schulden te voldoen (solvabiliteits- en liquiditeitstest)(art. 5:153 

WVV)

• NV: eigen vermogen minder dan helft/kwart van kapitaal (solvabiliteitstest)(art. 7:228 WVV)

• Te ondernemen stappen

• Bijzonder verslag van bestuur met voorgestelde maatregelen (tenzij zij voorstelt de vennootschap te 

ontbinden)

• Algemene vergadering binnen 2 maanden om zich uit te spreken over voorgestelde maatregelen of 

ontbinding

• Aangifte van faillissement 

• Verplicht binnen maand na vaststellen dat voorwaarden (zie later) zijn vervuld (art. XX.102, eerste lid 

WER; zie ook art. 489bis, 4° Sw.)
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• Verschillende types schuldvorderingen

• Op basis van tijdstip van ontstaan (art. I.22, 11°-15° WER)

• Schuldvordering in de opschorting: ontstaan vóór opening van de procedure

• Schuldvordering buiten de opschorting: ontstaan na opening van de procedure

• Enkel ogenblik ontstaan relevant (Kh. Antwerpen (afd. Turnhout) 17 mei 2017), niet opeisbaarheid

• Bepaalde schuldeisers kunnen zowel schuldvordering in als buiten opschorting hebben (bv. verhuurder 

of kredietverlener)

• Relevantie: moratorium enkel voor schuldvordering in de opschorting

• Op basis van evt. zakelijke zekerheden (art. I.22, 14° WER)

• Buitengewone schuldvorderingen in opschorting: zakelijke zekerheid of van schuldeiser-eigenaar, doch 

slechts tot beloop van waarde zekerheid (i.t.t. Cass. 12 februari 2015)

• Cass. 16 januari 2020: pand op schuldvorderingen → realisatiewaarde in going concern (meerdere 

verpande schuldvorderingen) of boekingswaarde (één verpande schuldvordering)

• Gewone schuldvordering in opschorting: alle andere (bv. ook persoonlijke zekerheid)

• Relevantie: gevolgen van reorganisatieplan (bij collectief akkoord)
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Gerechtelijke reorganisatie: soorten schulden (1)

Aangifte en verificatie van schuldvorderingen
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Gerechtelijke reorganisatie: soorten schulden (2)

Aangifte en verificatie van schuldvorderingen
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• Schulden in en buiten de opschorting

• Opschorting ("moratorium") (art. I.22, 20° WER) enkel voor schuldvordering in de opschorting (art. XX.50, eerste lid 

WER) → bescherming enkel tegen en schorsing middelen van tenuitvoerlegging treft enkel schulden in de 

opschorting

• Ook wanneer gewaarborgd door zekerheid (bv. pand of hypotheek)!

• Schuldeisers buiten de opschorting behouden hun uitvoeringsrechten

• Gewone schuldeisers in de opschorting (art. XX.72 WER) (collectief akkoord)

• Selectie: betalingstermijnen, verminderingen op schuldvorderingen, omzetting in kapitaal, gedifferentieerde regeling 

(bv. op basis van omvang of aard), uitsluiting schuldvergelijking

• Niet < 20% van hoofdsom (art. XX.73, eerste en derde lid WER), tenzij dwingende redenen

• Gedifferentieerde regeling (verschillende categorieën) → behandeling openbare schuldeisers met algemeen 

voorrecht (Belgische Staat) niet minder gunstig dan best behandelde gewone schuldeiser, tenzij strikt gemotiveerd 

(art. XX.73, tweede lid WER)

• Buitengewone schuldeisers in de opschorting (art. XX.74 WER) (collectief akkoord)

• Opschorting uitvoeringsrechten voor max. 24 maanden, verlengbaar met 12 maanden

• Niet met betrekking tot specifiek verpande schuldvorderingen

• Geen andere maatregel die hun rechten benadeelt, tenzij mits akkoord (al dan niet in kader van collectief akkoord)
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Gerechtelijke reorganisatie: soorten schulden (3)

Aangifte en verificatie van schuldvorderingen
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• Geen verplichting voor schuldeisers om aangifte te doen van schuldvordering

• Maar aandacht geboden:

• Minnelijk akkoord: 

• Eén-op-één afspraken tussen schuldeiser en onderneming, dus wordt besproken en vereist toestemming (art. 1108 

oud BW)

• Collectief akkoord of GROGG:

• Onderneming stelt schuldeisers individueel in kennis binnen 8 dagen na vonnis (art. XX.49, §1, eerste lid WER)

• Schuldeiser (of derde) kan verzoekschrift neerleggen bij rechtbank in geval van betwisting bedrag of hoedanigheid 

(art. XX.68 WER)

"§ 1. De schuldeiser in de opschorting of elke derde belanghebbende die het bedrag of de hoedanigheid van zijn schuldvordering 

betwist met toepassing van artikel XX.49, § 2, dient het verzoekschrift in uiterlijk een maand voor de in artikel XX.78 bedoelde 

zitting.De rechtbank beslist, uiterlijk vijftien dagen voor dezelfde zitting op verslag van de gedelegeerd rechter, over het bedrag of de 

hoedanigheid van de schuldvordering. De griffie geeft kennis van de beslissing aan de schuldeiser en aan de schuldenaar via het 

register.

§ 2. Indien geen enkele betwisting werd gebracht voor de rechtbank uiterlijk een maand voor de in artikel XX.78 bedoelde 

rechtszitting kan de betrokken schuldeiser, onverminderd de toepassing van artikel XX.69, enkel stemmen en in het plan worden 

opgenomen voor het bedrag voorgesteld door de schuldenaar in de in artikel XX.49 bedoelde mededeling."

Belangrijk om als schuldeiser door debiteur neergelegde lijst van schuldeisers na te kijken en tijdig te 

betwisten ingeval van onregelmatigheden

12

Gerechtelijke reorganisatie: aangifte?

Aangifte en verificatie van schuldvorderingen
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• Aangifteverplichting

• Schuldeisers moeten aangifte van schuldvordering doen om in aanmerking te komen voor dividend of om 

recht van voorrang te kunnen uitoefenen (art. XX.155, §1 WER)

• Via RegSol, met uitz. voor natuurlijke persoon of rechtspersoon niet "vertegenwoordigd door een derde 

die beroepsmatig rechtsbijstand verleent" → via curator (art. XX.155, §2 WER)

• In taal van faillissementsvonnis, andere landstaal of Engels; vrije keuze voor bijlagen (art. XX.155, §4 

WER)

• Heeft stuitende werking t.a.v. boedel en gefailleerde tot sluiting faillissement voor gewone en algemeen 

bevoorrechte schuldeiser   (Cass. 13 november 1997; Cass. 19 januari 2009; Brussel 1 december 2009; 

Gent 12 oktober 2015)

• Ratio: hun uitvoeringsrechten zijn geschorst door het faillissement

• Bijzonder mandaat aan advocaat is niet meer vereist (Wet 17 mei 2017, BS 12 juni 2017)

• Aangifte verleent geen uitvoerbare titel (Cass. 21 juni 2017)

• Aangifte ≠ afstand van schuldvergelijking met vordering op gefailleerde (Cass. 28 september 2017)

13

Faillissement

Aangifte en verificatie van schuldvorderingen
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Faillissement

Aangifte en verificatie van schuldvorderingen

• Aangifte van schuldvordering bevat (art. XX.156 WER):

• Gegevens ter identificatie van de schuldeiser 

Bedrag en oorzaken van de schuldvordering

Eventuele voorrechten of zakelijke zekerheden verbonden aan de schuldvordering

• Anders kan de curator ze beschouwen als niet-preferent

Opname in gewoon passief → kan nadien en binnen wettelijke termijn nog zekerheid inroepen (Cass. 30 

oktober 2008; Cass. 10 januari 2014)
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• Verjaringstermijn van 1 jaar vanaf faillissementsvonnis (art. XX.165, derde lid WER)

• Vervaltermijn ! → onontvankelijk (Luik 21 december 2004; Kh. Brussel (Nl.) 4 maart 2016) 

• Verjaring van recht op dividend, niet van onderliggende vordering

• Maar : Onderliggende vordering blijft onderworpen aan toepasselijke verjaringstermijn

• Bv. 10 jaar uit art. 2262bis, §1, eerste lid oud BW (gemeenrechtelijke termijn voor persoonlijke 

vorderingen) of 5 jaar/20 jaar uit art. 2262bis, §1, tweede en derde lid oud BW (buitencontractuele 

aansprakelijkheid)

• Mogelijk dat onderliggende vordering al is verjaard wanneer binnen 1 jaar na faillissementsvonnis 

aangifte wordt gedaan → kan niet worden aanvaard in passief

• Uitz.: in procedure tot tussenkomst of vrijwaring, vervolgd of ingesteld tijdens vereffening 

• Op voorwaarde dat "ingesteld tijdens 1 jaar" vanaf faillissementsvonnis (zie Cass. 8 november 2004; 

Luik 19 februari 2007)  - ook ingesteld voor faillissement ? Waarom niet "ingesteld tot uiterlijk 1 jaar" na 

faillissement ? 

• Uitz.: vastgesteld door andere rechtbank dan ondernemingsrechtbank na verloop van 6 maanden na in 

kracht van gewijsde getreden

• Ook wanneer ingesteld binnen 1 jaar vanaf faillissementsvonnis (naar analogie voormelde rechtspraak ? 

15

Faillissement

Aangifte en verificatie van schuldvorderingen
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• Geen aangifte binnen termijn? →  niet in aanmerking voor dividend (art. XX.165, eerste lid WER)

• Separatisten bekleden bijzondere positie ; zij ondergaan gevolgen van samenloop slechts beperkt 

• Indien zij geen aangifte indienen kunnen zij zekerheid nog uitoefenen maar komen zij niet in aanmerking 

voor een uitkering van een dividend (zie Cass. 16 januari 2020 voor retentierecht en Cass 12 maart 2020 

voor hypotheek)

• Aangifte indienen → mogelijkheid schuldvorderingen andere SE te betwisten (art. XX.162 WER)

• Bij deurwaardersexploot te betekenen aan curator én betrokken SE (sui generis procedure)

• Bezwaar binnen 1 maand na neerlegging P-V van verificatie waarin schuldvordering werd opgenomen of 

aangehouden schuldvordering werd aanvaard → vervaltermijn (Cass. 13 juni 1985)

• Enkel nog nadien mogelijk in geval van bedrog door indienende SE (Cass. 18 juni 2020)

• Praktijk: SE niet vertrouwd of niet assertief => pas op afrekeningsvergadering betwisten (infra  

16

Aangifte en verificatie van schuldvorderingen
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Gerechtelijke reorganisatie (1)

Lopende overeenkomsten

• Uitgangspunt: principe van de continuïteit van de lopende 

overeenkomsten (art. XX.56 WER)

• → enkel feit dat onderneming gerechtelijke reorganisatie aanvraagt 

of wordt toegelaten, betekent niet het einde van de overeenkomst

• Sterker nog: "Niettegenstaande enige andersluidende contractuele 

bepaling" (art. XX.56, §1, eerste lid WER)

• Overeenkomst kan niet voorzien dat overeenkomst ten einde komt 

bij aanvraag of opening van gerechtelijke reorganisatie

• Bv. "deze overeenkomst kan door Partij X wordt ontbonden indien 

Partij Y een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of daartoe is 

toegelaten" → zonder gevolg

• Vaak miskend in de praktijk bij opstellen van overeenkomsten (bv. 

algemene voorwaarden of kredietvoorwaarden)

UKG/111704193
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Gerechtelijke reorganisatie (2)

Lopende overeenkomsten

• Wat kan wel?

• Schuldeiser kan nog steeds ENAC (exceptie van niet-uitvoering) en 

retentierecht uitoefenen

• Bv. weigeren te leveren omdat voorschotfacturen niet zijn betaald

• Wanprestatie vóór opschorting: schuldeiser kan ná toekenning van 

de opschorting aanmanen uit te voeren binnen 15 dagen anders 

beëindigd (art. XX.56, §1, tweede lid WER)

• Schadebedingen zonder gevolg tijdens opschorting en tot uitvoering 

reorganisatieplan (art. XX.56, §3 WER)

• Schuldenaar kan eenzijdig beslissen de uitvoering van zijn 

contractuele verplichtingen te schorsen tijdens opschorting en met 

mededeling "wanneer de reorganisatie van de onderneming zulks 

noodzakelijkerwijs vereist" (art. XX.56, §2, eerste lid WER) → evt. 

schade is schuldvordering in de opschorting en schuldeiser kan dan 

ook schorsen (niet beëindigen)

UKG/111704193



www.dlapiper.com

• Prestaties tijdens de opschorting: boedelschuld in navolgend faillissement of vereffening (art. XX.58 WER) 

• Doel: aanwakkeren en in stand houden vertrouwen, zodat schuldeisers niet zouden aansturen op 

onmiddellijke betaling (Cass. 27 maart 2015; Cass. 10 mei 2019)

• In principe enkel contractueel, maar fiscale en sociaalrechtelijke heffingen uitdrukkelijk inbegrepen, excl. 

accessoria (art. XX.58, tweede en derde lid WER)

• Duurovereenkomsten (bv. kredieten) → boedelschuld indien schulden voortvloeien uit nieuwe 

overeenkomsten of uit nieuwe opnemingen uit bestaande kredietovereenkomsten (Cass. 10 mei 2019)

• Enkel indien overdracht mislukt bij GROGG (Gent 5 februari 2018; Gent 10 februari 2020)?

• Voorrang op zakelijke zekerheden indien bijgedragen tot behoud (art. XX.58 laatste lid WER)

• Nodig maar voldoende dat prestaties bijgedragen hebben tot het behoud van zekerheid (Cass. 28 februari 

2014; Cass. 22 februari 2018)

• Quid pand op handelsfonds: "specifiek en concreet voordeel" (Gent 21 maart 2016), "concreet bewijs" 

(Antwerpen 26 juni 2014), "economische waarde van handelszaak" bewaren of behouden (Brussel 3 

december 2018)? 

• Concreet aantonen dat prestaties de economische waarde van het voorwerp van het zekerheidsrecht 

hebben bewaard (Cass. 22 februari 2018): beslecht?

• Bijstand van advocaat bij procedure: neen (Antwerpen 29 september 2016; Gent 10 februari 2020)

20

Gerechtelijke reorganisatie (3): lot tijdens opschorting 

Lopende overeenkomsten
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• Uitgangspunt: principe van de continuïteit van de lopende overeenkomsten (art. XX.139 WER)

• → enkel feit dat faillissement wordt aangevraagd (door ondernemer dan wel door derde) of uitgesproken, betekent niet 

het einde van de overeenkomst

Uitzondering  1 : intuitu personae contracten

• Betreft intuitu personae-karakter in hoofde van gefailleerde (zie art. 1237 oud BW)

• Opgelet : arbeidsovereenkomst

• RL: onderscheid te maken tussen:

• Intuitu personae in de enge zin: persoon van schuldenaar vormt voorwerp/oorzaak van overeenkomst (bv. 

kunstschilder)

• Geen enkele andere persoon is in de mogelijkheid die verbintenis voor zijn rekening te nemen

• Intuitu personae in de brede zin: keuze voor contractspartij/schuldenaar ingegeven door sociale en economische 

eigenheden (bv. aannemer, private banker of advocaat)

• Ook andere persoon (mits vereiste kwalificaties) is in mogelijkheid verbintenis uit te voeren

• → beëindiging door faillissement heeft enkel invloed op overeenkomsten intuitu personae in de enge zin, maar niet 

algemeen aanvaard in RS 

• Geen onderscheid: Luik 21 maart 1995; Kh. Brussel 7 februari 1995; Rb. Limburg (afd. Tongeren) 10 juni 2016

• Wél onderscheid: Bergen 26 december 1990; Luik 15 oktober 2002; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 5 december 2016

21

Faillissement (1) 

Lopende overeenkomsten
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Uitzondering  2 : contractueel verankerde grond tot beëindiging

• Kwalificatie van dergelijke bedingen (zgn. ipso facto-clausule)?

• Ontbindende voorwaarde

• Tenietgaan van de overeenkomst afhankelijk van onzekere en toekomstige gebeurtenis (art. 1168 oud BW/art. 

5.139, eerste lid BW)

• Voorwaarde heeft extern karakter

• Overeenkomst gaat van rechtswege teniet → geen beslissingsbevoegdheid voor de partijen

• Zie Cass. 24 januari 2011. Tevens Antwerpen 16 juni 2014; Kh. Charleroi 19 maart 1996

• Uitdrukkelijk ontbindend beding

• Schuldeiser krijgt mogelijkheid om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden bij wanprestatie door 

schuldenaar

• Begrip gebruikt in Cass. 24 juni 2004 ook meerderheid RL

• Relevantie onderscheid

• Art. 1762bis oud BW: enkel bij UOB : wordt in huurovereenkomst als niet geschreven beschouwd

• Voorwaarde → geen fout, dus in principe ook geen schadevergoeding

• Voorwaarde → automatisch (maar niet steeds zo geformuleerd in overeenkomst)

22

Faillissement (2) 

Lopende overeenkomsten
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Uitzondering  3 : wettelijke mogelijkheid

• Wet voorziet dat een partij mogelijkheid heeft overeenkomst te beëindigen in geval van faillissement van andere

• Faillissement van de uitgever (art. XI.200, eerste lid WER)

• Faillissement van de opdrachtnemer i.h.k.v. openbare aanbesteding (art. 62, eerste lid, 1° KB 14 januari 2013 (BS 14 

februari 2013) en art. 69, eerste lid, 2° W. 17 juni 2016 (BS 14 juli 2016))

• In geval van "uitzonderlijke omstandigheden" in hoofde van de handelsagent of principaal (art. X.17 WER)

• Geen uitdrukkelijke verwijzing naar faillissement

• Ook: wet voorziet dat aan bepaalde overeenkomsten automatisch een einde komt in geval van faillissement van één van 

de partijen

• Faillissement van vennoot van maatschap, VOF of CommV (art. 4:16, derde streepje WVV)

• Faillissement van de rechtspersoon-vruchtgebruiker (art. 3.141, derde lid BW)

• Faillissement van de lasthebber (art. 2003, eerste lid oud BW)

• Wettelijke verankering intuitu personae-karakter

23

Lopende overeenkomsten
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• Verbrekingsrecht van de curator

• Slechts in uitzonderlijke gevallen

• O.a. indien noodzakelijk voor beheer van de boedel (art. XX.139, §1 WER; Cass. 24 juni 2004; Cass. 10 april 2008; 

Cass. 4 september 2020)

• Geen algemene bijkomende bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen

• Curator heeft verder slechts dezelfde rechten als de schuldenaar op dit vlak (bv. opzegging van overeenkomst van 

onbepaalde duur)

• Keuzerecht van de curator m.b.t. uitvoering van de overeenkomst (art. XX.139, §1 WER)

• Lopende verbintenissen nakomen

• Lopende verbintenissen niet nakomen (resulterend in wanprestatie)

• Geen invloed op tegenwerpelijke zakelijke rechten van derden, bv. vruchtgebruik of opstal

• Vroeger niets bepaald in (oud) art. 46 Faill.W → onduidelijkheid, zie bv. Cass. 10 april 2008; Cass. 3 december 

2015)

• Medecontractant kan curator aanmanen beslissing te nemen → geacht te zijn beëindigd indien geen beslissing binnen 15 

dagen (zie Cass. 21 maart 2014)

24

Faillissement (2) 

Lopende overeenkomsten
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• Lot van de schulden

• Schulden in de boedel

• Schuldvorderingen die betrekking hebben op de periode vóór het faillissement

• Ook vorderingen tot schadevergoeding wegens wanprestatie, indien curator beslist om de lopende verbintenissen 

niet uit te voeren (Cass. 4 september 2020)

• Schulden van de boedel ("boedelschulden")

• Schuldvorderingen die (cumulatief):

• Betrekking hebben op de periode na het faillissement (temporeel)

• Zijn aangegaan omwille van het beheer of de vereffening van de boedel (functioneel)

• Nemen rang in vóór schulden in de boedel

• Indien zowel betrekking op periode voor als periode na faillissement, dan gebeurt kwalificatie pro rata temporis (Cass. 

16 januari 2009)

25

Faillissement (3) 

Lopende overeenkomsten
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Uitwinning en positie schuldeisers
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• Onderscheid schuldvorderingen in en buiten de opschorting (zie eerder)

• Schuldvordering in de opschorting: uitvoeringsrechten opgeschort (art. XX.50, eerste lid WER). Ook voor 

bevoorrechte schuldeisers

• Eerder gelegde beslagen behouden bewarend karakter, maar rechtbank kan ze opheffen (art. XX.51, 

§1 WER)

• Indien verkoop gepland binnen 2 maanden na neerlegging verzoekschrift tot opening procedure van 

gerechtelijke reorganisatie → verkoop kan (in principe) alsnog plaatsvinden (art. XX.51, §2 en §3 WER)

• Uitzondering: specifiek verpande schuldvorderingen (art. XX.52 WER)

• Schuldvordering buiten de opschorting: geen opschorting van uitvoeringsrechten (ongeacht of 

bevoorrecht of niet)

• Schuldvergelijking

• Schuldvergelijking tussen schuldvorderingen in de opschorting en schulden ontstaan tijdens de 

opschorting enkel toegestaan indien deze verknocht zijn (art. XX.55 WER)

27

Uitwinningsmogelijkheden gerechtelijke reorganisatie

Uitwinning en positie schuldeisers
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• Schuldenaar kan aan twee, meer of alle schuldeisers een minnelijk akkoord voorstellen met oog op 

gezondmaking van de financiële toestand of reorganisatie (art. XX. 64 WER)

• Onderhandelingen onder toezicht gedelegeerd rechter en desgevallend met hulp van 

ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris (evt. ook voor uitvoering)(art. XX.65, §1 WER)

• Geen vordering tot niet-tegenwerpbaarheid door curator (art. XX.111, 2° en 3° en art. XX.112 WER) bij 

later faillissement (art. XX.65, §2 WER)  ≈ buitengerechtelijk minnelijk akkoord

• Rechtbank zal akkoord homologeren (art. XX.65, §3 WER) → uitvoerbaar en einde procedure

• Rechtbank kan op verzoekschrift debiteur afbetalingstermijnen bevelen ten aanzien van onwillige 

schuldeisers (art. 1244 oud BW en art. XX.65, 3, tweede lid WER)

• Schuldeisers partij bij het akkoord kunnen niet aansprakelijk worden gesteld omdat het akkoord de 

continuïteit niet daadwerkelijk mogelijk heeft gemaakt (art. XX.65, §8 WER) 

Geen initiatiefrecht schuldeisers !
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• Reorganisatieplan

• Akkoord met schuldeisers over een door de rechtbank te homologeren reorganisatieplan (art. XX.67 WER)

• Bindt in tegenstelling tot minnelijk akkoord in principe alle schuldeisers

• Beschrijvend gedeelte: staat van onderneming, moeilijkheden en aan te wenden middelen. Hoe rendabiliteit 

herstellen?

• Bepalend gedeelte: maatregelen om rechten van schuldeisers te voldoen

• Tevens omschrijving rechten schuldeisers in de opschorting en wijziging rechten door plan (art. XX.71 WER)

• Uitvoeringstermijn van plan is max. 5 jaar (art. XX.76 WER)

• Gewone schuldeisers (art. XX.72 WER)(selectie)

• Moeten minstens 20% van bedrag van schuldvordering in hoofdsom ontvangen (art. XX.73, eerste en derde lid 

WER). Tenzij omwille van "dwingende en met redenen omklede vereisten die verband houden met de continuïteit 

van de onderneming"

• Gedifferentieerde regeling mogelijk (bv. op basis van omvang of aard) → behandeling openbare schuldeisers met 

algemeen voorrecht niet minder gunstig dan best behandelde gewone schuldeiser (art. XX.73, tweede lid WER) 

Tenzij strikt gemotiveerd. 'Most favoured creditor' (Kh. Antwerpen (afd. Tongeren) 3 oktober 2014)

• Buitengewone schuldeisers (art. XX.74 WER)

• Opschorting uitvoeringsrechten voor max. 24 maanden, verlengbaar met 12 maanden

• Geen andere maatregel die hun rechten benadeelt, tenzij mits akkoord 
29
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• Stemming

• Door schuldeiser of gevolmachtigde

• Geen bijzonder mandaat voor advocaat meer vereist (voorheen wel, bv. Antwerpen 16 juni 2011)

• Enkel schuldeisers op wiens positie het plan een weerslag heeft, nemen deel aan de stemming 

→ buitengewone schuldeiser in opschorting niet wanneer afzonderlijk akkoord met hem gesloten (Kh. Antwerpen (afd. 

Hasselt 9 augustus 2017) 

• Goedgekeurd indien meerderheid van schuldeisers en helft van aan stemming deelnemende schuldeisers hun 

schuldvorderingen in hoofdsom

• Homologatie

• Kan slechts worden geweigerd wanneer vormvoorschriften niet nageleefd of schending van de openbare orde

• Marginale toetsingsbevoegdheid (Gent 25 november 2013)

• Een herstelplan waarbij een schuldeiser bij een meerderheidsbesluit gebonden wordt aan een gedifferentieerde 

behandeling van zijn schuldvordering die niet aan deze voorwaarden voldoet, is strijdig met de openbare orde 

(Cass. 13 maart 2014)

• Verschil in behandeling mag niet discrimineren en moet dus redelijk verantwoord zijn (GwH 6 oktober 2016; GwH 2 

juni 2016)

• Rechter kan zelf geen wijzigingen aanbrengen (Brussel 15 januari 2013)
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• Homologatie

• Indien pleegvormen niet werden nageleefd of plan openbare orde schendt, kan rechtbank:

• Schuldenaar toelaten nieuw plan op te maken, waarbij zij haar bezwaren aangeeft  (art. XX.79, §2 WER)

• Cass. 18 september 2020: rechtbank kan onderneming terugsturen, maar hiertoe niet verplicht

• Homologatie weigeren (art. XX.79, §3 WER)

• Indien rechter homologatie heeft geweigerd omdat bepaald deel in strijd is met openbare orde en schuldenaar wordt 

toegestaan aangepast plan voor te leggen, kan rechtbank homologatie aangepaste reorganisatieplan niet weigeren 

wegens onderdelen die niet het voorwerp waren van de weigeringsbeslissing en die ongewijzigd zijn gebleven 

(Cass. 28 januari 2016)

• Homologatie maakt plan bindend voor alle schuldeisers in de opschorting (art. XX.82, eerste lid WER)

• Uitvoering bevrijdt schuldenaar volledig (art. XX.82, vierde lid WER)

• Komt niet ten goede aan medeschuldenaren en persoonlijke zekerheidsstellers, maar wel kosteloze persoonlijke 

zekerheidsteller (art. XX.82, zesde en zevend lid WER) 

• Geen vordering tot niet-tegenwerpbaarheid door curator (art. XX.111, 2°WER) bij later faillissement voor betaling in 

uitvoering van plan (art XX.82, vijfde lid WER)
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• Intrekking

• Rechtbank kan na schuldenaar te hebben gehoord reorganisatieplan intrekken (art. XX.83 WER):

• Op vordering van schuldeiser wanneer niet stipt uitgevoerd of wanneer het niet anders zal kunnen en hij schade zal 

lijden

• Op vordering van openbaar ministerie in geval van (gehele of gedeeltelijke) niet-uitvoering

• Intrekking van rechtswege in geval van faillissement (gevolg: als was er geen plan, uitgezonderd reeds verrichte 

betalingen)
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Positie schuldeisers collectief akkoord (4) 

Uitwinning en positie schuldeisers

Tussenkomen in procedure en verloop opvolgen

Schuldvergelijking toepassen ingeval van verknochtheid

Lijst schuldeisers nakijken en desgevallend betwisten

Insolventiefunctionaris laten aanstellen

Stem uitbrengen

Aanvoeren van schendingen van de pleegvormen of openbare orde

Rechtsmiddelen aanwenden tegen homologatie

Bij niet-naleving rb om intrekking verzoeken

Actiemogelijkheden
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• Opening op verzoek van schuldenaar OF na dagvaarding van de procureur des Konings, een schuldeiser of 

eenieder die belang heeft om onderneming te verwerven, wanneer:

• 1° schuldenaar zich in staat van faillissement bevindt zonder een procedure van gerechtelijke 

reorganisatie te hebben aangevraagd;

• 2° de rechtbank de vordering tot het openen van de procedure verwerpt, er de vroegtijdige beëindiging 

van beveelt of het reorganisatieplan intrekt;

• 3° de schuldeisers het reorganisatieplan niet goedkeuren;

• 4° de rechtbank de homologatie van het reorganisatieplan weigert. 

Initiatiefrecht schuldeisers!
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• Gerechtsmandataris wordt belast met organiseren en realiseren van de overdracht (art. XX.85 e.v. WER)

• Zoekt en wint offertes in van geïnteresseerde overnemers en legt de procedure vast

• Opdat offerte in aanmerking komt, moet geboden prijs minstens de liquidatiewaarde bedragen

• Stelt één of meerdere ontwerpen van verkoopovereenkomsten op

• Legt de verkoopovereenkomst(en) voor ter machtiging aan de rechtbank (art. XX.87, §4 en art. XX.89 

WER)

• Oproeping van bijzonder bevoorrechte schuldeisers (bv. pand of hypotheek)

• Criterium: liquidatiewaarde (indien verscheidene vergelijkbare offertes, voorkeur behoud van 

werkgelegenheid)

• (Verzoek tot) machtiging ontaardt vaak in steekspel tussen verschillende betrokkenen

• Tegenstrijdige belangen

• Gerechtsmandataris: ordentelijke verkoop / zo hoog mogelijke prijs

• Mogelijke koper: bod verdedigen / zo laag mogelijke prijs

• Schuldeisers: zo hoog mogelijk prijs

• Vakbond: behoud werkgelegenheid
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• Gerechtsmandataris ontvangt en verdeelt de verkoopprijs (art. XX.91, tweede lid WER)

• Zal alle schuldeisers die voor dividend in aanmerking komen uitnodigen aangifte te doen (art. XX.91, tweede lid WER)

• Rechten van schuldeisers gaan over op de prijs (art. XX.92 WER) → verdeelt opbrengst volgens wettelijke regels van 

voorrang

• Faillissement of gerechtelijke ontbinding voor afronden overdracht?  → rechtbank ontlast gerechtsmandataris en te 

verdelen gelden gaan over naar resp. curator of vereffenaar (art. XX.94 WER)
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Positie schuldeisers: Overdracht onder gerechtelijk gezag (3)
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• Geen middelen van tenuitvoerlegging (i.h.b. beslag) meer (art. XX.118 WER) 

• Uitz.: hypothecaire, pandhoudende of bijzonder bevoorrechte SE, zgn. 'separatisten' (art. XX.121 WER)

• 'Afscheidingsrecht' is evenwel tijdelijk opgeschort tot 1ste P-V verificatie van schuldvorderingen

• Evt. langere schorsing bevolen door rechtbank op vraag van curator (max. 1 jaar)

• Voorwaarden: belang van de boedel vereist + geen benadeling van deze SE

• Pand inlossen door betaling schuld, mits machtiging van rechter-commissaris (art. XX.181 WER)

• Uitz.: schuldeisers van de boedel, maar ook hier samenloop mogelijk cfr. gemeen recht (Cass. 20 mei 2011)

• Bv. verzet door andere boedelSE of zekerheidSE tegen afgifte verkoopprijs (art. 1515 Ger.W.)

• Beslag gelegd vóór faillissement → geschorst (art. XX.120 WER)

• Beslag zelf creëert geen enkel voorrecht, wel onder bepaalde voorwaarden voorrecht voor gerechtskosten (art. 17 en 

19, 1° Hyp.W.) 

• Indien datum gedwongen verkoop reeds bekendgemaakt → verdergezet door curator ten voordele van boedel 

• In geval van meerdere schuldenaren (waarvan één failliet) wordt gedwongen verkoop gewoon voortgezet
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• Bijkomende uitzonderingen/nuancering van dit zgn. 'collectief beslag' ingevolge faillissement:

• Zekerheden op onroerende goederen (art. XX.193 WER)

• Principe: enkel curator kan overgaan tot verkoop van onroerend goed na machtiging rechter-commisaris

• Uitz.: 1ste ingeschreven hypothecaire SE vanaf eerste P-V van verificatie SV (art. XX.193 lid 2 WER)

• Retentierecht 

• Tegenwerpelijk aan de andere schuldeisers in samenloop (Cass. 16 januari 2020)

• Schuldvergelijking (wettelijk, conventioneel of feitelijk)

• Na faillissement: vereiste van "samenhang" (Cass. 4 februari 2011) 

• Rechtstreekse vordering blijft bestaan

• Bv. benadeelde jegens aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 150 W. Verz.)

• Bv. onderaannemer tegen opdrachtgever (art. 1798 (oud) BW):

• Bouwwerkzaamheden of andere werken bij aanneming uitgevoerd (Brussel 19 december 2002)

• Op voorwaarde dat opdrachtgever kennis heeft gekregen vóór faillissement

• Instellen niet meer mogelijk na faillissement wegens onbeschikbaarheid vordering in vermogen gefailleerde 

ingevolge  buitenbezitstelling (zie Antwerpen 25 februari 2019; Cass. 23 september 2004; Cass.18 maart 2010) –

wél nog bevoorrecht SV (cfr. art. 20,12° Hyp.W.)
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Faillissement (2) (cont'd)

Uitwinning en positie schuldeisers

• Conventionele zekerheidsrechten op financiële instrumenten, bv. op aandelen of rekeningtegoeden

• Realisatie toegestaan "binnen de kortst mogelijke termijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke 

beslissing" (art. 8 §1 Wet Financiële Zekerheden)

• Persoonlijke zekerheidsstellers, m.u.v. kosteloze borg na neerlegging verzoekschrift bevrijding verbintenis (art. XX.176 

WER)

• D.w.z. zonder enig economisch (in)direct voordeel (zie Cass. 26 juni 2008)
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• Onbetaalde verhuurder herwint 'afscheidingsrecht' m.b.t. goederen waarop zijn vordering bevoorrecht is van zodra terug 

in bezit van verhuurd goed (art. XX.121 WER en art. 20, 1° Hyp W.):

• Geldt enkel voor huur (niet voor concessie, opstal, bezetting ter bede, onroerende lease)

• Onderpand = "alles wat het gehuurde goed stoffeert" 

• Goederen die functioneel bijdragen tot het nuttig gebruik van het verhuurde goed

• Wordt ruim geïnterpreteerd, bv. ook voorraden en bedrijfswagens (Brussel 26 november 2001) 

• Ook goederen van derden, voor zover verhuurder te goeder trouw (Cass. 4 december 2004)

• Zakelijke subrogatie (m.b.t. goederen die in de plaats komen)

• Beslag tot terugvordering (art. 1462 Ger.W. en art. 20, 1° in fine Hyp.W.) en pandbeslag (art. 1461 Ger.W.)

• Goederen van derden in bezit van gefailleerde vallen buiten boedel (art. XX.121 en XX.194 WER)

• Bv. bewaarneming, huur of leasing (Cass. 7 juni 2013)

• Ook eigendomsvoorbehoud (art. 69 e.v. Pandwet) - niet onbetaalde verkoper zonder eigendomsvoorbehoud

• Ruimer toepassingsgebied dan voorheen:

• Niet meer enkel koop-verkoop, bv. ook aanneming of ruil (art. 69 in fine Pandwet: "ongeacht juridische aard van 

de overeenkomst")

• Zakelijke subrogatie: strekt zich uit tot schuldvordering die in de plaats komt (art. 70 juncto 9 Pandwet)

• Indien verwerkt of vermengd → op resultaat verwerking/vermenging (art. 70 juncto 18 Pandwet)
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Faillissement (3) (cont'd)

Uitwinning en positie schuldeisers

• Registratie niet noodzakelijk voor tegenwerpbaarheid

• Terugvordering is niet aan vormvereisten gebonden, bv. brief of e-mail volstaat (Wet van 12 maart 2000)

• Terugvordering vóór eerste P-V → vervaltermijn ! (zie ook Luik 6 mei 2011; Gent 5 mei 2014)

• SE moet kosten voor bewaring en/of teruggave van goederen betalen →  retentierecht voor curator

• Curator kan met machtiging van rechter-commissaris beslissen terugvordering in te willigen of (bij 

eigendomsvoorbehoud) overeengekomen prijs toch te betalen (art. XX.201 WER)
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Inertie Curator: Remedies
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• Wie is bevoegd en wanneer? 

• Curator vs. individuele schuldeisers? 

• Algemene principes, wettelijke uitzonderingen en vormen van 

coëxistentie?

42

Rechtsvorderingen ten aanzien van derden
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• Principe: De curator die namens gezamenlijke schuldeisers in rechte optreedt, oefent de 

gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten

(Cass. 12 februari 1981; Cass. 2 maart 1995; Cass. 4 februari 2011; Cass. 25 maart 2021)

• Collectieve schade: 

= daling netto-waarde van boedel, d.w.z. vermeerdering passief of vermindering actief (Cass. 4 

februari 2011)

• Individuele schade: 

= schade uitsluitend van SE, andere dan het aandeel in de collectieve schade (Cass. 17 januari 

2008)

• Typevoorbeeld: 

SE die door een bestuurder van een virtueel failliete vennootschap wordt opgelicht om toch met 

de vennootschap te contracteren en hierdoor schade lijdt die hem alleen treft (Cass. 4 april 2017)

Rechtsvorderingen ten aanzien van derden
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• Kennelijke grove fout (art. 225 WER) - Bijzondere vorm van coëxistentie

• Ondanks vergoeding van 'collectieve schade', toch vorderingsrecht voor individuele SE

• Ratio legis is tegengaan inertie van curatoren:

"Uit de ervaring is gebleken dat de curators soms weinig gemotiveerd waren om dergelijke 

vaak complexe vorderingen in te stellen. Daarom is in deze paragraaf bepaald dat de 

schuldeisers ook de vordering kunnen instellen maar dan wel ten behoeve van de 

boedel, zoals in de paragraaf is bepaald (…) Om enigszins tegemoet te komen aan het lot van 

de gewone schuldeisers, om zoveel mogelijk de gelijkheid tussen schuldeisers te vrijwaren en 

om deze ook aan te sporen deze vorderingen in te stellen." (Parl. St. doc 54 2407/001, p. 

103 e.v.)

Rechtsvorderingen ten aanzien van derden
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• Bepaalde maatregelen om positie te versterken en kans op 

genoegdoening van schuldvordering te verhogen, bv. 

• Retentierecht

• Schuldvergelijking

• Aansprakelijkheidsvordering ex art. XX.225 WER stellen of 

faillissementsdatum laten terugdraaien, …

• Aandachtspunten in de loop van de faillissementsprocedure, bv. 

• Aangifte van schuldvordering en nazicht andere schuldvorderingen, 

• Tijdig goederen revindiceren,

• Curator aanmanen standpunt in te nemen over lopende 

overeenkomst, …

• Gelet op initatiefrecht en (quasi) vorderingsmonopolie van curator

blijft de vraag: 

Wat te doen bij een stilzittende curator?
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• Inertie rechtvaardigt geen eigen (afgeleid) vorderingsrecht voor SE om (aandeel in) collectieve 

schade te vorderen

• Kh. Charleroi 2 september 1998: 

"De inertie van de curator kan trouwens niet de vordering van een schuldeiser rechtvaardigen 

voor de herstelling van zijn persoonlijk deel in de collectieve schade. (…) Zij hebben de 

mogelijkheid om zich te beklagen over de inertie van de curator bij de rechter-commissaris of om 

zelf een vordering in aansprakelijkheid in te stellen tegen de curatele wegens een volgens hen 

foutieve onthouding."

• Ommekeer sinds Reparatiewet 2002 ? 

→  Bv. art. 530 (oud) W.venn.: individuele SE voor zijn aandeel in collectieve schade (nu

subsidiair vorderingsrecht cfr. art. XX.225 WER)

• Pleidooi voor algemeen (afgeleid) vorderingsrecht voor SE. Toekomst?

46
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• Zijdelingse vordering (art. 1166 (oud) BW)

• Weinig tot geen juridische bijval, wél in obiter dictum van Forges de Clabecq-arrest, §10 (HvB Brussel 10 

februari 1997)

"[…], dès lors qu'ils n'ont pas la qualité pour agir en lieu et place des curateurs, si ce n'est, 

éventuellement, par la voie d'une action oblique qui ne fait, cependant, pas l'objet de la présente 

instance"

• Huidige stand van rechtspraak: geen (afgeleid) vorderingsrecht (Cass. 10 mei 2019; Cass 23 februari 

2013)

• Ook hier argument inzake buitenbezitstelling (art. XX.110 WER) zoals aangehaald in rechtspraak m.b.t. 

rechtstreekse vordering relevant (supra) -> als vordering niet meer beschikbaar is in vermogen van 

failleerde, kan SE evenmin zijdelings vorderen (zie Antwerpen 25 februari 2019; Cass. 18 maart 2010; 

Cass. 23 september 2004)

• Ook praktische nadelen: "in naam en voor rekening van debiteur"

• Evt. toegekende vordering valt in de boedel (paritas creditorum) => onzekere kosten maken voor 

andere SE?

• I.t.t. art. XX.225, §4 WER geen uitdrukkelijke bepaling voor vergoeding gemaakte kosten
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• Toezicht door rechter-commissaris (art. XX.129 WER)

• Toezicht op het beheer en verrichtingen van faillissement bespoedigen

• Beveelt dringende maatregelen ter vrijwaring van goederen van de boedel

• Roept vergadering van de SE bijeen (infra)

• Eerder vage norm, geen sanctie, passieve rol rechter-commissaris (verschilt van R-C tot R-C)

• Vgl. Nederland: bevel uitlokken door SE (art. 69 Fw.)

• Vergadering van schuldeisers bijeenroepen (art. XX.167 WER)

• Kan ten allen tijde op verzoek van de rechter-commissaris

• Ratio legis: informeren en horen van SE bij faillissementen van lange duur

• Verplicht indien SE die meer dan 1/ 3de van passief vertegenwoordigen

• Curator ermee belasten te onderhandelen over overdracht van (gedeelte van) rechtsvorderingen die nog 

niet voldaan werden (bij gewone meerderheid) 

• Bv. aan een individuele SE die voor eigen rekening verderzet (om niet sluiting faillissement te moeten 

afwachten voor dividend)
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• Vervanging van de curator of bijkomende curator als alternatief? (art. XX.20, §6 WER)

• "Op vordering van elke belanghebbende, op verzoek van de insolventiefunctionaris of ambtshalve kan 

de rechtbank op elk ogenblik en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht"

• Bv. belangenconflict – meldingsplicht curator cfr. art. XX.126 WER

• Ook bij gebrek aan medewerking en een weigering van transparantie (Cass. 30 juni 2006)

• Zware bewijslast opdat rechtbank de door haar aangestelde curator buitenspel zet

• Curator wordt gehoord in raadkamer => tegensprekelijk debat?

• Geen zekerheid actie nieuwe curator + extra (in)directe kosten (procedure vervanging, opnieuw inwerken 

curator, etc.)

• Eventueel als drukkingsmiddel (art. XX.20 in fine WER): 

• Wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

• Indien op eigen verzoek wordt dit vermeld in publicatie (anders niet en dus duidelijk daartoe bevolen)

=> wordt ervaren als en blaam/sanctie
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• Aanstelling curator ad hoc: slechts 2 scenario's in de wet voorzien:

• Verkopen die kennelijk indruisen tegen rechten SE of gefailleerde (art. XX166, §2 WER)

• SE/gefailleerde vorderen aanstelling curator ad hoc in kort geding

• Vervolgens verzoekt curator ad hoc rechtbank de verkoop te verbieden

• Belangenconflict of schijn van partijdigheid (art. XX.127 WER)

• Door bv. aansprakelijkheidsvordering tegen curator in te stellen is er per definitie een belangenconflict

• Curator moet zelf aankaarten – in principe geen vorderingsrecht voor SE (art. XX.126-127 WER)

• Ook geen gevallen bekend in de praktijk waarbij curator ad hoc passieve voorganger vervolgt.
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• Burgerrechtelijk: 2 vormen die naast elkaar kunnen bestaan

• (1) Qualitate qua

• Principe: wanneer curator handelt binnen de grenzen van zijn opdracht, draagt faillissementsboedel 

gevolgen (bv. verbreking contract, veroordeling tergend en roekeloos geding, etc.)

• In geval van stilzitten weinig effectief, want enkel ten uitvoer leggen t.a.v. boedel en wellicht geen of 

amper actief wegens inertie

• Machtiging rechter-commissaris pleit curator niet vrij (r-c mogelijks zelf inbreuk op toezichtsplicht) 

• (2) Persoonlijk: effectief drukkingsmiddel? (art. 1382 (oud) BW)

• "beheren het faillissement als een goed huisvader" (art. XX.132 WER)

• "Op hun persoonlijke aansprakelijkheid gehouden alle handelingen te verrichten tot bewaring van de 

rechten van de gefailleerde tegen zijn schuldenaars." (art. XX.150 WER)

• Normaal, redelijk en vooruitziend curator, in dezelfde omstandigheden geplaatst, rekening houdend met 

moeilijkheid/omvang opdracht en tijdsverloop

• Bv. grove miskenning van eigendomsrecht van SE-revindicant en overgaan tot verkoop betrokken goed

• Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid (art. XX.20, derde lid WER)
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Aansprakelijkheid curator

Inertie Curator: Remedies

• Strafrechtelijk (489sexies Sw.)

• "de curator die zich schuldig maakt aan ontrouw in zijn beheer. Hij wordt daarenboven veroordeeld tot 

teruggave en schadeloosstelling die aan de boedel verschuldigd is."

• Criterium: hebzucht of eigenbelang en miskenning belangen schuldeisers (Cass. 9 december 1987)
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• Na betwistingen van schuldvorderingen en vereffening faillissement: afrekeningsvergadering (art. XX.170 

WER)

• Oproeping SE en gefailleerde voor inzage en goedkeuring rekeningen (o.a.. passief, realisatie actief, 

verdeling, etc.)

• Betwistingen op afrekeningsvergadering niet beperkt tot rekeningen an sich:

"De vergadering is belangrijk: zij staat aan de schuldeisers toe het bestuur van de curator te beoordelen 

en inzonderheid overmatige uitgaven te weren of beheersfouten van de curator vast te stellen. Als er 

geen betwistingen zijn, zullen de rekeningen geacht worden goedgekeurd te zijn door alle opgeroepen 

schuldeisers"

(MvT, Parl.St. Kamer, 1991/92, 48 631, nr. 1, 35.)

• Betwistingen worden verwezen naar insolventierechtbank

• Veroordeling van curator tot schadevergoeding (evt. compensatie met ereloonvordering op boedel)

=> vooralsnog in de praktijk een soort van afgeleid vorderingsrecht voor individuele SE?

• Geen betwisting? → rekeningen worden geacht goedgekeurd door alle schuldeisers, voor zover 

behoorlijk opgeroepen (MvT, Parl.St. Kamer, 1991/92, 48 631, nr. 1, 35).

• Art. XX.170 WER: "Op die vergadering wordt de rekening besproken en afgesloten" ↔ praktijk
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Afrekeningsvergadering (cont'd)

Inertie Curator: Remedies

• Ook mogelijk bij summiere rechtspleging wegens ontoereikend actief (art. XX.135 WER)? 

Ja, maar: 

• SE worden niet opgeroepen (enkel gefailleerde), maar kunnen wel vrijwillig tussenkomen

• Rechtbank kan "rekening en verantwoording door curator(en)" bevelen en betwistingen worden eveneens 

naar de insolventierechtbank verwezen (art. XX.135 WER)
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• Na evt. beslechting betwistingen rekeningen en/of beheer faillissement: rechtbank beveelt sluiting 

faillissement na oproeping gefailleerde (art. XX.171 WER) 

• Geen (tweede) oproeping van SE  ↔ praktijk: SE komen vrijwillig tussen en voeren alsnog betwisting 

omtrent beheer/rekeningen op sluitingszitting (wordt doorgaans aanvaard door rechtbanken)

• Contra legem art. XX.170, lid 3 WER ?

• Vonnis van sluiting van faillissement houdt algemene kwijting in (art. XX.171 in fine WER): 

Invloed op aansprakelijkheid curator?

• Zowel qualitate qua, als persoonlijke aansprakelijkheid (Antwerpen 19 oktober 2015)

• M.a.w. geen vordering tegen curator meer mogelijk o.g.v. art. 1382 (oud) BW

• Geldt t.a.v. alle SE in faillissement indien behoorlijk opgeroepen (maar niet t.a.v. derden)

Bv. SE met eigendomsvoorbehoud kon curator niet meer aansprakelijk stellen wegens verkoop met 

miskenning van zijn eigendomsvoorbehoud (Cass. 2 november 2018)

=> Belang aanwezigheid SE op afrekeningsvergadering (minstens op sluitingszitting)!
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Sluiting

Inertie Curator: Remedies

• Na sluiting faillissement SE opnieuw vorderingsgerechtigd voor 

(afgeleide) schade

als gevolg van verdwijnen samenloop?

Antwoord: NEE, want:

• Art.XX.171 in fine WER: algemene kwijting

• Strijdt met principe individuele vs. collectieve schade (Cass. 

10 mei 2019)
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• Tijdig (vóór faillissement) instellen rechtstreekse vordering, conventionele schuldvergelijking bedingen, onderpand 

vrijwaren (bv. beslag tot terugvordering of pandbeslag)

• Curator onverwijld aanmanen om standpunt in te nemen over verdere uitvoering lopende overeenkomst (anders vallen 

oplopende schulden mogelijks nog in de boedel, zie vb. netwerkprovider).

• Retentierecht uitoefenen of tijdig instellen revindicatievordering (bv. leasinggever of verkoper met EV)

• Tijdig en volledig aangifte van schuldvordering indien om uitdeling 'uit de boedel' te verkrijgen, vnl. voor chirografaire en

bevoorrechte SE met lage rang of substantieel hogere vordering dan waarde onderpand.

• Ingediende schuldvorderingen van andere SE nakijken, evt. betwisten en/of de curator gelasten met de overdracht ervan.

• Verhaal bij R-C in geval van stilzittende curator of bij ernstige(re) bezwaren (bv. belangenconflict) vervanging of 

aanstelling curator ad hoc verzoeken aan rechtbank.

• Zelf vorderingen voor individuele schade stellen of curator aansporen om collectieve vorderingen te stellen, bv. door zelf 

op gang te brengen aansprakelijkheidsvordering voor kennelijk grove fout (art. XX.225 WER) of 'verdachte periode’ te 

laten vaststellen (art. XX.105 WER)

• Nazicht rekeningen en betwistingen formuleren op afrekeningsvergadering, minstens uiterlijk op sluitingszitting 

tussenkomen, anders kwijting aan curator ingevolge sluiting faillissement tegenstelbaar (art. XX.171 WER)
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Vragen?
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