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Hof van beroep Antwerp en - 2020/ EV / 10- p. 2 

-.,., .•· ,,, ~ ... lll.f~~,,-·~---------------------

ULRICH Frank, wonende te 3590 DIEPENBEEK, Kogelstraat 15/1, RRN 62.02.06-663.85. 

Appellant; hebbende als raadsman Mr. Pieter WIRIX, advocaat te 3700 TONGEREN, 

Elisabethwal 4 bus 2. 

tegen het vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout de dato 4 

februari 2020, rolnummer N/20/00004. 

**** 

1. De antecedenten en de vorderingen 

De heer Frank Ulrich was zaakvoerder van BVBA HERE-I-AM. 

De vennootschap werd failliet verklaard op 09 april 2019. 

De heer Frank Ulrich deed aangifte van staking van betaling op 1 oktober 2019 met 

toepassing van art. XX.102 WER. 

Bij vonnis van 19 november 2019 besliste de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling 

Turnhout dat hij geen onderneming is in de zin van art. 1.1, l e WER en bijgevolg niet in staat 

van faillissement kan worden verklaard. 

Het derdenverzet van F. Ulrich werd bij het thans bestreden vonnis van 04 februari 2020 

ontvankelijk doch ongegrond verklaard, met verwijzing van de heer Ulrich in de kosten van 

het derdenverzet. 

Met een op 24 februari 2020 neergelegd verzoekschrift tekende de heer Ulrich hoger beroep 

aan. 

Hij meent dat hij wel een ondernemer is/ was en dat hij vooralsnog failliet dient te warden 

verklaard, kosten lastens de boedel. 

Het dossier werd meegedeeld aan het Openbaar Ministerie dat schriftelijk liet weten het 

niet dienstig te achten advies te verlenen. 

r-PAGE 01-000016304 17-0002-0007-01-01-~ 

L • I n _J 

M&D Seminars 6

kirsten.bertels
Highlight

kirsten.bertels
Highlight

kirsten.bertels
Highlight

kirsten.bertels
Highlight

kirsten.bertels
Highlight

kirsten.bertels
Highlight

kirsten.bertels
Highlight

kirsten.bertels
Highlight

kirsten.bertels
Highlight

kirsten.bertels
Highlight



Hof van beroep Antwerpen - 2020/EV/10- p. 3 

. ..~, -'~--~~~---------------------

Ter zitting van het hof van 02 april 2020 werd de zaak zonder mondelinge toelichting in 

beraad genomen met de instemming van de raadsman van appellant, gelet op de 

maatregelen inzake Covid-19. 

2. Beoordeling 

1. 

Het hoger beroep is tijdig en op regelmatige wijze ingesteld. 

Het hoger beroep is ontvankelijk. 

2. 

De schuldenaar die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en van wie het krediet 

geschokt is, bevindt zich in staat van faillissement (art. XX.99 WER). 

3. 
De term 'schuldenaar' refereert aan de notie "onderneming" zoals gedefinieerd in art. 1.1, lid 

1, l e WER (met uitzondering van iedere publiekrechtelijke rechtspersoon: art. 1.22,Be WER). 

Krachtens art. 1.1, lid 1, l e WER wordt verstaan onder onderneming: 

"elk van vofgende organisaties : 
(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactivitelt uitoefent". 

De wetgever beoogde met de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het 

ondernemingsrecht (B.S., 27 april 2018) ender meer de invoering van een modern en 

verruimd ondernemingsbegrip "zodat alle actoren die economisch actief zijn worden gedekt" 
(MvT, Kamer, Gedr. St., 2017-18, DOC 54, 2828/001, 6. 

Niet elke zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap kan automatisch als onderneming 

warden beschouwd. 

Dit dient telkens in concrete te worden nagegaan. 

Opdat een natuurlijke persoon een onderneming zou zijn in de zin van art. 1.1, lid 1, 1 e (a) 

WER is cumulatief vereist dat hij 'zelfstandig' is en 'een beroepsactiviteit uitoefent'. 

-Aan het criterium van zelfstandigheid is voldaan indien de beroepsactiviteit niet wordt 

uitgeoefend in ondergeschikt verband, als werknemer, of als ambtenaar. 

r- PAGE 01-DDDD1630417-0003-0007-01-D1-4'1 
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~···---·-------------------------

In hoofde van appellant als zaakvoerder van BVBA HERE-I-AM is die voorwaarde van 

zelfstandigheid vervuld. 

-Ten tweede dient de zelfstandige natuurlijke persoon ook een beroepsactiviteit uit te 

oefenen. 

Enerzijds impliceert een beroepsactiviteit een zekere regelmaat, een zekere frequentie en 

een zekere organisatie die enige duurzaamheid aan de activiteit verleent (in die zin: MvT, 

I.e., 10). 

Anderzijds kan slechts van een beroepsactiviteit sprake zijn indien daarmee een inkomen 

wordt behaald minstens indien het verwerven van een inkomen wordt beoogd. 

Op basis van de voorgelegde stukken bewijst appellant aan die beide voorwaarden te 

voldoen. 

De uitoefening van het mandaat van zaakvoerder van de vennootschap betrof geen louter 

ge'isoleerde handeling vanwege appellant. 

Hij beschrijft in de toelichting gegeven naar aanleiding van het faillissement van HERE-I-AM 

(opgeladen in Regsol) aan welke consultancy-projecten hij middels de vennootschap heeft 

deelgenomen. 

Er was wel degelijk duurzaamheid en frequentie. 

Het betrof bovendien voor appellant een beroepsactiviteit waarmee hij hoopte in zijn 

levensonderhoud te kunnen voorzien middels het verwerven van bestaansmiddelen. 

Het feit dat -zoals de eerste rechter benadrukte- in de statuten van de vennootschap was 

bepaald dat het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd was behoudens een 

andersluidende beslissing van de algemene vergadering, staat er niet aan in de weg dat 

appellant aantoont dat hij alleszins in de jaren 2015, 2016 en 2017 bezoldigingen ontving. 

Het feit dat appellant gedurende bepaalde beperkte periodes ook inkomsten uit een 

arbeidsovereenkomst ontving (b.v. van NV Het ljsmanneke), vormt daarbij geen obstakel. 

Het is maar omwille van het verwachte financieel voordeel dat verbonden was aan de 

uitoefening van het mandaat dat appellant zaakvoerder was van HERE-I-AM. 

Het overzicht van zijn schuldeisers ais neergelegd in Regsol bij de aangifte van staking van 

betaling toont dat appellant schulden opbouwde verbonden aan zijn activiteit als 

zaakvoerder, onder andere achterstallen in de betaling van de sociale bijdragen als 

~PAGE 01-00001630417-0004-0007-01-01- 41 
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Hof van beroep Antwerpen - 2020/EV/10- p. 5 

··~,~--~-=~-~-------------------

zelfstandige en persoonlijke borgstellingen voor schulden van HERE-I-AM ten aanzien van 

ING. 

Appellant beantwoordt aan het ruime ondernemingsbegrip van art. 1.1, alinea 1, le (a) WER. 

4. 
Terecht stelt de eerste rechter dat de vaststelling dat appellant viel onder het 

toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van 

het sociaal statuut der zelfstandigen, op zich niet automatisch betekent dat hij als een 

onderneming kan worden gekwalificeerd. 

Echter, ter beoordeling van de vraag of door appellant als zaakvoerder van BVBA HERE-I-AM 

al dan niet zelfstandig een beroepsactiviteit werd uitgeoefend, vormt de onderwerping van 

appellant aan het sociaal statuut der zelfstandigen wel een indicatie ten voordele van de 

kwalificatie als onderneming. 

5. 

Het feit dat appellant als zaakvoerder enkel handelde in naam en voor rekening van de 

vennootschap, doch niet zelf los van de vennootschap een duurzame activiteit uitoefende 

om persoonlijk winst te behalen, staat de kwalificatie als onderneming niet in de weg. 

Door aldus te oordelen, voegt de eerste rechter een voorwaarde toe die niet in de wet is 

opgenomen. 

Het is integendeel vaststaand dat de wetgever met het nieuwe ondernemingsbegrip zoals dit 

ook van toepassing is inzake insolventie, een ruime invulling beoogde. 

Het feit dat appellant niet persoonlijk, onafhankelijk van HERE-I-AM, zelfstandig een 

activiteit uitoefende bestaande uit het aanbieden van goederen en diensten op een 

bepaalde markt, is niet dienend. 

Bovendien oefende appellant niet louter een passief mandaat als bestuurder uit doch hield 

zijn zaakvoerderschap wel degelijk een activiteit in waarbij hij diensten aanbood aan de 

vennootschap teneinde deze gaande te houden. 

Evenmin bepalend is de vaststelling dat appellant niet BTW-plichtig is. 

Tevens is niet vereist opdat de zaakvoerder een onderneming zou zijn, dat hij een specifieke 

afzonderlijke organisatie daartoe opzet. 

r-- PAGE 01-00001630417-0005- 0007-01-01-4"1 
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Hof van beroep Antwerpen - 2020/EV/10- p. 6 

... ·-.... ·-·~-~---------------------

In art. 1.1, lid 1, 1 e (a) WER heeft de wetgever precies aangegeven dat ledere natuurlijke 

persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, ipso facto een organisatie is. 

6. 

Het feit dat appellant als zaakvoerder van de vennootschap geen eigen boekhouding diende 

te voeren, en geen inschrijving in de KBO diende te nemen staat evenmin het hoger 

vermelde in de weg. 

Door dit te eisen worden weerom andere (en bijkomende) voorwaarden toegevoegd aan het 

begrip 'onderneming' zoals van toepassing op boek XX WER dan deze die de wetgever heeft 

ingevoerd: zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen. 

De vrijstelling van inschrijving in de KBO voor bestuurders ex art. 111.49 §2, 6e WER duidt er 

integendeel juist op dat er een vermoeden van onderneming is voor de bestuurders, 

aangezien die vrijstelling een uitzondering vormt op de verplichte inschrijving volgens art. 

111.16 §1, le WER van elke natuurlijke persoon die in Belgie een onderneming is. 

Hetzelfde geldt voor de uitsluiting van de boekhoudplicht (art. 111.82 §1, lid 1, 1 e juncto lid 2, 

le WER). 

7. 

De schuldenaar die niet bij machte is om binnen een redelijke termijn zijn eisbare schulden 

te voldoen door eigen of andere middelen is failliet. 

Bij zijn aangifte van staking van betaling in Regsol voegde appellant een lijst van 

openstaande schulden. Hierbij zijn aan het hof geen onderliggende stavingstukken bekend. 

Op heden is niet bewezen dat op appellant eisbare schulden rusten ingevolge zijn mandaat 

als bestuurder van BVBA HERE-I-AM waarvoor hem door zijn schuldeisers geen uitstel van 

betaling of krediet meer wordt toegestaan. 

Appellant brengt geen enkel bewijs van (pogingen tot) invordering bij. 

Evenmin bewijst hij wat op heden zijn inkomsten zijn zodat nog niet kan besloten warden tot 

een duurzame staking van betaling die geen louter tijdelijk karakter heeft en tot een 

geschokt krediet. 

Teneinde appellant de mogelijkheid te bieden omtrent deze faillissementsvoorwaarden 

verder standpunt in te nemen en aanvullende bewijsmiddelen aan te wenden, beveelt het 

hof een heropening der debatten. 
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Hof van beroep Antwerpen - 2020/EV/10- p. 7 

3. Beslissing 

Het hof beslist bij arrest op eenzijdig verzoekschrift en met schriftelijk in beraad name; 

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

der taal in gerechtszaken. 

Het hof verklaart het hoger beroep ontvankelijk. 

Alvorens verder uitspraak te doen over de gegrondheid van het hoger beroep beveelt het 

hof om hoger uiteengezette reden een heropening der debatten, en stelt de zaak te dien 

einde vast op de zitting van 28 mel 2020 te 12.00 uur. 

Het hof behoudt zich de uitspraak over de gerechtskosten voor. 

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 30 april 2020 door 

Mevrouw M.-C.WILLEMAERS Raadsheer 

Mevrouw C. VERSWYVELEN 

C. VERSWYVELEN 

( 
I 
I 
I 

Griffier 
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011dernemlngsrechl'bank Gent, afdP.llng BruggP. - 0/20/00160 ·- p. 2 

""'"'-··-····---~-----~--.----------------------

1. DE RECHTSPLEGING 

In de zaak van: 

Michael Hanseeuw, geboren te Brugge op ·28 januari 1984, wonende 

te 8210 Zedelgem, Eninkstraat 15, rijksreglsternummer 840128-301-
48, lngeschreven in de l<ruispuntbank van ondernemlngen onder 

nummer 0830.892.102. 

Op 28/09/2020 legt mr. Antoine Van Eeckhout, advocaat te 8800 Roeselare, Henri Horriestraat 44-46, 
raadsman van Michael Hanseeuw een aangifte van het ophouden te betalen neer in het Register. 

De rechtbank zlet deze aanglfte, het rechtsplegingsdossier en de neergelegde stukken In. 

De rechtspleging verloopt in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebrulk der talen 
In gerechtszaken. 

2. DE B_EOORDELING 

In overeenstemming met artikel XX.12 Wetboek van Economisch Recht Is deze rechtbank bevoegd tot 
kennlsname van de aangifte. 

De door de ondernemer aan de rechtbank aangegeven toest and van ophouden te betalen bindt de 

rechtbank nlet. Het behoort de rechtbank te onderzoeken alvorens het faillissement van de 
ondernemer voor geopend te verklaren of de grondvoorwaarden ervan wet degelijk voorhanden zijn 
(vgl. H. GEINGER, C. VAN BlJGGENHOUT en C. VAN HEUVERSWYN, "Overzicht van rechtspraak. Het 
faillissement en het gerechtelljk akkoord 1990 -1995", TPR 1996, 950). 

Artikel XX.99 WER luidt: "De schu/denaar die op duurzame wljze heeft opgehouden te beta/en en van 
wie het kredlet geschokt is, bevindt zlch Jn stoat van fai/Jissement". 
De drie voorwaarden tot falllletverklarlng zijn: schuldenaar In de zln van art. XX.99 WER zijn, ophouden 
te betalen en geschokt krediet. Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn wat lmpllceert dat 
op het ogenblik dat men zljn betalingen staakt en het krediet aan het wankelen Is gebracht, de persoon 
de hoedanigheid van schuldenaar moet bezitten. 

Een schuldenaar in de zin van artikel XX.99 WER is in overeenstemming met artikel 1.22, 8° WER "een 
onderneming met uitz.onderlng van /edere publiekrechtelijke rechtspersoon". 

In overeenstemming met artlkel 1.1, 1° WER is een ondernemlng in de zln van artikel 1.22, 8° WER elk 
van volgende organisaties: 

(a) led ere natuurlijke persoon die zelfstandlg een beroepsactlviteit uitoefent; 
(b) ledere rechtspersoon; 
(c) iedere andere organisatle zonder rechtspersoonlijkheid. 
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Ondernemingsrechtbcink Gent, afdeltng Brugge '""" 0/2.0/00160 - p. 3 

Op grond van artlkel XX.105 WER kan een ondernemlng in staat van faillissementverklaard worden tot 
zes maariden nadat zlj de hoedanigheid van onderneming heeft verloren. Anders gesteld, diegene die 
de hoedanigheid van ondernernlhg niet mear draagt, l<ali fallliet verklaard wo.rden indien hij heeft 
opgehciuden te betale11 toen hij nog de hoedanlgheld van ondernemlng droeg. Een iiatuur.lijke persoon 
dte al meer dah zes rpa,anderi geen ondernemlngsactivitelte<n meer heeft Uitgeoe.fend, kan bijgevolg 
niet meer fail.llet 1Jerklaard Worden (vgl. J, VANANROYE e.n 1<.-J VANDORMAEL, Algemene begfnse/en. 
Het personeel torJpassingsgt:bied van het inso/ventierechtfaillissement "de koopman", in.Faillissement 
en Reorganisatie, Me<:helen, l<luwer, 2.A-10). 

Uit de stukken Jn het register gevoegd bij de aangifte kan niet vastgesteld worden dat Michael 
Hanseeuw in de peribde van de afgelopen zes maailden nog zelfstandig een beroepsactMtelt 
uitoefende. Meer ult de gegevens beschikbaar bij de Krui:sj:)untbank van ohdernem1ngen blljkt dat 
inschrljving van Michael Hanseeuw Olider ondernernlngsnummer 0830.892.102 niet !anger actief Is en 
dit het laatst sedert 30 aprll 2019. Uit geen enkel ander gegeven of stuk l<an opg~maakt worden dat 
hij na 30 apdl 2019 nog zelfstandlge activiteiten heeft Uitgeoefend. 

Nu Michael Hanseeuw niet a;:intoont dat hij fn de laatste zes maanoen en'ige ondernem.lngsadivltelt 
heeft gevoerd, voldoet hij niet i:ian alle cumulatief te vervullen voorwaarden om failliet te worden 
vetklaa.rd zodat de rechtbanl< het failfissernent niet kan uit$preken, 

3. DE BESUSSlNG 

Op grond va·n de bovenstaande motiverlng komt de rechtbank, n~ bera~dslaging tot de volgende 
beslissing: 

de rechtbank zegt dat op basis van de aangifte van staking van betallng door Michael Hanseeuw, niet 
kan worden overgegaan tot de ultspraak van hetfaillissement van Michael Hanseeuw; 

de re.chtbanl< legt de l~osten ten laste van Michael Hanseeuw. 

Dit Von'nls wordt gewezen door Ondernemingsrechtbank Gent, afde!ing Bn,tgge, tweede learner, 
samengesteld als vo!~t: 
- Johan Declercq, rechter - afdelingsvoorzitter, voorzitter van de kamer, 
- Patrick D'Helft, rechter In on~ernemihgszaken, 
- Ema Vienne, rechter in ondernemingszaken, 
en ultge$proken In het gerechtsgebouw te Brllgge In openbare zitting van acht oktober tweeduizend 
en twintig door de voorzitter van de kamer, bijgestaan door Tina Neels, grlffier. 

E.VI ~ 

('\ 
I , 

{ J. flercq 

\ i 
\___../"' 
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CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

( ... ) 

I Objet de la requete 

( ... ) 
ARRET 

n° 246.083 du 14 novembre 20 19 

Par une requete introduite le 7 ma i 201 8, S.H. et la societe privee a 
responsabil ite limitee (SPRL) S.H. demandent, d'une part, la suspension de 

!'execution de "l'Arrete royal du 26 avril 201 8 etablissant les regles et baremes 

relatifs a la fixation des honoraires et des frais des praticiens de 

l'insolvabilite" et, d'autre part, J'annulation de cet arrete. 

II. Procedure 

L'avis prescrit par !'article 3quater du reglement general de procedure a 

ete pub lie au Moniteur beige du 20 ju in 201 8. 

Un arret n°242.478 du 28 septembre 201 8 a rej ete la demande de 

suspension de I' execution de l 'arrete attaque et a reserve les de pens. II a ete notifie 

aux parties. 

Les parties requerantes ont demande la poursuite de la procedure par un 

courrier du 3 octobre 2018. 
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Les memoires en reponse et en replique ont ete regulierement echanges. 

M. D.D., premier auditeur au Conseil d'Etat, a redige un rapport sur 

la base de l'a1ticle 12 du reglement general de procedure. 

Le rapport a ete notifie aux parties. 

Les patties ont depose un dernier memoire. 

Par une ordonnance du 12 septembre 2019, l'affaire a ete fixee a 
)'audience du 15 octobre 2019. 

M. M.J., conseiller d'Etat, a fa it rapport. 

Mme S.H., premiere requerante, Me P.V.C., avocat, comparaissant 

pour les parties requerantes, et Me S.D., avocat, comparaissant pour la partie 

adverse, ont ete entendus en leurs observations. 

M. 0.0., premier aud iteur, a ete entendu en son avis. 

Tl est fait application des dispositions relatives a l'emploi des langues, 

inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees 

le 12janvier 1973. 

III. Faits 

Les faits ont ete exposes dans l'am~t 11° 242.478, precite. II convient de 

s'y referer. 

IV. Premier moyen 

IV 1. These des parties requerantes 

Le premier moyen est pris de la violation des principes de non

retroactivite, de securite juridique et de legitime confiance, de ]'article 2 du Code 

civil, de la loi du 11 aout 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilite des 

entreprises", dans le Code de droit economique, et portant insert ion des definitions 

propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre 1 

du Code de droit economique, des articles 10, 11, 13, 16, 33, 37, 105, 108, 144, 145 
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et 190 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des d roits de 

l'homme et des libertes fondamentales et de !'article I er du Protocole additionnel a la 

Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libeites fondamentales, de 

l'exces de pouvoir, de !'incompetence et des motifs illegaux. 

Les parties requerantes soutiennent, dans une premiere branche intitulee 

« Meconnaissance de la loi du 11 aout 2017 et incompetence - Insecurite », que les 

articles 15, 16 et 17 de l'acte attaque, en prescrivant, d'une part, qu' ils entrent en 

v igueur le I er mai 201 8 et que ses dispositions sont applicables aux procedures 

d' insolvabilite en cours a compter de son entree en vigueur «pour lesquelles une 

demande d'honoraires et une demande en remboursement des frais n'ont pas encore 

ete deposees par le curateur » et, d'autre part, que l'arrete royal du I 0 aout 1998 est 

abroge, meconnaissent !'article 72 de la loi du 11 aout 2017, qui prevoit que ses 

dispositions « s'appliquent aux procedures d'insolvabi lite ouve1tes a partir de [son] 

entree en v igueur ». E lles estiment que cette derniere disposition exclut !'application 

de la loi nouvelle aux procedures en cours. E lles relevent que le Roi etablit d'ai lleurs 

un regime different dans la version neerlandaise de !'article 15 de l'acte attaque qui 

evoque !'introduction d'une demande d'honoraires et « de frais » et que cela entraine 

une insecurite juridique selon la versio n linguistique qui sera appliquee par le juge. 

E lles avancent, dans une deuxieme branche intitu!ee « Meconnaissance 

du principe de non-retroactivite », que l'acte attaque instaure une taxation forfa ita ire 

des honoraires et frais al ors que l'arrete royal du 10 aout 1998 etablissant les regles 

et baremes re latifs a la fi xation des honoraires et des frais des curateurs prevoyait 

« une indemnite distincte et forfaitaire pour les frais adm inistratifs ». Elle 

considerent que le droit au remboursement nait au moment ou !es fra is sont engages, 

meme si le tribunal ne statuera definitivement sur les frais exposes et payes qu'au 

moment de la cloture definitive de l'etat de frais et que cette illegalite n'est pas 

compensee par le fait que Jes honoraires ont ete majores par l'acte attaque. 

Elles ajoutent qu'elles gerent 178 dossiers «en cours ». E lles soulignent 

que si l'at1icle 33 de la lo i du 8 aout 1997 sur les fai llites prevoyait que les curateurs 

pouvaient demander des frais et honoraires provis ionnels en deposant les etats 

prevus a l'article 34, its n'etaient pas ten us de le faire et les juridictions du commerce 

jugeaient preferable de statuer sur une seule demande globale et finale. Selon e lles, 

l'acte attaque dej oue done les previsions et les attentes legitimes des curateurs quant 

au remboursement des frais jadis exposes avec la ce11itude, consacree par l'article 

11 de l'arrete royal du 1 O aout 1998, precite, d'etre rembourses de ces frais. En outre, 

e lles rappellent que !'article 33 de la loi du 8 aout 1997, precitee, li mite le montant 

des demandes provisionnelles, qui « ne peu[ven]t exceder les trois quarts du montant 

fixe selon les regles d'indemnisation etablies par le Roi » et qu'en consequence, un 
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montant parfois consequent de frais n'aura pas fait l'objet d'une demande 

provisionnel le. 

Elles relevent encore que l'article 9 de l'arrete royal du I 0 aout 1998, qui 

executait la loi du 8 aoOt 1997, enon9ait qu' «En ce qui concerne les faillites 

ouvertes avant l'entree en v igueur de la Joi du 8 aoOt 1997, les honoraires et frai s dus 

au curateur sont fixes conformement aux regles appliquees au moment de l'ouverture 

de la faillite par le tribunal de commerce qui a declare la faillite » alors que l'acte 

attaque ne prevoit pas un tel principe. E lles critiquent Jes conditions prevues par 

l'ariicle 15 de l'acte attaque comme etant impossibles a remplir puisque l'acte attaque 

a ete adopte le 26 avril et qu'il n'a ete publie que le vendredi 27 avril 2018, dans une 

seconde edition publiee en cour·s de journee, mettant les curateurs dans 

l'impossibilite d'introduire des demandes provisionnelles. Elles soulignent que 

l'a1iicle 15 de l'acte attaque prevoit le depot d'une « demande d'honoraires et une 

demande de remboursement des frais » alors que l'a1iicle 5 de l'arrete royal du 

10 aout 1998 enonce Jes tres nombreux postes que couvrent les honoraires et que 

l'ariicle 33 de la Joi du 8 aoOt 1997, precitee, dispose qu'un «rel eve detaille des 

prestations a remunerer est joint a toute demande d'honoraires ». Elles en deduisent 

que le depot d'« une demande d'honoraires et une demande de remboursement des 

frais » requiert done un travail consequent pour chaque dossier ouvert et que !es 

demandes introduites entre le 28 avril et le l er mai 2018 seraient, en tout etat de 

cause, irrecevables puisqu'elles prejugeraient de la realisation ulterieure des actifs 

dont depend l'octroi d'honoraires, qui ne peuvent couvrir que des prestations 

prealables . 

Elles exposent, dans une troisieme branche intitulee «Cho ix du 1 er mai 

2018 - Derogation au delai usuel d'entree en vigueur », qu'en vertu de ses ariicles 72 

et 76, Jes dispositions de Joi du 11 aoOt 2017 « s'appliquent aux procedures 

d'insolvabilite ouvertes a partir » du I er mai 2018. Elles rappellent que l'acte attaque 

entre en vigueur moins de I 0 jours apres sa publication au Moniteur beige et que le 

rapport au Roi le precedant indique que le regroupement dans une legislation des 

regles et baremes relatifs a la fixation des honoraires et des frais des curateurs et des 

praticiens de l'insolvabilite prevues par l'arrete royal du 10 aoOt 1998 et par l'acte 

attaque «a pour but de simplifier et de rendre plus transparent le calcul des 

honoraires et des frais des curateurs puisque le systeme sera identique pour Jes 

fai llites ouvertes avant et apres l'entree en vigueur du livre XX, a savoir le 1 er mai 

2018 ». E lles font valoir que seuls des motifs particuJiers peuvent justifier une 

derogation aux regles usuelles d'entree en vigueur prescrites par ('article 6 de la Joi 

du 3 I mai 1961 relative a l'emplo i des langues en matiere legislative, a la 

presentation, a la publication et a l'entree en vigueur des textes legaux et 

reglementaires et que, sauf motivation pariiculiere, la date d'entree en v igueur doit 
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etre prevue de maniere a accorder a chacun un delai raisonnable pour prendre 

connaissance des nouvelles regles. E lles font valoir que la Joi du 11 aout 2017 est 

entree en vigueur le 1 er mai 2018 et qu'en faisant entrer l'acte attaque en vigueur le 

1 er mai 20 l 8, la partie adverse a considere que l'arrete royal du 10 aout 1998 n'avait 

plus d'existence legale en ce qui concerne la fixation des honoraires et frais des 

curateurs et qu'il fallait done abroger ce dernier. Selon elles, !'abrogation de la loi du 

8 aout 1997 ne privait toutefois pas l'acte attaque d'un fondement juridique puisque 

la loi du 11 aout 2017 le lui offrait et il s'agit done d'une erreur de droit. 

Elles ajoutent que le regime mis en place est d'autant moins j ustifiable 

que l'acte attaque a ete publie dans la seconde edition du Moniteur beige du vendredi 

27 avril 2018, veille d'un week-end prolonge. 

Elles estiment que la loi du 8 aout 1997 a ete abrogee pour !es 

procedures d'insolvabilite ouvertes a partir du 1 er mai 2018, mais ne l'a pas ete pour 

Jes procedures en cours a cette date et que c'est le motif probable pour lequel l'acte 

attaque mentionne !'article 33 de la loi du 8 aout 1997 dans son preambule. Elles 

soutiennent que cette circonstance ne justifie pas la derogation aux regles usuelles 

d'entree en vigueur des arretes royaux et qu'aucun motif n'a ete communique a la 

section de legislation ou n'est mentionne dans le rappo1t au Roi. Elles rappellent que 

!'article 33 de la loi du 8 aoftt 1997 avait ete mis en reuvre par l'arrete royal du l 0 

aout l 998 et elles en concluent que la date d'entree en vigueur aurait du etre prevue 

de maniere a accorder a chacun un delai raisonnable pour prendre connaissance des 

nouvelles reg I es, sauf motivation particul iere, inexistante en l'espece. 

E lles considerent, dans une quatrieme branche intitulee 

"Meconnaissance de l'a1ticle 13 de la Constitution et de !'article 6 de la CEDH", que 

l'acte attaque, au vu des imprecisions et des problemes juridiques qu'il souleve, 

induit des difficultes et des retards dans la maniere dont les juges charges de statuer 

sur !es consequences des fa illites vont pouvoir cloturer les liquidations Qugement, 

appel, pourvoi en cassation) et que l'acte attaque meconnait !'obligation de s'abstenir 

d'adopter une mesure qui prolonge ou risque de prolonger la dun~e du traitement 

d'un dossier en cours en introduisant de nouvelles discussions procedurales. 

Elles attirent !'attention du Conseil d'Etat sur l'avis n° 62.73114 du 

24 janvier 2018 dans lequel la section de legislation a expose un point de vue 

qu'eJles estiment en tout point Conforme a leur argumentation. 

Dans leur memoire en replique, elles soulignent, quant a la premiere 

branche, que l'a1ticle 72 de la Joi du 11 aout 2017 utilise, dans sa version fran9aise, 

les termes "procedures d'insolvabilite ouvertes a partir de l'entree en vigueur de la 
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presenle lui" el, dans sa version neerlandaise, Jes termes "insolventieprocedures 

geopend vanaf de inwerktreding van deze wet" et que !'article 15 de l'acte attaque 

utilise, pour sa part, Jes termes "aux procedures d'insolvabilite en cours a compter de 

l'entree en vigueur du present arrete" en fran9ais et les termes "toepasselijk op 

lopende insolventieprocedures [ . .. ] vanaf de inwerktreding van dit beslu it" en 

neerlandais. Elles estiment que la lo i du 11 aout 2017 ne peut s'appliquer qu'aux 

procedures ouvertes a partir du 1 er mai 201 8 alors que l'acte attaque s'app lique aux 

procedures en cout·s avant le 1 er mai 201 8 et pour lesquelles aucune demande en 

remboursement des frais n'a ete introduite, d'une part, et aux procedures ouvertes 

apres le l er mai 2018, d'autre part. Elles indiquent que les explications fournies par 

la partie adverse, a propos du deuxieme moyen, demontrent que l'acte attaque 

s'applique bien a des procedures ouvertes avant le 1 er mai 2018. Elles relevent que 

!'article 15, alinea 3, de l'acte attaque dispose que "Les provisions deja re9ues par le 

praticien sont deduites du decompte final des couts", mais elles considerent que cela 

ne peut viser que les procedures d'insolvabilite deja en cours au 1 er mai 2018. Elle 

font etat d'un jugement rendu le 19 octobre 201 8 par le Tribunal de l'Entreprise de 

Charleroi qui assimile de fa9011 retroactive des frai s prealablement provisionnes en 

honoraires, faisant subir une pe1te de 7.705 € au curateur. Elle en conclut que la 

difference entre les deux versions linguistiques est d 'impo1tance puisqu'elle concerne 

!es conditions dans lesquelles l'acte attaque est applicable ou non aux dossiers en 

cours. 

Elles font egalement valoir, quant a la deuxieme branche, qu'il est 

inexact de soutenir que la nouvelle methode de calcul des frais ne Jes Iese pas. Elles 

soutiennent que la mesure est d 'autant plus illegale qu'elle concerne egalement les 

frais relatifs aux procedures en cours avant le l er mai 2018, violant ainsi les 

principes de non-retroactivite, Jes droits acquis et Jes principes de la legitime 

confiance et de la securite juridique. Elles soutiennent qu'en ve1tu de !'article 11 de 

l'arrete royal du 10 aout 1998, le droit au remboursement nalt au moment ou !es frais 

sont exposes et qu'il importe done peu qu'en remplacement du droit d'en obtenir un 

remboursement integral Jes honoraires aient ete majores par l'acte attaque. Elles en 

deduisent qu'il est illegal de ne pas laisser le benefice du remboursement distinct des 

frais prevus par l'arrete royal du I 0 aoOt 1998 pour Jes frais realises pour des 

dossiers en cours avant le 1 er mai 2018 et que le jugement rendu le 19 octobre 2018 

par le Tribunal de l'Entreprise de Charleroi demontre que le basculement vers le 

nouveau regime entralne une lourde perte financiere pour le curateur. 

Elles indiquent, quant a la troisieme branche, qu'il convient de distinguer 

la decision d'abroger l'arrete royal du 10 mars 1998 de celle de faire coi"ncider 

l'entree en vigueur de l'acte attaque et celle de la Joi du 11 aout 2017. Elles font 

valoir que, s 'll en decide ainsi, le Roi reste tenu de se conformer au delai usuel 
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u'entree en vigueur des am~tes royaux. Elles soutiennent que la partie adverse ne 

peut justifier la decision de fa ire entrer l'acte attaque en vigueur le 1 er mai 2018, 

aucun motif n'ayant ete communique a la section de legislation du Conseil d'Etat et 

qu'il convient, en tout etat de cause, de laisser un delai raisonnable pour permettre a 
tout un chacun de prendre connaissance des nouvelles regles. 

Elles ajoutent, en ce qui concerne la quatrieme branche, que l'acte 

attaque induit de nouvelles questions qui retardent la cloture des dossiers, ce que 

demontrent les jugements qu'elles joignent a Jeur memo ire en replique. 

Dans leur dernier memoire, elles ind iquent, au sujet de la premiere 

branche du mo yen, que !'interpretation de I' article 15, alinea 2, de I' arrete attaque 

comme ne concernant qu'une « requete visant au remboursement de tous les frais » 
et non un etat provisionnel, est equivoque et problematique et genere une insecurite 

complementaire. En consequence, e lles renoncent a demander l'annulation de 

l'a11icle 15, a linea 2 de l'acte attaque dans le cadre de !'examen de la premiere 

branche, etant entendu qu'elles poursuivent toutefois l'annulation de l'acte dans son 

entierete. 

E lles font valoir, en ce qui concerne la deuxieme branche, que le droit du 

curateur au remboursement des fra is vises a !'article 11 de l'arrete royal du I 0 aout 

1998, est determine avec precision, qu'il ne souffre aucune discussion et qu'il nalt au 

moment ou ces frais sont engages, meme si le juge en confirme le remboursement 

dans un jugement u lterieur. Elles sou lignent que !es jugements qui "fixent les frais et 

honoraires provisionnels", sont prononces bien avant que le juge ne cloture le 

dossier de fail lite par un jugement ulterieur et qu'ils sont definitifs. Selon elles, en 

application de ces jugements, un montant "provisionnel" et non pas "provisoire" est 

acquis au curateur. Elles ajoutent que ces honoraires provisionnels correspondent a 
des prestations dument etablies dont le juge peut verifier !'exactitude a !'a ide du 

"releve detaille des prestations a rernunerer". E lles soulignent que le juge de taxation 

autorise le prelevement du montant taxe a raison de 75 % du montant fixe par un 

jugement definiti f, execute par le ou les ( co-)curateurs. Elles considerent, par 

consequent, qu'il y a bien un d roit irrevocablement fixe puisque, d'une part, un juge 

statue sur une demande de remboursement de frais et honoraires provisionnels et, 

d'autre part, ii autorise le prelevement de 75 % des montants de frais et honoraires 

taxes. 

E lles rappellent, en ce qui concerne la troisieme branche, qu'elles ne 

demandent pas l'annulation de l'article 15, alinea 2, mais bien de l'a11icle 15, a linea 

1 er, qui fixe la date d'entree en vigueur au 1 er mai 2018. 
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Elles indiquent, enfin, au sujet de la quatrieme branche du moyen, 

qu'elles deposent des pieces montrant les implications de !'application de l'acte 

attaque sur des procedures juridictionnelles en cours. 

JV.2. Appreciation 

JV. 2. 1. Premiere branche 

L'atticle 33 de la lo i du 8 aoGt 1997 sur Jes faillites disposait ce qui suit, 

avant son abrogation par !'article 70 de la loi du I I aout 201 7 portant insertion du 

Livre XX « insolvabilite des entreprises » dans le Code de droit economique, et 

po1tant inse1tion des definitions propres au livre XX, et des dispositions 

d' application au livre XX, dans le livre I du Code de droit economique: 

« Les honoraires des curateurs sont fixes en fonction de l' impo1tance et de la 
complexite de leur mission. Tis ne peuvent etre fixes exclusivement sous la fonne 
d'une indemnite propo1t ionne lle aux actifs realises. Les regles et baremes relatifs 
a la fixation des honoraires sont etablis par le Roi. Le Roi determine les 
prestations et frais couverts par Jes honoraires. Le Roi peut egalement determiner 
les frais pouvant faire l'objet d 'une indemnisation separee, ainsi que les modalites 
de leur arbitrage. 
Un releve detaille des prestations a remunerer est joint a toute demande 
d'honoraires. 
Le juge peut fixer des frais et honoraires provisionnels a la demande des 
curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire. Sauf circonstances 
particulieres, le total des frais et honoraires provisionne ls ne peut exceder Jes trois 
quarts du montant fixe selon Jes regles d'indemnisation etablies par le Roi. En 
aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent etre arbitres lorsque Jes 
curateurs ne deposent pas les etats prevus a !'article 34 ». 

L'article XX.20, §§ 3 et 4 du Code de droit economique, insere par 

l'a1ticle 3 de la Joi du 11 aoCtt 20 I 7, precitee, dispose ce qui suit: 

« § 3. Les frais et honoraires des curateurs sont fixes en fonction de !'importance et 
de la complexite de leur mission sous la forme d'une indemnite proportionnelle 
aux actifs realises le cas echeant, en tenant compte du temps requis pour 
l'accomplissement de Jeurs prestations. 
Les frais et honoraires des autres praticiens de l'insolvabilite sont fixes en 
fonction de l'impo1tance et de la complexite de leur mission et sur base du temps 
requis pour l'accomplissement de leurs prestations et le cas echeant, en tenant 
compte de la valeur des actifs. 
Le Roi determine les modalites et les baremes relatifs a la fixation des honoraires 
des curateurs et Tl determine les elements sur base desquels Jes praticiens de 
l'insolvabilite sont remuneres. 
§ 4. Le Roi peut egalement determiner les fra is pouvant faire l'objet d'une 
indemnisation separee, ainsi que les modalites de leur liquidation. 
Un releve detaille des prestations a remunerer est joint a toute demande 
d'honoraires. 
A chaque demande de remboursement de frais seront j oints les documents 
justificatifs. 
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Lorsque l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais d'administration et de 
liquidation de la faillite, une remuneration forfaitaire du curateur est octroyee 
dont le montant a indexer annuellement est fixe par le Roi ». 

Les articles 70, alinea ler, 71, 72, a linea 1er, et 76 de Ia Joi du 11 aout 

2017, precitee, disposent ce qui suit : 

« Section X. - Dispositions abrogatoires 

A1t. 70. Sous reserve de son application aux procedures de faillite en cours au 
moment de l'entree en vigueur de la presente Joi, la Joi du 8 aout 1997 sur Jes 
faillites est abrogee. 

Art. 71. Sous reserve de son application aux procedures en reorganisation 
judiciaire en cours au moment de l'entree en vigueur de la presente Joi, la Joi du 
31 janvier 2009 relative a la continuite des entreprises est abrogee. 

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires 

Art. 72. Les dispositions de Ia presente Joi s'appliquent aux procedures 
d'insolvabilite ouvertes a partir de l'entree en vigueur de la presente Joi. 

CHAPITRE VI. - Entree en vigueur 

Art. 76. La presente loi entre en vigueur le 1 er mai 2018 ». 

En ce qui concerne Jes frais et honoraires des curateurs, l'acte attaque 

trouve son fondement legal dans deux dispositions Jegales, a savoir !'article 33 de Ia 

Joi du 8 aout 1997 sur Jes faillites, pour Jes faillites ouve1ies anterieurement au 

l er mai 2018, et !'article XX.20, §§ 3 et 4, du Code de droit economique pour Jes 

faillites ouvertes a partir de cette date. 

L'application immediate de la Joi nouvelle est une regle qui implique 

qu'une nouvelle Joi s 'applique non seulement aux situations qui naissent a partir de 

son entree en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nees sous le regime 

de Ia loi anterieure qui se produisent ou se prolongent sous !'empire de Ia Joi 

nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte a des droits deja 

irrevocablement fixes . 

II resulte des articles 70 et 72 de la Jo i du 11 aout 2017 precitee que le 

legislateur n'a pas entendu faire application de cette regle en ce qui concerne le 

champ d'application de !'artic le XX.20 du Code de droit economique, pour Jes 

faillites ouvertes anterieurement a son entree en vigueur. 

Toutefois, ces dispositions n'impliquent pas qu'en prevoyant son 

application immediate aux procedures de fai llites nees sous le regime de la Joi 

anterieure mais non encore cloturees, l'acte attaque meconnaltrait le principe de non

retroactivite. 
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La reference que fait l'article 15, alinea 2, de l'acte attaque aux 

procedures d'insolvabilite en com·s a compter de l'entree en vigueur du present 

« arrete pour lesquelles une demande d'honoraires et une demande en 

rernboursement des frais n'ont pas encore ete deposees par le curateur » en fran9ais 

(« lopende insolventieprocedures waarin de curator bet verzoek tot toekenning van 

een ereloon en een kostenvergoed ing nog niet heeft neergelegd » en neerlandais) 

doit se lire au regard de l'al inea 3 de cette disposition. 

Des !ors que l'article 15, alinea 3, de l'acte attaque prevoit que les 

provisions obtenues sur la base de demandes introduites avant son entree en vigueur 

seront deduites du rnontant total auquel peut pretendre le curateur en vertu de l'acte 

attaque, il faut adrnettre que seu l le depot d'une requete cloturant une procedure de 

faillite entamee sous l'ernpire de la loi du 8 aout 1997, et done une requete incluant 

tous les honoraires et tous les fra is, fait obstacle a !'application de l'acte attaque. 

Le critere determinant !'application de l'acte attaque est fonde sur le 

postulat que l'octroi de frais et d'honoraires provisionnels n'est pas un « droit 

irrevocablernent fixe ». Le jugernent qui Jes octroie n'epuise pas la juridiction du 

juge sur la question des frais et honoraires du curateur, ce qui ne pourra etre le cas 

que lorsqu'un etat definitif des frais et honoraires aura ete depose. Par consequent, 

en adoptant le critere du depot de cet etat definitif, l'acte n'est pas ambigu, puisque 

chaque curateur est a meme de determiner s'il a bien depose un tel etat et ii n'a pas 

une portee retroactive pot1ant atteinte a des droits irrevocablement fixes . 

La premiere branche du moyen n'est pas fondee. 

IV2.2. Deuxieme branche 

Pour les faillites ouvertes avant le 1 er mai 2018, !'article 33 de la loi du 

8 aout 1997, precitee, permet au Roi non seulement d'etablir les regles et baremes 

relatifs a la fixation des honoraires mais egalement de determiner les prestations et 

frais couverts par ces honoraires et ceux pouvant faire l'objet d'une indemnisation 

separee. II en resulte que, meme sous !'empire de cette loi, le curateur n'a jamais eu 

un droit acquis a l'indemnisation de la totalite de ses frais reels. 

Les ai1icles 10 et 11 de l'arrete royal du 10 aoGt 1998 etablissant les 

regles et baremes relatifs a la fixation des honoraires et des frais des curateurs, avant 

leur abrogation par l'arrete attaque, disposaient ce qui suit : 
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« Art. 10. Ne peuvent etre portes en compte a la masse que moyennant autorisation 
prealable du juge-commissaire, les honoraires et frais payes a des tiers, avocats, 
reviseurs, expe1ts-comptables, conseillers techniques, gardiens aux biens ou 
autres personnes secondant a titre d'auxiliaires independants le curateur dans sa 
mission. 

Ne sont pas vises par l'alinea I er, les collaborateurs, les secretaires et comptables 
du curateur. 

Sauf accord du juge-commissaire, les primes d'assurance de responsabilite civile 
et professionnelle du curateur ne peuvent etre mises a charge de la masse faillie. 

Art. 11. Le curateur a droit a une indemnite distincte et forfaitaire pour Jes frais 
administratifs dont la liste est reproduite ci-apres, lesquels sont destines a couvrir 
des depenses qui presentent un lien direct avec la gestion des fai llites dont ii est 
charge. 

Tarifs forfaitaire: 
- frais de correspondance ordinaire: I 0,05 EUR; 
- frais de correspondance recommandee: 13,41 EUR; 
- frais de correspondance circulaire: 6,70 EUR; 
- frais d'etablissement des documents sociaux, par membre du personnel: 56,29 
EUR; 
- frais de communications telephoniques vers l'etranger: tarif de l'operateur 
telephonique + 25 %; 
- frais de deplacement sans que l'indemnite puisse exceder 0,42 EUR par 
kilometre. 
- frais de reexpedition du courrier du failli, selon le tarif fixe par les modalites 
d'execution de !'article 144 de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines 
entreprises publiques economiques ». 

L'article 7 de l'acte attaque dispose ce qui suit : 

« § 1 er. Les frais suivants peuvent etre ~ortes a charge de la masse : 
l 0 les retributions visees a l'article 1 r, 2° a 4°, de l'arrete royal du 27 mars 2017 
fixant le montant de la retribution ainsi que les conditions et modalites sa 
perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilite; 
2° !es autres frais qui decoulent de !'application de la loi; 

§ 2. Pour pouvoir etre portees a charge de la masse, les depenses suivantes sont 
soumises a l'autorisation prealable du juge-commissaire : 
l 0 les honoraires et les frais pa yes aux tiers, notamment avocats, reviseurs, 
comptables; 
2° les frais extraordinaires, tels que ceux occasionnes par des procedures 
imprevues ou par des deplacements a l'etranger, exposes par le curateur qui 
etaient utiJes OU necessaires pour le traitement de la faillite; 
3° les primes d'assurance de responsabilite professionnelle du curateur et du co
curateur pour leurs activites basees sur le livre XX du Code de droit economique. 

§ 3. Si l'honoraire depasse l'honoraire minimum prevu a !'article 6, § 2, le juge 
peut a la demande motivee du curateur autoriser pour les frais, autres que ceux 
vises aux §§ 1 et 2, qu'ils soient mis a la charge de la masse, si ils sont superieurs 
aux pourcentages minimums des actifs realises par tranche conformement a 
!'annexe 3. 

Le juge rend son jugement sur le rapport du juge-commissaire ». 
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Le droil c.k la partie requerante au remboursement des frais qu'elle a 

exposes dans le cadre d'une faillite ne peut etre considere comme imSvocablement 

fixe dans le cadre d'une demande de frais et honoraires provisionnels. 

II resulte de !'article 7, § 1 er, 2°, que les frais, vises a !'article 11 de 

l'arrete royal du 10 aout 1998, qui pouvaient faire l'objet d'une indemnite distincte et 

forfaitaire s'ils presentaient un lien direct avec Ia gestion d'une faillite, pourront 

toujours etre portes a charge de Ia masse s' ils decou lent de !'application de Ia loi. En 

application de !'article 7, § 2, 2°, de l'acte attaque, ils peuvent egalement l'etre, 

moyennant l'autorisation prealable du juge-commissaire, s'ils sont occasionnes par 

des procedures imprevues OU par des deplacements a J'etranger qui etaient uti(es OU 

necessaires pour le traitement de la faillite. Pour !es autres frais, le bareme des 

honoraires a ete revu a la hausse par l'acte attaque par rapport a celui prevu par 

l'arrete royal du 10 aoOt 1998 en vue de !es couvrir. 

La deuxieme branche n 'est done pas fondee. 

IV.2.3. Troisieme branche 

L'article 6, alinea 1 er, de la Joi du 3 1 mai 196 1 relative a l'emploi des 

langues en matiere legislative, a la presentation, a la publication et a l'entree en 

vigueur des textes legaux et reglementaires dispose ce qui suit : 

« Les arretes royaux et !es arretes ministeriels sont obligatoires dans tout le 
royaume, le dixieme jour apres celui de leur publication, a mains qu'i ls ne fixent 
un autre delai ». 

Cette disposition confere au Roi un pouvoir discretionnaire pour deroger 

a la regle selon laquelle !es arretes royaux entrent en vigueur le dixieme jour suivant 

Ieur publication au Moniteur beige. 

L'acte attaque n'est pas entache d'une erreur manifeste d'appreciation par 

le simple fait qu'il a fixe sa date d'entree en vigueur le meme jour que celui de 

l'entree en vigueur de la loi du 11 aout 2017, precitee, plutOt que cinq jours plus tard. 

L'article 15, alinea 2, de l'acte attaque n'est pas destine a fixer un delai 

permettant au curateur d'echapper a son application en deposant une demande de 

frais et honoraires provisionnels mais uniquement a prevoir que celui qui a deja 

depose un etat definitif de frais et d'honoraires en prenant en consideration !es 

montants prevus par l'arrete royal du 10 aout 1998 ne soit pas penalise. Par 

consequent, ii n'impose pas une obligation nouvelle au curateur qui necessiterait un 

delai particulier pour qu'il puisse s'y conformer. 
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La troisieme branche du moyen n'est pas fondee. 

IV2.4. Quatrieme branche 

Si le gouvernement estime qu'une modification de la reglementation 

s'impose, ii peut decider de lui donner un effet immediat et, en principe, ii n'est pas 

tenu de prevoir un regime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont 

violes que si !'absence d'une mesure transitoire entraine une difference de traitement 

qui n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porte une atteinte 

excessive au principe de la legitime confiance, lequel est etroitement lie au principe 

de la securite juridique, qui interdit aux legislateurs et aux autorites dotees de 

pouvoirs reglementaires de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, 

a l'interet que possedent Jes sujets de droit d'etre en mesure de prevoir les 

consequences juridiques de leurs actes. 

La section de legislation n'a emis aucune observation dans son av1s 

11° 63.274/2 du 24 avril 2018 au sujet de la date d'entree en vigueur prevue le I er mai 

2018 par le projet d'arrete qui a donne lieu a l'acte attaque. 

L'application de l'acte attaque a tous les dossiers de faillites dans 

lesquels un etat definitif de frai s et d'honoraires n'a pas encore ete depose n'est pas 

de nature a empecher la pa11ie requerante de prevoir les consequences juridiques de 

ses actes. La seule circonstance que les tribunaux de l'entreprise qu'elle a saisis de 

demandes de frais et d'honoraires ne partagent pas son interpretation de l'acte attaque 

et qu'elle ait fait appel de leurs jugements ne signifie pas ipso facto que le principe 

de securite juridique serait meconnu. 

La quatrieme branche du moyen n'est pas fondee. 

V Deuxieme moyen 

VJ. These des parties requerantes 

Le deuxieme moyen est pris de la violation des principes de non

retroactivite, de securite juridiq ue et de legitime confiance, de la Joi du 11 aout 2017' 

precitee, des articles 16, 33, 37, 105, 108, 144 et 145 de la Constitution, et de 

!'article 1 er du Protocole additionnel a la Convention de sauvegarde des droits de 

l'hornme et des libe11es fondamentales, de l'exces de pouvoir, de )'incompetence, et 

des motifs illegaux et contradictoires. 
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Les parties requerantes indiquent, dans une premiere branche intitulee 

« Meconnaissance de la Joi du 11 aout 2017 et du Livre XX du Code de droit 

economique », qu'il ressort de !'expose des motifs de la Joi du 11 aout 2017 que la 

competence du Roi de determiner Jes frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation 

separee concerne en premier lieu Jes frais vises a l'aiticle 11 de l'arrete royal du 

10 aout 1998 et que l'acte attaque meconna'it !'article 3 de la Joi du 11aout 2017 et 

!'article XX.20 du Code de droit economique en integrant ces frais administratifs 

dans les honoraires du curateur et en abrogeant l'arrete royal du 10 aout 1998. 

Elles soutiennent, dans une deuxieme branche intitulee «Extension 

illegale du champ d'application de la loi du 11 aoOt 201 7 », que le regime transitoire 

mis en place par !'article 15, alinea 2, de l'acte attaque viole le principe de securite 

juridique et de legitime confiance car les versions fraiwaise et neerlandaise ne sont 

pas redigees dans Jes memes tennes. Elles ajoutent qu'en tout etat de cause, le Roi 

n'est pas autorise a etendre le champ d'application de l'acte attaque aux procedures 

ouvertes avant le I er mai 2018. 

Elles avancent, dans une troisieme branche, intitulee « Motifs illegaux, 

proposes dans le Rapport au Roi, et contradiction dans Jes motifs », que le passage 

du Rapport au Roi selon lequel le regroupement, dans une seule legislation, des 

regles applicables aux procedures soumises a !'article XX.20 du Code de droit 

econom ique et a l'article 33 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, en vue de 

simplifier et de rendre plus transparent le calcul des honoraires et des frais des 

curateurs, est inoperant, inadmissible et illegal et que !'article 72 de la Joi du 11 aout 

2017 est une lex superior qui n'admet aucune extension par le biais d'un arrete royal. 

E lles indiquent que le passage du Rappo1t au Roi selon lequel ii faut 

abroger l'arrete royal du 10 aoGt 1998 puisque l'acte attaque s'appliquera a toutes Jes 

procedures trouvant leur fondement dans la Joi du 8 aout 1997 et dans !'article xx 
du Code de droit economique est egalement depourvu de pertinence. E lles 

considerent que cette justification se heurte au texte de l'a1t icle 72 de la Joi du 

11 aout 2017, qu'elle ne concerne d'ailleurs que ]'article 16 de l'acte attaque, qui 

abroge l'arrete royal du 10 aout 1998 et qu'elle part enfin du postulat inexact que 

l'acte attaque s'applique aux procedures en cours !ors de son entree en vigueur. Elles 

en concluent qu'il est done illegal d'abroger l'arrete royal du I 0 aout 1998. 

Entin, elles estiment qu'il y a des contradictions d'ordre legistique ainsi 

que dans Jes motifs en ce que !'auteur de l'acte attaque a oubl ie qu'il ne s'applique 

pas aux dossiers dans lesquels une demande en remboursement des frais a ete 

deposee par le curateur avant le 1 er mai 2018. Elles considerent qu'il est inexact de 

soutenir que l'acte attaque s'appliquera a toutes Jes procedures qui trouvent leur 
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origine tant dans la Jo i du 8 aout 1997 que dans le Code de droil economiyue. St:lun 

elles, le Rapport au Roi demontre done que l'auteur de l'acte attaque n'avait pas de 

connaissance exacte des situations qu'il entendait regler. 

E lles considerent, dans une quatrieme branche, intitulee « lnsecurite 

juridique et discordance entre versions linguistiques », que l'acte attaque Iese Jes 

curateurs dans la mesure ou l'arrete du 10 aout 1998 instaurait un remboursement 

integral et d istinct de leurs frais, dument exposes, etablis et justifies. E lles relevent 

que Jes versions frarn;:aise et neerlandaise de l'a11icle 15 de l'acte attaque divergent 

puisqu'a lire le texte neerlandais, la non-application de l'acte attaque est acquise 

moyennant le depot d'une demande d'un honoraire et d'une indemnite de frais, a lors 

que le texte franr;:ais subordonne cette non-application au depot d'une demande 

d'honoraires et d'une demande en remboursement des frais. E lles font valoir que la 

difference est substantielle puisque la non-application de l'acte attaque permet 

!'application du regime organise par l'arrete royal du 10 aout 1998 et que cette 

difference linguistique detennine l'ampleur de !'extension du champ d'application de 

l'acte attaque aux procedures en cours au l er mai 2018. Elles soutiennent que cette 

difference entralne une violation du principe de securite juridique. 

E lles estiment, dans une cinquieme branche, intitulee «Pas de 

fondement legal - Loi du 11 aout 2017 pas entree en vigueur », que le Roi fonde 

l'acte attaque sur !'article XX.20, § 3, alinea 3, § 4, a lineas 1 er et 3, et § 5, a l inea 1 er, 

du Code de droit economique alors que cette disposition n'eta it pas encore entree en 

vigueur le 26 avril 201 8. Elles en deduisent que le Roi a done viole l'a11icle 76 de la 

loi du 11 aout 201 7 et Jes articles 33, 37, 105, 108 et 144 de la Constitution. Elles 

rappellent que le Conseil d'Etat a juge, dans son arret n° 169.674, qu'un arrete ne 

peut, sous peine d'etre depourvu de fondement legal, reposer sur une disposition 

legale non encore entree en vigueur. 

E lles indiquent, dans une six ieme branche, intitulee « Meconnaissance 

du droit de propriete et du droit au respect des biens », que Jes artic les 16 de la 

Constitution et 1 er du Protocole additionnel a la Convention de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertes fondamentales s'appliquent aux droits des creanciers dans 

le cadre d'une fai llite. E lles estiment que le droit du mandataire de j ustice a obtenir 

le remboursement des frais exposes, avances et payes, en application de !'article 

11 de l'arrete royal du 10 aoOt 1998, beneficie de la meme protection. Selon elles, 

tout refus de rembourser integralem ent ces frais constitue une limitation dudit droit. 

Elles relevent que l'acte attaque modifie le regime de determination des frais et 

honoraires du curateur en instaurant une taxation forfaitaire de ceux-ci et qu'en vertu 

de l'acte attaque, Jes honoraires comprennent presque tous Jes frais, ce qui n'etait pas 

le cas sous !'empire de l'arrete royal du 10 aout 1998. E lles soutiennent que le Roi 
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meconnalt le droit de propriete en forfaitisant le remboursement des frais et que la 

circonstance que le monopole du batTeau Jui impose de s'occuper des curatelles non 

remuneratrices n'autorise pas le Roi a integrer dans le forfait d' honoraire les frais qui 

peuvent etre etablis et, en tout etat de cause, ne l'autorise pas a y integrer les frais 

vises a !'article 11 de l'arrete royal du 1 O aoftt 1998. 

Dans leur memoire en replique, elles indiquent, quant a la premiere 

branche, que, comme le souligne la requete, !'expose des motifs de la loi du I I aoftt 

2017 a delimite la competence du Roi en ayant egard aux « frais evoques a l'article 

I I de l'arrete royal du 10 aoftt 1998 » et que, si le Roi pouvait decider de determiner 

des frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation separee, ii devait ce1tainement 

prendre en compte ceux evoques a l'article 11 precite. 

E lles estiment, en ce qui concerne la deuxieme branche, que Jes 

explications de la partie adverse demontrent que le champ d'application de l'article 

15 de l'acte attaque est plus large que celui de la Joi du 11 aoftt 2017. Elles 

soulignent que l'article 15, alinea 3, de l'acte attaque, ne peut viser que Jes 

procedures deja en cours au 1 er mai 2018 et que les versions fran9aise et 

neerlandaise ne sont pas identiques, la difference etant meme, selon elles, 

substantielle. 

Elles rappellent, au sujet de la troisieme branche, que tout acte 

administratif doit reposer sur des motifs admissibles et qu'elles peuvent done se 

fonder sur l'illegalite des motifs fondant un acte. Elles indiquent qu'elles ne 

demandent pas l'annulation du rapport au Roi en lui-meme et qu'elles ont 

simplement expose pourquoi les motifs de l'acte attaque tels qu'ils figurent dans ce 

rapport sont illegaux. 

Elles exposent a nouveau, dans la quatrieme branche, que la version 

fran9aise vise une demande de remboursement «des frais », la ou la version 

neerlandaise vise une demande de remboursement «de frais ». E lles en concluent 

qu'il existe une difference concrete entre les deux versions linguistiques et que cette 

difference est d'importance puisqu'elle determine si le regime qui s'applique est celui 

prevu par l'arrete royal du I 0 aoftt I 998 ou celui prevu par l'acte attaque. 

Elles soulignent, quant a la cinquieme branche, que la lo i du 11 avril 

2017 n'etait pas entree en vigueur le 26 avril 201 8, mais le I er mai 2018, pour Jes 

procedures s'ouvrant apres cette date et non pour les procedures anterieures, de sorte 

que pour ces dernieres, c'est toujours la Joi du 8 aoftt 1997 qui s'applique. 
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E lles repliquent, au sujet de la sixit:1m: branch<::, 4u'dlt:s n'ont pas 

invoque un principe de standstill. Elles soutiennent, en revanche, que le principe du 

droit de propriete impose le remboursement complet des frais deja exposes et que 

l'acte attaque meconnalt, par ailleurs, Jes principes de non-retroactivite, du respect 

des droits acquis, de la legitime confiance et de la securite juridique en ce qui 

concerne Jes procedures en cours. E lles estiment que les frais concernes ont ete 

engages a un moment ou leur remboursement integral etait prevu par la 

reglementation applicable. Selon elles, nonobstant une augmentation des baremes, le 

systeme nouveau Iese les curateurs lorsque Jes frais deja exposes excedent le 

nouveau forfait, alors qu' ils auraient ete integralement rembourses sous !'empire de 

l'ancien regime. E lles considerent que le droit au remboursement nalt au jour ou les 

frais sont encourus, meme si le tribunal ne statue sur ceux-ci qu'au moment de la 

taxation definitive. E lles joignent des jugements dont ii resso1t que les curateurs 

peuvent subir des pe1tes, malgre la correction des honoraires a la hausse. Elles 

considerent qu'il est errone de soutenir que la forfaitarisation des frais est operee par 

la Joi et que le Conseil d'Etat serait incompetent pour connaltre de !'argument. Elles 

estiment que le Conseil d'Etat peut controler Jes modalites prevues par le Roi en ce 

qui concerne Jes mesures transitoires (demande de remboursement « de frais »I« des 

frais »). Elles font valoir qu'en tout etat de cause, le Roi a perdu de vue que la loi du 

11 aout 2017 ne s'applique qu'aux procedures d'insolvabilite ouve1tes a pa1tir de son 

entree en vigueur et que la forfaitarisation des frais ne peut done concerner que Jes 

procedures ouvertes apres le 1 er mai 20 18. Elles ajoutent que l'acte attaque prevoit 

done une forfaitari sation plus etendue que celle prevue par la loi du 11 aout 2017 et 

que la cinquieme branche du moyen demontre que l'acte attaque a ete adopte alors 

que cette Joi n'etait pas encore entree en vigueur. 

Dans leur dernier memoire, elles renvoient a leur argumentation 

anterieure au sujet des deux premieres et de la quatrieme branches du moyen. 

E lles demandent, en ce qui concerne la troisieme branche, que le Conseil 

d'Etat precise dans Jes motifs de l'arret la portee du terme « deposees » dont fait 

usage l'a1t icle 15, alinea 2, de l'acte attaque. 

Elles rappellent, dans la cinquieme branche, qu'une disposition legale 

non entree en vigueur ne peut pas servir de fondement a un arrete. Elles indiquent 

egalement que le nouveau regime impose des obligations nouvelles et restreint done 

les droits acquis des curateurs. 

Elles font valoir, en ce qui conceme la sixieme branche, que le Roi a 

indument porte atteinte au droit fondamental a Ia propriete pour des raisons 

d'opportunite qui meconnaissent Jes principes de securite juridique, de non-
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retroactivite ainsi que le caractere definitif du jugermmt fixant Jes frais et honoraires 

provisionnels. E lles soulignent que si un tel jugement est qualifie de provis ionnel car 

ii ne porte que sur ce qu'i l est possible de taxer a un moment determine, a savoir sur 

base des actifs realises et des frais reellement exposes ace moment, ii n'en reste pas 

moins qu'il est definitif car le juge a tranche. Elles soutiennent que non seulement 

!'application de l'ai1ic le 15, alinea 2, confirme le droit acquis au remboursement des 

frais reels, mais qu'en p lus le j ugement autorise le prelevement de 75 % d u montant 

taxe. II leur semble done logique que pour Jes dossiers de faillite en cours avant le 

1 er mai 2018 et pour lesquels un tel jugement a ete rendu, l'arrete abroge par l'acte 

attaque continue a s'appliquer. 

V2. Appreciation 

V2. I . Premiere branche 

Les ai1icles 33, a linea 1 er, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites et 

XX.20, § 4, alinea 1 er, du Code de droit economique habilitent le Roi a determiner 

Jes frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation separee. Cette habilitation est mise 

en ceuvre par !'article 7 de l'acte attaque. 

L 'article 70 de la lo i du 11 aout 2017 n' implique pas que les arretes 

royaux adoptes en application de la Joi du 8 aout 1997 ne puissent pas etre rediges 

par le Roi. 

Le seul fait que les frais susceptibles d'etre indemnises de maniere 

separee sont etablis d'une maniere d ifferente dans !'article 7 de l'acte attaque de celle 

qui etait prevue dans !'article 11 de l'arrete royal du 10 aout 1998 n'implique des lors 

pas que la Joi du 11 aout 201 7 aurait ete meconnue pu isque cette legis lation ne 

prevoit aucune validation legis lative de cet arrete. 

La premiere branche n'est done pas fondee. 

V2.2. Deuxieme branche 

Les critiques emises dans cette branche se confondent avec celles emises 

dans la premiere branche du premier moyen auquel ii est renvoye. 

V2.3. Troisieme branche 

Le choix de soumettre toutes Jes procedures de faillite a des regles 

identiques, hormis cell es pour lesquels un etat definitif de frais et d'honoraires a deja 
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ete depose, releve <l'un chuix t:ffeclu6 en opportun ite par le Roi, qui ne pou1rnit etre 

sanctionne par le Conseil d'Etat que s'il est entache d'une erreur manifeste 

d'appreciation. 

Or, outre que !es requerantes ne soutiennent ni ne demontrent !'existence 

d'une telle erreur manifeste d'appreciation, ii convient de relever que le rapport au 

Roi expose, en son preambule, que le regroupement des regles portant execution de 

!'article 33 de la loi du 8 aout 1997 et de !'article XX.20 du Code de droit 

economique a pour objectif de simplifier et de rendre plus transparent le calcul des 

honoraires et des frais des curateurs. Une telle justification est admissible et pennet 

de conclure a !'absence d'erreur manifeste d'appreciation. 

L'abrogation d'un acte reglementaire n'a d'effet que pour l'avenir. II 

s'agit d' une mesure mains radicale que le retrait des lors que les effets que l'acte a 

eus dans le passe, ne sent pas mis a neant. Par consequent, !'abrogation de l'arrete 

royal du I 0 aout 1998 par l'acte attaque n'implique pas que Jes demandes definitives 

de frais et d'honoraires qui ont ete deposees avant cette abrogation ne devront pas 

etre examinees au regard de cet arrete. 

La troisieme branche du moyen n'est pas fondee. 

V.2.4. Quatrieme branche 

Les critiques em ises dans cette branche se confondent avec cell es emises 

dans la premiere branche du premier moyen auquel ii est renvoye. 

V.2.5. Cinquieme branche 

II convient prealablement de relever que l'acte attaque trouve, pour 

partie, son fondement dans !'artic le 33 de la Joi du 8 aout 1997, qui etait en vigueur 

le 26 avril 2018. 

Par ailleurs, la loi du 11 aout 2017 avait force executoire a dater de sa 

sanction et de sa promulgation par le Roi et la date d'entree en vigueur de l'acte 

attaque est identique a celle de cette loi inserant !'article XX.20 dans le Code de droit 

economique. 

La cinquieme branche du moyen n'est done pas fondee. 
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V.2.6. Sixieme branche 

L'article 1 er du premier Protocole additionnel a la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales d ispose comme suit: 

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nu! ne peut 
etre prive de sa propriete que pour cause d'utilite publique et dans les conditions 
prevues par la loi et les principes generaux du droit international. 
~es dispositions precedentes ne portent pas atteinte au droit que possedent les 
Etats de mettre en vigueur les lo is qu'ils jugent necessaires pour reglementer 
!'usage des biens confonnement a l'interet general ou pour assurer le paiement des 
impots ou d'autres contributions ou des amendes ». 

Selon la Cour europeenne des droits de l'homme, une « creance » peut 

constituer un « bien » au sens de !'article 1 er du Protocole n° 1 si elle est 

suffisamment etablie pour etre exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis 

Andreadis c. Grece, 9 decembre 1994, § 59, serie A n° 301-B, et Bourdov c. Russie, 

n° 59498/00, § 40, CEDH 2002-Ill). 

Or, en ce qui concerne le non-remboursement des frais exposes par un 

avocat pro deo, la Cour a estime que le fait d'avoir ete contra int de prelever certaines 

sommes sur ses ressources propres ne suffit pas pour conclure a l'applicabilite de 

cette disposition parce que, dans bien des cas, un devoir prescrit par la loi entralne 

certaines depenses pour celui qui doit s'en acquitter el que si l'un wnsiderait que 

!'imposition de parei l devoir constitue en soi une ingerence dans la propriete au 

regard de !'article 1 er du Protocole 11° 1, on donnerait a ce texte une interpretation 

extensive depassant son but et son objet (Cour europeenne des Droits de l'Homme, 

arret Van der Mussele du 23 novembre 1983, serie A n° 70). De meme, la 

Commission europeenne des dro its de l'homme a juge que ne peut etre consideree 

comme un droit de propriete la simple esperance des notaires que la reglementation 

legale existant en matiere d'honoraires ne soit pas modifiee (decision du 13 

decembre 1979, X cl Republique federale d'Allemagne, n° 8410/78, Decisions et 

rapports 18, page 2 16). 

En application de l'a tticle 33, alinea 3, de la loi du 8 aoGt 1997, une 

demande des frais et honoraires provisionnels ne peut exceder Jes trois quarts du 

montant fixe selon les regles d'indemnisation etablies par le Roi. Une telle 

disposition ne cree pas un droit intangible a obtenir un montant determine, 

nonobstant la modification des regles d'indemnisation. Selon !'article 19 du Code 

judiciaire, dont la violation n'est pas alleguee, un jugement n'est definitif que dans la 

mesure ou il epuise la juridiction du juge sur une question litigieuse. Un jugement 

accordant des frais et honoraires provisionnels n'epuise pas la juridiction du juge sur 

la question des frais et des honoraires du curateur et il ne cree pas une creance 

pouvant constituer un "bien" au sens de l'a1t icle 1 er du Protocole n° I. 
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La sixieme branche du moyen n'est done pas fondee et, en consequence, 

le deuxieme moyen. 

VI Troisieme moyen 

VJ. J. These des parties requerantes 

Le troisieme moyen est pris de la violation des principes de non

retroactivite, de securite juridique et de legitime confiance, de )'article 2 du Code 

civil, de la loi du 11 aout 2017, precitee, , des articles 10, 11, 13, 16, 33, 37, 105, 

108, 144, 145 et 190 de la Constitution, de !'article 6 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et de l'atiicle 1 er du Protocole 

additionnel a cette convention, de l'exces de pouvoir, de !'incompetence, et des 

motifs illegaux et contradictoires. 

Les parties requerantes soutiennent, dans ce qui constitue une premiere 

branche, intitulee «Discrimination (juncto meconnaissance des articles 70 et 72 de 

la Joi du 11 aout 2017) », que l'atiicle 15 de l'acte attaque institue deux regimes 

differents, fondes sur !'introduction d'une demande d'honoraires et de 

remboursement au 1 er mai 2018, pour les procedures en cours a cette date alors que 

les articles 70 et 72 de la Joi du 11 aout 2017 n'ont pas pennis une telle subdivision. 

Elles avancent, dans une seconde branche, intitulee « Meconnaissance 

des articles 70 et 72 de la Joi du 11 aoGt 2017 », qu'en en0119ant que « Sous reserve 

de son application aux procedures de faillite en cours au moment de l'entree en 

vigueur de la presente loi, la loi du 8 aout 1997 sur Jes faillites est abrogee », !'article 

70 de la Joi du 11 aout 2017 interdit de modifier la loi du 8 aoGt 1997 ou ses arretes 

d'execution, en pa1iiculier l'arrete royal du 10 aout 1998. Elles estiment qu'en 

disposant dans quelle mesure la Joi du 8 aout 1997 n'est pas abrogee, !'article 70 

precite fige done aussi ses arretes d'execution que le Roi ne peut plus modifier. Elles 

font valoir que l'acte attaque viole !'article 70 de la loi du 11 aout 2017 en decidant 

que le nouveau regime est applicable aux procedures d'insolvabilite en cours pour 

lesquelles aucune demande d'honoraires et aucune demande de remboursement des 

frais n'ont encore ete deposees. 

Elles estiment qu'a supposer que !'article 70 de la loi du 11 aout 2017 

so it interprete comme permettant au Roi de modifier l 'arrete royal du 10 aout 1998, 

il en resulterait une meconnaissance des articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, 

des principes de securite juridique, de legitime confiance et de non-retroactivite, de 
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l'article 6 de la CEDH et de !'article 1 er du protocule ac.k.li tionnel et qu'il convient de 

poser la question prejudicielle suivante a la Cour constitutionnelle : 

« L'article 70 de la loi du 11 aout 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilite 
des entreprises'', dans le Code de droit economique, et portant insertion des 
definitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, 
dans le Livre I du Code de droit economique, interprete comme permettant au Roi 
de modifier les arretes d'execution de la Joi du 8 aout 1997 sur Jes faillites en ce 
qui concerne Jes procedures en faillite en cours au moment de l'entree en vigueur 
de la loi du 11 aoGt 2017, en particulier l'an-ete royal du I 0 aout 1998 etablissant 
Jes regles et baremes relatifs a la fixation des honoraires et des frais des curateurs, 
ne meconnalt-il pas Jes articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, pris isolement 
et lus en combinaison avec les principes de securite juridiiue, legitime confiance 
et de non-retroactivite, !'article 6 de la CEDH et !'article 1 du Premier Protocole 
additionnel a la CEDH ? ». 

Elles precisent qu'elles ne renoncent pas, ce fa isant, a ce que le Conseil 

d'Etat refuse de faire appl ication d'une disposition legislative qu'il estimerait 

contraire a une disposition de droit international prohibant la retroactivite. 

Dans leur memoire en replique, elles se referent, quant a la premiere 

branche, a leur requete. Elles observent que la question n'est pas de savoir si un 

arrete royal en a remplace un autre mais bien de determiner si la distinction operee 

par le Roi est admissible ou non, etant entendu que les articles 70 et 72 de la loi 

consacrent une categorie unique, a savoir « les procedures d'insolvabilite en cours au 

moment de l'entree en vigueur de la presente loi ». 

Elles ajoutent, au sujet de la seconde branche, que, si !'article 70 de la loi 

du 11 aoGt 2017 s'oppose a une modification des arretes royaux executant la loi du 8 

aout 1997 en ce qui concerne « les procedures d'insolvabilite en cours lors de [son] 

entree en vigueur », le moyen doit etre considere comme fonde puisque le Roi a 

abroge l'arrete royal du 10 aout 1998 et que, si !'article 70 ne s'oppose pas a une telle 

modification, ii faut poser la question prejudicielle proposee. 

Dans leur dernier memoire, elles relevent, en ce qui concerne la premiere 

branche, que la Cour constitutionnelle a deja rendus des an-ets constatant la 

meconnaissance des principes d'egalite et de securite juridique en raison de !'absence 

de prise en consideration des dossiers en cours au moment de l'entree en vigueur 

d'une nouvelle legislation. Elles rappellent que l'arret n° 183/20 18 du 19 decembre 

2018 a juge que !'absence d'une mesure transitoire peut entrainer une difference de 

traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable ou portant une 

atteinte excessive au principe de la confiance legitime puisque ce principe est 

etroitement lie a celui de la securite juridique, qui interdit au legislateur de porter 

atteinte, sans justification objective et raisonnable, a l'interet que possedent les sujets 

de droit d'etre en mesure de prevoir les consequences juridiques de Ieurs actes. Elles 
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estiment qu'en l'espece, ces principes sont <l 'autant plus mec.:onnus au vu de l'interet 

indeniable des curateurs a etre en mesure de prevoir Jes consequences juridiques de 

leurs actes. 

Elles se desistent de la seconde branche du moyen. 

VI.2. Appreciation 

VI.2.1. Premiere branche 

L'acte attaque est d'application immediate a la date du 1 er mai 20 18, y 

compris pour les procedures de faillite ouvertes anterieurement a son entree en 

v1gueur. II prevoit, toutefois, a !'article 15, alinea 2, une disposition transitoire 

permettant pour les curateurs ayant deja depose a cette date un etat definitif de frais 

et d'honoraires de ne pas voir leurs previsions dejouees en ce qui concerne 

l'application de l'arrete royal du 10 aout 1998. 

Une telle disposition transitoire repose sur un critere objectif, a savoir le 

depot avant une date determinee d'un tel etat et elle est susceptible d'une justification 

raisonnable puisqu'elle permet d'assurer la securite juridique des curateurs 

concernes. La circonstance que !'article 70 de la loi du 11 aoOt 20 17 a prevu un 

critere different pour !'application de l'article XX.20 du Code de droit economique 

n'implique pas que l'acte attaque violerait cette disposition. 

La premiere branche du moyen n'est pas fondee. 

VI.2.2. Seconde branche 

Dans leur dernier memoire, les parties requerantes indiquent renoncer a 
la seconde branche de ce moyen et ii n'y a des lors pas lieu de !'examiner. 

VII. Quatrieme moyen 

VII. I. Theses des parties 

Le quatrieme moyen est pris de la violation de la loi du 11 aoOt 2017, 

precitee, des aiiicles l 0, 11, 13, 16, 33, 37, 105 et 108 de la Constitution, et de 

!'article 1 er du Protocole additionnel a la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertes fondamentales, de l'exces de pouvoir, de !'incompetence, et 

des motifs illegaux et contradictoires. 
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Les pa1iies requerantes estiment, dans ce qui s'apparente a une premiere 

branche, intitulee «Discrimination (entre curateurs et autres praticiens de 

l'insolvabilite - A.R. du 26 avri l 2018) », que l'acte attaque prevoit une 

indemnisation forfaitaire des frais encourus par les curateurs, alors qu'il permet un 

remboursement entier des frais au profit des autres praticiens de l'insolvabilite. Elles 

font valoir que, puisque l'acte attaque ne compo1ie aucune justification quant a cette 

difference de traitement, ii en resulte une discrimination. Selan elles, le constat que 

le Roi dispose d'une competence discretionnaire ne suffit pas a justifier cette 

difference de traitement. Elles relevent a cet egard que si le Rapport au Roi expose 

les raisons pour lesquelles les praticiens de l'insolvabilite beneficient d'un autre 

regime pour la fixation des frais et honoraires, ii n'explique pas pourquoi Jes frais 

des curateurs devraient faire l'objet d'un forfait. 

Elles avancent, dans ce qui s'apparente a une seconde branche, intitulee 

«Discrimination ( entre curateurs et autres praticiens de l'insolvabilite - Joi du 11 

aoOt 2017) », qu'a supposer que la d ifference de traitement trouve son origine dans 

!'article XX.20, §§ 3 et 4, du Code de droit economique, ii est discriminatoire de ne 

pas prevoir le meme droit au remboursement integral des frais pour Jes curateurs que 

pour les autres praticiens de l 'insolvabilite. Elles estiment que le caractere 

deraisonnable de cette situation est renforce par le fait que Jes curateurs sont exposes 

a une incertitude a l'egard des frais encourus sous !'empire de l'arrete royal du 

10 aoOt 1998. E lles observent que la section de legislation du Conseil d'Etat avait 

indique, a propos du projet d'article XX.20 du Code de droit economique, ne pas 

percevoir la coherence de l'a1ticulation entre les trois alineas du paragraphe 3 et elles 

en concluent qu'il faut poser la question prejudicielle suivante a la Cour 

constitutionnelle : 

" L'article 3 de la Jo i du 11 aoOt 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilite 
des entreprises", dans le Code de droit economique, et portant insertion des 
definitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, 
dans le Livre I du Code de droit economique, - ci-apres : Joi du 1 I aoOt 2017 - et 
l'aiticle XX.20 du Code de droit economique, insere par !'article 3 de la Joi du 
1 I aoOt 2017, ne meconnaissent-ils pas Jes articles l 0, 11 et 16 de la Constitution, 
pris isolement et !us en combinaison avec les principes de securite juridique, 
legitime confiance et de non-retroactivite, et !'article 1 er du Premier Protocole 
additionnel a la CEDH, 

en ce que l'article 3 de la Joi du 11 aoOt 20 J 7 et !'article XX.20, § 3 du Livre 
XX du Code de droit economique habilitent le Roi a determiner Jes modalites et 
les baremes relatifs a la fixation des honoraires des curateurs de fa9011 differente 
de la determination des elements sur base desquels Jes praticiens de l'insolvabilite 
sont remuneres, ce tout en disposant que "Les frais et honoraires des autres 
praticiens de l'insolvabilite sont fixes en fonction de l'impo1tance et de la 
complexite de leur mission et sur base du temps requis pour l'accomplissement de 
leurs prestations et le cas echeant, en tenant compte de la valeur des actifs" et en 
leur octroyant le remboursement de leurs frais en sus de leur remuneration ? ». 
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Dans leur memoire en repli4ut:, tilts souliennent que des modes de 

designation differents et des responsabilites differentes ne constituent pas des 

criteres pertinents pour justifier une modalisation differente du remboursement des 

fra is relatifs aux procedures en coms, particulierement eu egard a la violation des 

principes repris au moyen. Elles prennent acte du fa it que la partie adverse ne 

conteste pas, dans son memoire en reponse, la demande de poser une question 

prejudicielle a la Cour constitutionnelle. 

Dans leur demier memoire, elles font valoir que la partie adverse prejuge 

de ['examen de la Cour constitutionnelle en exposant pourquoi, selon elle, la 

difference de traitement serait justifiee et Jes categories des acteurs - respectivement 

curateurs et autres praticiens de la solvabilite - seraient incomparables. Elles 

estiment qu'il revient a la Cour constitutionnelle de trancher cette question. 

Dans son memoire en reponse, la partie adverse soutient que la 

difference existant entre le regime de remuneration des curateurs et celu i des autres 

praticiens de l'insolvabilite resulte de la loi, de so1te que le Conseil d'Etat est 

incompetent pour connaltre du moyen. E lle releve que cette difference existait dej a 

sous ['empire de la lo i du 8 aout 1997 sur les failli tes et de la loi du 31 janv ier 2009 

relative a la continuite des entreprises, qui fa isaient l'objet de deux arretes 

d'execution differents. Elle indique que l'acte attaque rassemble ces deux textes en 

un texte unique. Selon elle, les curateurs et Jes autres praticiens de l'insolvabilite 

constituent des categories differentes de personnes, de so1te qu'il n'est pas 

discriminatoire de Jes traiter differemment puisqu'ils n'accomplissent pas Jes memes 

missions, n'assument pas les memes responsabilites et que leurs modes de 

designation sont differents. Elle souligne que Jes articles XX. 122 a XX.130 du Code 

de droit economique conferent aux curateurs un monopole pour l'accomplissement 

de certaines taches, ce qui justifie la d istinction pratiquee par l'acte attaque entre Jes 

curateurs et les autres praticiens de l'insolvabilite. 

Dans son dernier memoire, la partie adverse rappelle qu'une difference 

de traitement constitut ive d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution ne 

peut exister qu'entre des categories de personnes se trouvant dans des situations 

comparables. E lle fait valoir que, parmi Jes praticiens de l'insolvabilite, le curateur 

se trouve dans une situation particuliere, en raison de la nature de sa mission. E lle 

fait reference au commentaire de l'a1ticle XX.20 figurant dans les travaux 

preparatoires de la Joi du 11 aout 201 7, qui a insere !'article XX.20 dans le Code de 

droit economique, lequel precise notamment ce qui suit : 

« Le paragraphe 2 renvoie a la regulation specifique pour les curateurs. La nature 
de leur mission merite une description plus specifique (egalement concernant la 
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fo1111ation necessaire dont ils ont besoin). Comme le prevoit le paragraphe, leur 
rem placement relevera egalement specifiquement du titre relatif aux faillites ». 

A ce sujet, elle releve que, panni les praticiens de l'insolvabilite, le 

curateur dispose du monopole de !'intervention dans le cadre de la faillite. Elle 

considere que cette intervention se distingue sensiblement de celle des autres 

praticiens de l'insolvabilite en ce que sa mission est beaucoup plus large puisqu'il est 

investi d'une mission generale de realisation de l'actif et de liquidation la ou les 

autres praticiens de l'insolvabilite n'accomplissent que des missions ponctuelles. Elle 

ajoute que le curateur est le seul a devoir realiser et a etre investi de la double 

mission de representer tant Jes inten~ts des creanciers que ceux du failli. Elle en 

deduit que les curateurs et !es autres praticiens de l'insolvabilite ne forment pas des 

«categories comparables », et qu'il ne peut, par essence, exister entre eux de 

difference de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle en 

conclut que la saisine de la Cour constitutionnelle ne se justifie pas. Seton elle, 

meme en admettant que Jes curateurs et Jes autres praticiens de l'insolvabilite 

forment des categories de personnes se trouvant dans des situations comparables, la 

difference de traitement relative a leur mode respectif de remuneration peut etre 

raisonnablement justifiee et n'est pas disproportionnee, compte tenu des missions 

specifiques du curateur. 

VIl.2. Appreciation 

L'acte attaque prevoit un regime different pour les frais et honoraires des 

curateurs et ceux des autres praticiens de l'insolvabilite dans ses chapitres rr et 2. En 

ce qui concerne Jes autres praticiens de l'insolvabilite, les frais lies a l'exercice de la 

mission du praticien de l'insolvabilite qui ne sont pas compris dans le tarif horaire 

doivent etre dumentjustifies (article 12, alinea 3) et le tribunal statue sur la base d'un 

decompte final fournissant une justification detaillee de ces frais (article 14, alinea 2, 

30). 

Toutefois, cette difference de traitement trouve son fondement dans 

!'article XX.20., § 3, du Code de droit economique qui prevoit que les frais et 

honoraires des autres praticiens de l'insolvabilite sont fixes en fonction de 

l'importance et de la complexite de leur mission et sur la base du temps requis pour 

l'accomplissement de leurs prestations et le cas echeant, en tenant compte de la 

valeur des actifs alors que, pour Jes curateurs, ces frais et honoraires sont fixes en 

fonction de l'importance et de la complexite de leur mission sous la forme d'une 

indemnite propo1iionnelle aux actifs realises le cas echeant, en tenant compte du 

temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations. 
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Des !ors que le moyen met en cause la constitutionnalite de cette 

disposition legale, il convient, pour statuer sur le bien-fonde de la distinction operee 

par l'acte attaque, de poser la question prejudicielle proposee par les parties 

requerantes et reformulee dans les termes suivants : 

« L'article 3 de la Joi du 11 aoOt 2017 po11ant insertion du Livre XX "lnsolvabilite 
des entreprises", dans le Code de droit economique, et portant inse11ion des 
definitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, 
dans le Livre I du Code de droit economique, - ci-apres : Joi du 11 ao(1t 2017 - et 
l'article XX.20 du Code de droit economique, insere par !'article 3 de la Joi du 11 
aout 2017, ne meconnaissent-il pas !es articles 10, 11 et 16 de la Constitution, 
pris isolement ou !us en combinaison avec les principes de securite juridique, 
legitime confiance et de non-retroactivite, et !'article 1 du Premier Protocole 
additionnel a la CEDH, 

en ce que l'ai1icle 3 de la loi du 11 aout 2017 et !'article XX.20, § 3 du Livre 
XX du Code de droit economique habilitent le Roi a determiner Jes modalites et 
!es baremes relatifs a la fixation des honoraires des curateurs de fas;on differente 
de la determination des elements sur la base desquels les praticiens de 
l'insolvabilite sont remuneres, ce tout en disposant que "Les frais et honoraires 
des autres praticiens de l'insolvabilite sont fixes en fonction de l'impo11ance et de 
la complexite de leur mission et sur la base du temps requis pour 
l'accomplissement de leurs prestations et le cas echeant, en tenant compte de la 
valeur des actifs" et en leur octroyant le remboursement de leurs frais en sus de 
leur remuneration? ». 

PAR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL D'ETAT DECIDE : 

Article 1 er. 

Les premier, deuxieme et troisieme moyens sont rejetes. 

Les debats sont rouverts pour le surplus. 

Article 2. 

La question prejudicielle suivante est posee a la Cour Constitutionnelle: 

« L'article XX.20., § 3, alineas 2 et 3 insere dans le Code de droit economique par 
la Joi du 11 aout 2017 ne meconnalt-il pas !es a11icles 10, 11 et 16 de Ia 
Constitution pris isolement ou !us en combinaison avec Jes principes de securite 
juridique, de legitime confiance et de 11011-retroactivite et !'article 1 er du Premier 
Protocole additionnel a la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et 
des libertes fondamentales en ce que !'article XX.20, § 3, habilite le Roi a 
determiner les modalites et les baremes relatifs a la fixation des honoraires des 
curateurs de fas;on differente de ce qui est prevu pour la remuneration des autres 
praticiens de l'insolvabilite, Jes frais et honoraires de ces derniers etant fixes en 
fonction de !' importance et de Ia complexite de leur mission et sur la base du 
temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations et, le cas echeant, en 
tenant compte de la valeur des actifs, en leur octroyant aussi le remboursement de 
leurs frais en SUS de leur remuneration ? » 
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Article 3. 

Le membre de l'auditorat designe par l'auditeur general adjoint est 

charge de rediger un rapport complementaire sur le vu de la reponse de la Cour 

constitutionnelle. 

Article 4. 

Les depens sont reserves. 

( ... ) 
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ARREST 

Rolnummer 7305 

Arrest nr. 127/2020 
van 1 oktober 2020 

In zake : de prejudiciele vraag betreffende aitikel XX.20, § 3, tweede en derde lid, van het 

Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 20 l 7 « houdende 

invoeging van het Boek XX ' lnsolventie van ondernemingen ', in het Wetboek van 

economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de 

rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van 

economisch recht », gesteld door de Raad van State. 

Het Grondwettelijk Hof, 

samengesteld uit de voorzitters F. Daout en L. Lavrysen, de rechters J.-P. Moerman, 

P. Nihoul, T. Giet en Y. Kherbache, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter A. Alen, bijgestaan door de 

griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter F. Daout, 

wijst na beraad het volgende arrest : 

* 
* * 
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I. Onderwerp van de prejudiciele vraag en rechtspleging 

Bij arrest nr. 246.083 van 14 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof 
is ingekomen op 25 november 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudic iele vraag 
gesteld: 

« Schendt artikel XX.20, § 3, tweede en derde lid, zoals ingevoegd in het Wetboek van 
economisch recht bij de wet van 11 augustus 2017, de a11ikelen I 0, 11 en 16 van de Grondwet, 
al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, gewettigd vertrouwen 
en niet-retroactiviteit en met artikel I van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in zoverre 
artikel XX.20, § 3, de Koning machtigt om de regels en de barema' s betreffende de vaststelling 
van de erelonen van c.k 1.:uratoren anders te bepalen dan hetgeen is vastgelegd voor de 
vergoeding van de andere insolventiefunctionarissen, wier kosten en erelonen worden 
vastgesteld in verhouding tot het belang en de complexiteit van hun opdracht en op grond van 
de tijd die nod ig is voor de vervulling van hun prestaties en, in voorkomend geval, rekening 
houdend met de waarde van de activa, waarbij hun ook een terugbetaling van hun kosten, 
bovenop hun vergoeding, wordt toegekend ? ». 

Memories z ijn ingediend door : 

- Sophie Huart en de bvba « Sophie Huart », bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. P. Vande Casteele, advocaat bij de balie van A ntwerpen; 

- de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Depre, advocaat bij de 
balie te Brussel. 

Sophie Huart en de bvba « Sophie Huart » hebben ook een memorie van antwoord 
ingediend. 

Bij beschikking van 17 juni 2020 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Moerman en L. Lavrysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 
de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en 
dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 1 juli 2020 en de zaak 
in beraad zal worden genomen. 

Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op I juli 2020 
in beraad genomen. 

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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II. Defeiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

B ij de Raad van State werden een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring van het 
koninklijk besluit van 26 april 20 18 « houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten 
en het ereloon van de insolventiefunctionarissen » (hiema : het koninklijk besluit van 26 april 2018) aanhangig 
gemaakt door een curatrice en haar bvba. Het bestreden koninklijk besluit werd genomen ter uitvoering van 
artikel XX.20, § 3, tweede en derde lid, ingevoegd in het Wetboek van economisch recht bij de wet van 
11 augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ' Insolventie van ondernemingen ', in het Wetboek van 
economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht » (hierna : 
de wet van 11 augustus 2017). 

Bij het arrest nr. 242.478 van 28 september 2018 heeft de Raad van State de vordering tot schorsing 
verworpen. De verzoekende partijen hebben de voortzetting van de procedure gevorderd. De Raad van State stelt, 
nadat hij de eerste drie aangevoerde middelen niet gegrond heeft verklaard, het Hof de hiervoor weergegeven 
prejudiciele vraag op verzoek van de verzoekende partijen. 

lll. In rechte 

-A -

A. I . De verzoekende partijen wensen <lat het Hof de Raad van State antwoordt met een vaststelling van 
ongrondwettigheid. 

Zij zijn van mening dat het koninklijk besluit van 26 april 2018, waarvan zij de nietigverklaring bij de Raad 
van State vorderen, « voorziet in een forfaitaire vergoeding van de kosten van de curator en aldus een verschil in 
behandeling tussen de curatoren en de (andere) insolventiefunctionarissen invoert ». Zij preciseren <lat die 
laatstgenoemden, naast de erelonen, aanspraak kunnen maken op een volledige terugbetaling van hun kosten. Zij 
vervolgen hun uiteenzetting door een reeks punten van kritiek tegen datzelfde koninklijk besluit toe te lichten. 

De verzoekende pmtijen voeren evenwel aan dat de o nwettigheden die zij het koninklijk besluit verwijten, 
hun grondslag vinden in artikel 3 van de wet van 11 augustus 20 17. Volgens hen is het buitensporig en incoherent 
om aan de curatoren niet dezelfde vergoedingsregeling toe te kennen als die welke aan de andere 
insolventiefunctionarissen wordt voorbehouden, namelijk het vo lledige en onderscheiden recht op terugbetaling 
van de betaalde en gemaakte kosten. Uit artikel 3, § 3, van de voormelde wet zou, in het bijzonder, voor de 
curatoren onzekerheid voortvloeien wat betreft de terugbetaling van de gemaakte, voorgeschoten en betaalde 
kosten - terugbetaling die voor hen verworven was onder de regeling van het koninklijk besluit van I 0 augustus 
1998 -, terwij I de wetgever die onzekerheid voor de andere insolventiefunctionarissen heeft weggenomen. 

A.2. De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat de twee in de prejudiciele vraag vermelde categorieen van 
personen niet vergelijkbaar zijn. 

De insolventiefunctionarissen zijn de curator, de medecurator, de mede-insolventiefunctionaris, de met de 
overdracht gelaste gerechtsmandataris en de voorlopige bewindvoerder, bedoeld in de artikelen XX.3 1 en XX.32 
van het Wetboek van economisch recht. 

Onder hen bevindt de curator zich evenwel in een bijzondere situatie, wegens de aard van zijn opdracht. Hij 
beschikt over het alleenrecht om op te treden in het kader van het fa illissement; zijn opdracht is veel ruimer, 
aangezien hij een a lgemene opdracht inzake realisatie van de activa en inzake vereffening heeft, terwijl de andere 
insolventiefunctionarissen slechts gerichte opdrachten vervullen. Aldus treedt de rnedecurator enkel op bij een 
faillissement van een beoefenaar van een vrij beroep, teneinde de gepaste maatregelen te nemen met betrekking 
tot het beroepsgeheim van de gefailleerde beroepsbeoefenaar. 
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Daarenboven, gesteld <lat de curatoren en de andere insolventiefunctionarissen vergelijkbare categorieen 
vormen, is het verschil in behandeling met betrekking tot de wijze van vergoeding redelijk verantwoord en niet 
onevenredig. De curator is de enige wiens vergoeding kan worden vastgesteld in de vorm van een percentage <lat 
wordt toegepast op alle bedragen die naar aanleiding van het faill issement aan de boedel te beurt vallen. Een 
dergel ijke methode is niet van toepassing op de andere functio narissen, aangezien zij de activa niet te gelde maken. 
Ten slotte voorziet het koninklijk besluit van 26 april 2018 in een verhoging van het percentage van de erelonen 
van de curator, ter compensatie van de vermindering van zijn terugbetaalbare kosten. 

Wat betreft de aantasting van de beginselen van niet-retroactiviteit en van rechtszekerheid, merkt de 
Ministerraad op dat de getoetste norm geen terugwerkende kracht heeft, aangezien z ij onmiddellijk van toepassing 
is op de lopende insolventieprocedures. Het is enkel op het ogenblik <lat hij z ijn verzoek tot begroting indient dat 
de curator houder wordt van het recht om de wijze van berekening van zijn vergoeding niet in het geding gebracht 
te zien. 

-B-

B. l. Artikel XX.20, § 3, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij artikel 3 

van de wet van I I augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ' lnsolventie van 

ondernemingen ', in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de 

definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Baek XX in 

het Boek I van het Wetboek van economisch recht » (hierna: de wet van I I augustus 2017), 

bepaalt: 

«De kosten en erelonen van de curatoren worden vastgesteld [in] verhoudingtot het belang 
en de complexiteit van hun opdracht, in de vorm van een proportionele vergoeding op de 
gerealiseerde activa en desgevallend rekening houdend met de tijd nodig voor de vervulling 
van hun prestaties. 

De kosten en erelonen van de andere insolventiefunctionarissen warden vastgesteld in 
verhouding tot het belang en de complexiteit van hun opdracht en op grand van de tijd nodig 
voor de vervulling van hun prestaties en desgevallend rekening houdend met de waarde van de 
activa. 

De Koning bepaalt de regels en de barema's betreffende de vaststelling van de erelonen 
van de curatoren en stelt de grondslag vast waarop de insolventiefunctionarissen warden 
vergoed ». 
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B.2. Na te hebben vastgesteld dat het koninklijk besluit van 26 april 2018 « houdende 

vaststelling van de regels en barerna's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de 

insolventiefunctionarissen » (hierna : het koninklijk besluit van 26 april 2018), waartegen een 

beroep tot nietigverklaring is ingesteld, met betrekking tot de terugbetaling van de kosten en 

erelonen van de curatoren in een regeling voorziet die verschilt van die waarin voor de andere 

insolventiefunctionarissen is voorzien, is de Raad van State van oordeel dat dat verschil in 

behandeling zijn grondslag zou kunnen vinden in artikel XX.20, § 3, van het Wetboek van 

economisch recht. Hij stelt het Hof bijgevolg een vraag over de bestaanbaarheid van die 

be::paling me::t de:: artike::kn 10, 11e::n16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

de beginselen van rechtszekerheid, gewettigd vertrouwen en niet-retroactiviteit en met artikel I 

van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

B.3. I. Lui dens artikel 2 van de wet van 11 augustus 2017, waarbij in boek I, ti tel 2, van 

het Wetboek van economisch recht een hoofdstuk 14 ( « Definities eigen aan boek XX ») wordt 

ingevoegd, worden de insolventiefunctionarissen in artikel I.22, 7°, als volgt gedefinieerd : 

« ' insolventiefunctionaris ' : elke persoon of instantie waarvan de taak, mede op 
tussentijdse basis, erin bestaat, een of meer van de volgende taken te vervullen : 

i) de in het kader van een insolventieprocedure ingediende vorderingen te verifieren en te 
aanvaarden; 

ii) het collectieve belang van de schuldeisers te behartigen; 

iii) het geheel of een dee! van de goederen waarover de schuldenaar het beheer en de 
beschikking werd ontzegd, te beheren; 

iv) de onder iii) bedoelde goederen te vereffenen en in voorkornend geval de opbrengst te 
verdelen onder de schuldeisers; of 

v) toe te zien op het beheer van de onderneming van de schuldenaar ». 

B.3.2. Aldus kan de insolventiefunctionaris niet alleen de curator zijn, maar ook de 

beoefenaar van een vrij beroep die ertoe wordt gebracht op te treden in het kader van een 

insolventieprocedure : de medecurator (aangewezen indien de procedure is geopend tegen de 

beoefenaar van een vrij beroep ), een deurwaarder, een voorlopige bewindvoerder, een 

gerechtsmandataris die wordt aangesteld bij een grove tekortkoming van de schuldenaar, een 

deskundige-bewaarder, een beoefenaar van een boekhoudkundig beroep. 
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Onder al die functionarissen heeft de curator een bijzonder statuut, aangezien hij de enige 

is d ie het faillissement kan beheren en, daarmee samenhangend, de aansprakelijk.heid voor dat 

beheer op z ich neemt ten aanzien van derden, de schuldeisers en de gefailleerde. 

ln tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, volstaat de omstandigheid dat de 

curatoren en de andere insolventiefunctionarissen z ich in verschillende situaties bevinden, niet 

om te besluiten dat die categorieen van personen niet vergelijkbaar zijn. Verschil en 

vergelijkbaarheid mogen immers niet met elkaar warden verward. De onderscheiden situaties 

waarin enerzijds de curaturen en am.lt:rzijds de andere insolventiefunctionarissen zich met name 

gelet op hun respectieve opdrachten bevinden, kunnen weliswaar een element zijn in de 

beoordeling van een verschi l in behandeling, maar zij kunnen niet volstaan om tot de 

niet-vergelijkbaarheid te besluiten, anders zou de toetsing aan het beginsel van gelijk.heid en 

niet-discriminatie van elke inhoud worden ontdaan. 

B.4. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 bepaalt de samenstelling van 

het ereloon van de curatoren : 

« Het ereloon vormt de vergoeding voor : 

I 0 de prestaties die de curator gewoonlijk verricht in het kader van een normale 
vereffening van de failliete boedel, zoals vaststelling van het tijdstip van staking van betaling, 
opmaak van de inventaris, hypothecaire inschrijvingen op naam van de boedel, verificatie van 
de schuldvorderingen, realisatie en vereffening van de activa, de rechtsgeschillen of andere 
rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, teneinde niet gegronde of overdreven 
schuldvorderingen te voorkomen, opsporing en inning van schuldvorderingen, 
onderhandelingen met schuldeisers of derden, onderzoek van de boekhouding en de stukken 
van de gefailleerde, verrichtingen inzake de beeindiging van het faillissement, briefwisseling 
en pleidooien. 

2° de kosten bedoeld in artikel 4, § 2, met inbegrip van de kosten verbonden aan de 
werking van het personeel en de boek.houding van de curator ». 

B.5. Terwij l de curatoren luidens a1i ikel XX.20, § 3, van het Wetboek van economisch 

recht gedeeltelijk worden betaald op grond van de tijd die zij aan hun opdracht hebben besteed, 

rekening houdend met de complexiteit ervan, en gedeeltelijk in de vorm van een proportionele 

vergoeding die wordt berekend ten aanzien van de gerealiseerde activa, worden de kosten en 

de erelonen van de andere insolventiefunctionarissen vastgesteld op grond van de tijd die nodig 

is voor het vervullen van hun opdracht, rekening houdend met de complexiteit van de zaak. 
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Daaruit vloeit een verschil in behandeling voort inzake de wijze van vergoeding van die 

twee categorieen van insolventiefunctionarissen, waarbij de vergoeding van de curatoren aan 

een variabele is onderworpen. 

B.6. In de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling is vermeld : 

« In paragraaf 2 wordt verwezen naar de specifieke regulering voor de curatoren. De aard 
van hun opdracht verdient een meer specifieke omschrijving (ook in verband met de nodige 
vorming die z ij nodig hebben). Zoals § 2 bet bepaalt, zal ook hun vervanging specifiek onder 
de titel faillissementen vallen. 

In paragraaf 3 wordt ingegaan op de vergoeding van de curatoren en 
insolventiefunctionarissen. De Koning kan barema's opstellen voor de vergoeding van de 
curatoren, wat de eenvormigheid van de vergoeding in het land zal verzekeren. De toepasselijke 
parameters z ijn hoofdzakelijk gebaseerd op de (redelijke) tijdsinvestering. Deze parameter 
wordt verfijnd door een verwijzing naar de waarde van de activa en de complexiteit van de 
zaak. 

Paragraaf 4 voorziet in de mogelijkheid om een afzonderlijke vergoeding aan te vragen 
voor bepaalde kosten. Deze paragraaf geeft een oplossing aan het probleem van fai llissementen 
die zeer weinig activa bevatten en [waarbij] de opbrengst ervan niet volstaat om de curator te 
honoreren. 

Daarom bepaalt bet ait ikel thans dat de curator vergoed wordt deels op grond van de 
geleverde arbeid, deels op grond van de opbrengst van de realisatie van de boedel. Het stelsel 
moet immers een incentive inhouden voor de curator om de boedel zo goed mogelijk weder 
samen te stellen. 

Voor de faillissementen die onmiddellijk warden afgesloten met een minimale kost voor 
de openbare dienst, bepaalt het a1tikel dat een forfaitaire vergoeding moet warden betaald 
waarvan het bedrag vastgesteld wordt door de Koning. In het koninklijk besluit betreffende de 
kosten en de erelonen zal worden voorzien in een indexeringsformule. 

Teneinde te voorkomen dat de curator vergoeding vraagt vuur ko::> lt:n <lit: hij nit:l heeft 
moeten dragen, moet hij de stukken die deze kosten verantwoorden voorleggen aan de 
rechtbank. Op die manier wordt vermeden dat kosten gemaakt in een faillissementsboedel 
andermaal warden aangerekend in een separatistenboedel (gehypothekeerd onroerend goed). 

Zo kan onder meer worden gedacht aan : bewijzen van aangetekende brieven, mutapost, 
telefoonverkeer, lijsten circulaires, sociale documenten, overzicht verplaatsingen, . . . . Het 
voorleggen van deze stukken is een regel van goed (boekhoudkundig) beheer en vermijdt 
betwistingen over de omvang van de vergoeding. 

In de praktijk werd immers vastgesteld dat sommige curatoren de neiging hebben deze 
kosten te overschatten. De nieuwe tekst laat de rechtbank toe, indien nodig, een gerichte 
controle uit te voeren »(Par/. St., Kamer, 2016-2017, DOC 54-2407/001, pp. 41-42). 
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B.7.1 . Het criterium van onderscheid tussen, enerzijds, de wijze van vergoeding van de 

curatoren en, anderzijds, die van de and ere insolventiefunctionarissen is een objectief criterium. 

Zoals in B.3.2 is verrneld, hebben enkel de curatoren de bevoegdheid om deactivate beheren 

van de persoon die zich in een toestand van insolvabiliteit bevindt en zijn zij bijgevolg 

aansprakelijk voor dat beheer ten opzichte van die persoon, zijn schuldeisers maar ook ten 

opzichte van derden. De omvang en de aard van de opdracht die hun is toebedeeld, alsook de 

aansprakelijkheid die zij dragen, verantwoorden dat hun wijze van vergoeding verschilt van die 

waarin vuur <le an<lere insulvenliefunctionarissen is voorzien. 

B.7.2. Vervolgens dient te worden opgemerkt dat, rekening houdend met de opdracht van 

de curator, die hij uitoefent vanaf het ogenblik dat hij door de ondernemingsrechtbank wordt 

aangewezen om een faillissement te beheren tot de sluiting ervan, en die zelfs !anger kan duren 

indien nieuwe activa ontstaan, de vergoeding van de curator in de regel hoger zal zijn dan die 

van elk van de andere functionarissen, die steeds gerichter optreden. Het is redelijk verantwoord 

dat de vergoeding van de curatoren wordt berekend op grond van het belang en de complexiteit 

van hun opdracht, en op grond van de tijd die zij eraan hebben besteed, desgevallend rekening 

houdend met de waarde van de activa. 

B.7.3. Wat de van toepassing zij nde « correctiefactor » betreft, op grond waarvan een deel 

van de vergoeding van de curatoren wordt berekend in verhouding tot de waarde van de door 

die laatsten gerealiseerde activa, is het redelijk verantwoord dat de wetgever een « incentive » 

heeft ingevoerd om de curator ertoe aan te moedigen de boedel van de gefailleerde zo goed 

mogelijk weer samen te stellen. Dat doe! houdt niet alleen verband met het belang van de 

persoon die aan een fai llissementsprocedure is onderworpen en van zijn schuldeisers, maar ook 

met dat van alle andere intervenienten in de procedure. In dat verband is het redelijk 

verantwoord dat de wetgever, zoals blijkt uit de in B.6 aangehaalde parlementaire 

voorbereid ing, de vergoeding van de curatoren en de berekeningswijze ervan volgens strikte 

regels heeft willen omlijnen. 
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Daarenboven is de variatie in de erelonen van de curator een maatregel die niet onevenredig 

is. Luidens artikel 6, § 3, van het koninklijk besluit van 26 april 2018 kan de rechtbank 

overigens, op grond van een met redenen omklede beslissing, de overeenkomstig het barema 

vastgestelde erelonen vermeerderen of venninderen door een correctiecoefficient erop toe te 

passen die varieert van 0,6 tot 1,4, op basis van verscheidene factoren zeals, onder meer, de 

omvang en de complexiteit van de zaak, het tewerkgestelde personeel, het aantal 

schuldvorderingen, de realisatiewaarde van de activa, de spoed waarmee het faillissement wordt 

afgewikkeld en de bevoorrechte schuldeisers worden betaald. Hetzelfde artikel voorziet 

eveneens erin dal een coeffici~nt kleiner dan 0,8 slechts kan worden toegepast bij kennelijke 

nalatigheid van de curator in het beheer van het faillissement. 

B.7.4. Ten slotte maakt het in het geding zijnde artikel XX.20, § 5, het mogelijk om aan 

de curator een provisioneel ereloon toe te kennen, op eensluidend advies van de 

rechter-commissaris, op voorwaarde dat de curator in het register omstandige verslagen 

betreffende de toestand van het faillissement heeft opgenomen, verplichting bedoeld in 

artikel XX. 130. 

B.8. De onmiddellijke toepassing van artikel XX.20 op alle faillissementsdossiers waarin 

een definitieve staat van kosten en erelonen nog niet is neergelegd, is niet van dien aard dat zij 

de curatoren verhinde1i om de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien. Het toezicht 

dat door de ondernemingsrechtbank wordt uitgeoefend op de vorderingen die bij haar aanhangig 

worden gemaakt, zelfs na de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling, heeft niet 

tot gevolg dat het rechtszekerheidsbeginsel of het beginsel van gewettigd vertrouwen zouden 

zijn geschonden. Het blijkt evenmin in welk opz icht artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zou z ijn geschonden. 

B.9. De in het geding zijnde bepaling is niet onbestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 16 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, 

gewettigd vertrouwen en niet-retroactiviteit en met artikel I van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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Om die redenen, 

het Hof 

zegt voor recht : 

Artikel XX.20, § 3, tweede en derde I id, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd 

bij de wet van 11 augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ' lnsolventie van 

ondernemingen ', in het Wetboek van economisch n:cht, en houdende invoeging van de 

definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepal ingen eigen aan Boek XX in 

het Boek I van het Wetboek van economisch recht », schendt niet de artikelen 10, 11 en 16 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, 

gewettigd ve1trouwen en niet-retroactiviteit en met artikel I van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens . 

Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op I oktober 2020. 

De griffier, De voorzitter, 

F. Meersschaut F. DaoQt 
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1. RECHTSPLEGING 

Procureur des Konings blj de rechtbank van eerste aatileg West·Vlaanderen, 
afdellng Kortrljk, woonst kiezend op zlJn parket te 8500 Kortrljk, Burg. 
Nolfstraat 10a, 
elsende partlj, 
In de persoon van eerste substltuut procureur des Konings, Samuel Deleu. 

tegen: 

Desire Houthaeve, geboren te Roeselare op 30 jun! 1987, wonende te 8800 
Roeselare, lzegemsestraat 80 bus A011, do ch verbiljvende In de gevangenls te 
8900 leper, Elverdingsestraat 72, lngeschreven in de krulspuntbank van 
ondernemlngen ender nummer 0543.740.329, met rljksreglsternummer 
87.06.30-101-92, 
verwerende partij, 
hebbend als raadsman Maarten Vlnckler, advocaat te 8800 Roeselare, 
Hoogleedsesteenweg 7. 

Het gedlng wordt ingeleid met verzoekschrlft In overeenstemming met artlkel XX.173, § 3 WER 
neergelegd door de procureur des Konings op de grlffle op 3 januarl 2020. 

De partljen worden opgeroepen In overeenstemmlng met artikel 1034, sexies Ger.W. om te 
verschijnen op de zlttlng van 16 juni 2020. 

De rechtbank hoort de partlJen In open bare terechtzlttlng van 16 junl 2020. De rechtbank slu It er de 
debatten en neemt de zaak in beraad. 

De rechtbank neemt kennis van het rechtsplegingsdossler en de neergelegde stukken. De bepallngen 
van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebrulk In gerechtszaken worden nageleefd. 

2, RELEVANTE FEITEN 

Desire Houthaeve wordt In staat van faillissement verklaard bij vonnis van deze rechtbank van 18 aprll 
2019. Mr. Virginie Bailleu! wordt aangesteld als curator. 

Op 27 mel 2019 legt Desire Houthaeve in het Register een vcrzoekschrift neer waarln hlj In 
overeenstemmlng met artlkel XX.173 WER verzoekt om de kwijtschelding van de schulden. 

Op 26 jun I 2019 legt de curator in het Register in overeenstemmlng met artlkel XX.173, § 2 WER een 
verslag neer over de omstandigheden die kunnen aanleidlng geven tot de vaststelllng van kennelljk 
grove fouten. In dlt verslag stelt de curator: 

"De /Jeer Houthaeve startte zijn activiteft In oktober 2014 In hoofdberoep en werkte 
daarnaast als zelfstandfge In andere ca/es en lloreca in het Gentse. Vo/gens zljn verklarlng 
heeft hi} van In het begin moell/jkheden gehad met het bijhouden en doen van de 
admlnlstratle waardoor tljdige beta/ingen ultbleven. 
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De heer Houthaeve was reeds betrokken in een fallf/ssementsprocedure en dit van zljn 
vennootschap bvba La Plnoche (vonnls 0'5.05.2011 - afgesloten 29.12.12). 
De grootste schu/den betreffen de schuld bi} FOO Flnanclen en een schufd van de 
Europabank als persoonlijk borgsteller van de eerder fail/let verkfaarde bvba la Pinoche. 
Tot op heden zljn er verder geen vaststelff ngen die van die aard zljn om vast te stellen dot 
er vo/doende aanwl}zlngen zijn van kennell}ke grove fouten In de zln van artlkef XX.173 
WER". 

Op 6 december 2019 verzoekt Desire Houthaeve om vervroegd ultspraak te doen over de mogelijke 
kwljtschelding. 

Op 3 januarl 2020 legt vervolgens de procureur des Konlngs het verzoekschrift In overeenstemming 
met artlkel XX.173, § 3 WER neer. 

3. DE VORDERING 

3.1. 
In het verzoekschrlft neergelegd op 3 januarl 2020 vordert de procureur des Konlngs: 

"De gefaflfeerde HOUTHAEVE Desire door de grl[fler conform art. 1731 § 3 van het Wetboek 
Economisch Recht kennis te geven van d/t verzoekschrlft; 
De kwljtschefdlng van de schulden van HOUTHAEVE Desire vo/ledig te we/geren". 

3.2. 
De procureur des Konlngs zet sarnengevat ulteen dat: 

Desire Houthaeve kennelljk grove fouten heeft begaan die hebben bljgedragen tot zljn 
faillissement; 
de kennelljk grove fouten kunnen afgeleld worden ult volgende omstandigheden: 

Desire Houthaeve was de uitbater van het cafe "Monkey Bar" te Roeselare waarbij het 
doelpubliek ult jongeren bestond; 
In het kader van deze uitbatlng, gaf hlj de jongeren daarblj gratis drank, voerde hij hen 
dronken en vlerde vervolgens zijn lusten op hen bot; 
hlj werd voor dergelljke feiten veroordeeld door de correctionele rechtbank tot een 
geldboete en een gevangenlsstraf (vonnis 5 maa rt 2018); 
In september 2019 werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd voor gelljkaardige 
felten In 2019; 
de handels:rnak werd mlsbrulkt om In contact te komen metjongeren, die gratis drank 
aangeboden kregen, waardoor de ondernemlng lnkomsten heeft mlslopen; 
Desire Mouthaeve hie Id zich even min aan het rookverbod In het cafe "Monkey Oar" en 
verkocht sterke drank aan mlnderjarlgen. HIJ werd ult dlen hoofde veroordeeld tot een 
geldboete door de correctlonele rechtbank; 
uit het verslag van de curator blijkt dat Desire Houthaeve nog ongeveer 4.800,00 EUR 
penale boeten heeft open staan. 
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3.3, 

In de beslulten neergelegd op 15 juni 2020, die gelden als synthesebesluiten In de iln van artikel 748bis 
Ger.W. vraagt Desire Houthaeve: 

"De vorderlng van het Openbaar Mlnlsterle als ongegrond af te wljzen; 
De vordering tot vervroegde kwfjtscheldlng ontvankel/jk en gegrond te verklaren, 
Dienvolgens conc/uant In toe passing van art. XX.173§1 WER kwijt te schelden van zljn schulden". 

3.4. 
Desire Houthaeve houdt, samengevat, voor dat: 

3.5. 

de door de procureur des Konlngs geduide zedenfelten, waarvoor hlj Is vervolgd en 
veroordeeld, noch de schending van het rookverbod of het schenken van alcohollsche dranken 
aan minderjarigen beneden de leeftljd van 16 jaar, kunnen gelden als kennelljk grove fouten 
In de zin van artikel XX.173, § 3 WERi 
de door het openbaar mlnisterle lngeroepen feiten niet hebben bijgedragen tot het 
fallllssement. De oorzaak van het faillissement Is te vlnden blj een kredlet ult het verleden 
jegens Europabank en de schulden aan de flscus, RSZ en sociale bljdragen; 
hi} blj verzoekschrlftvan 27 mei 2019 om de kwijtscheldlng heeft verzocht en dlt verzoekschrlft 
neergelegd werd binnen de drle maanden na fallllssementsdatum van 18 april 2019 zodat deze 
vorderlng ontvankelijk lsi 
h!J blj verzoekschrlftvan 6 december 2019 de vervroegde kwljtscheldlng heeft gevraagd, zodat 
de vervroegde kwljtscheldlng dlent te worden toegestaan. 

Voor een omstandlge ulteenzettrng van de argumenten van partijen verwijst de rechtbank naar het 
verzoekschrlft en de beslulten. 

4. BEOORDELING 

4.1. 
Artlkel XX.173, § 1, eerste lld WER luidt: "Ind/en de gefa/J/eerde een natuurll}ke persoon is, zal hi} ten 
aanzlen van de schuldelsers warden bevrljd van de restschulden, onvermlnderd de zakelljke zekerheden 
geste/d door de schu/denaar of derden11

• 

Paragraaf 2 van dezelfde wetsbepallng, stelt aanvullend: "De kw/jtscheld/ng wordt enkel toegekend 
door de reclltbank op veri.oek van de gefailleerde, welk verzoekschr/ft hi} dlent te voegen bij zljn 
acmg/fte van het faillissement of dlent neer te /eggen In het register ulterlijk drie maanden na de 
bekendmaking van het fal/JissementsvonnJs, zelfs fndlen het fallllssement Is afgesloten voor het 
verstrijken van die termljn". 

Uit het voorgaande volgt dat lndien de kwijtscheldlng door de gefallleerde wordt gevraagd, zij door de 
rechtbank In de regel moet worden toegekend (zle In deze zln D. PASTEGER, "De l'excusabllite a 
I' effacement: le point sur les mecanlsmes de fresh start, et de decharge des cautions, dans le llvre XX 
du Code de droit economique", TBH 2018, p. 269, nr. 10). Artlkel XX.173 WER laat aan de rechtbank 
geen beoordelingsmarge, wanneer aan de formele voorwaarden Is voldaan (zie in deze zln D. DE 
MAREZ en c. STRAGIER, Boek XX. Een commentaar bi} het n/euwe insolventlerecht, Brugge, Die Keure, 
20:18, p. 304 e.v.). Kwljtscheldlng Is een quasi automatlsme en aid us de regel. 
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4.2. 
In overeenstemming met artlkel XX.173, § 3 WER kan de kwijtscheldlng, al dan nlet In zljn geheel, 
gewelgerd worden blj gemotlveerde besllssing op vorderlng van een belanghebbende, met lnbegrlp 
van de curator en het openbaar minlsterle, "Ind/en de gefallleerde kennell}k grove fouten heeft begaan 
die hebben bijgedragen tot het fa/11/ssement''. 

Het begrip "kennel/jk grove four' betreft een hernemlng van de aansprakelfjkheidsgrond van 
(voorheen) artlkel 265-530 W.Venn. en thans artlkel XX.225 WER. 
Een "kennelijk grove fout" In de zin van artlkel XX.173 WER Is "een f/agrante /out die een 
redelljk zorgvuldlge en voorzfchtlge bestuurder nfet zou hebben gep/eegd en die In strljd Is met 
de essentUi/e rege/s van het vennootschaps/even. Ze Is kennelljk in de zin dat ze zwaar /Jjkt In de ogen 
van elke rede/ijke bestuurder' (zle S. DE GEYTER, "Bestuurdersaansprakelljkheld wegens kennellJk 
grove fout die heeft bljgedragen tot het fallllssement", N}W2019, 255, nr. 399; H. BRAECKMANS en R. 
HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, lntersentla, 2012, 349, nr. 631; S. DE GEYTER, 
Organisat/eaansprakell}kheid, Antwerpen, lntersentla, 2012, 275, nr. 279; M. VANDENBOGAERDE, 
Aansprakelijkhetd van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, lntersentla, 2009, 168-171, nrs. 195 
e.v.). 

Doorgaans bestaat de kennelijk grove fout ult een geheel van felten die door hun samenhang als 
kennelljk grof Worden beschouwd (K. GEENS, M. WYCKAERT, C. CLOTIENS, F. PAR REIN, S. DEDIER, S. 
COOLS, F. JENNE en A. STEENO, "Overzlcht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)", TPR 
2012, 327, nr. 265). Vaak wordt besloten tot een kennelljk grove fout op basis van een samenspel 
van gedragingen, tegelijkertljd nefast voor de omvang van de actlva en van de passlva (zle in deze 
zln K. DE SMET e.a., "Het nleuwe failllssementsrecht", TBH 2018, 255-265, nr. 3, noot 51). 

4.3. 
De rechtbank beslult ult de felten en gegevens, zoals door de procureur des Konlngs en Desire 
Houthaeve zelf aangebracht en zoals deze blijken ult het verslag van de curator, dater In hoofde van 
Desire Houthaeve sprake Is van kennelijk grove fouten. 

Er moet worden opgemerkt dat de aard van de procedure met zich meebrengt dat een eventuele 
kennelijk grove fout In de zln van artikel XX.173 WER zlch oak, mlnstens per hypothese, zou kunnen 
sltueren In het prlveleven van de gefallleerde en niet !outer beperkt dlent te zljn tot een eventuele 
fout in het kader van de uitoefenlng van de ondernemlngsactlvftelt. Anders gezegd: voor de toe passing 
van artlkel XX.173 WER ls niet verelst dat de kennelijk grove fout zich sltueert In de activltelt of de 
ultoefening van de ondernemlng (zie in deze zln Orb. Antwerpen (afdeling Antwerpen} 25 juni 2019, 
TIBR 2020, RS-1). Handellngen gesteld in het kadervan het prlveleven kunnen evenzo hun invloed laten 
gelden op de ondernemlngsactlvitelt, als de handellng strikt gezlen gesteld blnnen deze actrvtteit. 

De rechtbank steunt zlch op volgende vaststaande gegevens en felten: 
Desire Houthaeve startte de uitbatlng van het cate 'The Monkey Bar' op 1 januarl 2014i 
hiJ was voorheen betrokken In een fallllssementsprocedure m.b.t. zijn vennootschap de BV La 
Pinoche, falllissementsvonnis dd. 5 mei 2011, failllssement gesloten blj vonnis van 29 
december 2012i 
als gevolg van het failllssement van de BV La Plnoche bleef Desire Houthaeve gehouden als 
schuldenaar van een krediet t.a.v. Europabank van 85.000,00 EUR. De schuld werd in zijn 
persoonlijk fallllssement aanvaard voor 47.702,08 EUR; 
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hlj was op constante basis schuldenaar t.a.v. de RSZ en de FOO FlnanclE!n, derwijze dat de RSZ 
in 2017 overging tot dagvaardlng in fallllssement en de FOD FlnanclE!n elke betalingsfacllltelt 
begin 2019 welgerde. De vorderlng in fallllssement van de RSZ werd, als gevolg van de lnlosslng 
van de schuld, zondervoorwerp verklaard; 
de ultbatlng van het cafe verllep niet zoals het hoorde. Desire Houthaeve maakte zlch schuldlg 
aan verschlllende misdrijven In het kader van deze ultbatlng. Er volgde een vero"ordellng tot 
o.m. geldboetes wegens lnbreuken op het rookverbod en het schenken van alcoholische 
dranken aan mlnderjarlgen. Er Is het vonnls (op verzet} van de rechtbank van eerste aanleg 
West-Vlaanderen, afdeling leper, correctionele rechtbank van 11 juni 2019 uit hoofde van 
miskennen van het rookverbod in het cafe The Monkey Bar en het verkopen, schenken of 
aanbleden van sterke dranken aan mlnderjarlgen en dlt In staat van wettelljke herhallng. De 
felten dateren van januarl en februarl 2017 en junl 2018 en leidden tot een geldboete. De 
vorderlng tot sluitlng voor drie maanden van The Monkey Bar wordt echter niet weerhouden 
gezlen de exploltatle al was stopgezet ten gevolge van het fallllssement. Het verzet was gerlcht 
tegen het vonnis van dlezelfde rechtbanl< van 25 maart 2019 waarblj Desire Houthaeve blj 
verstek werd veroordeeld tot een geldboete en de sluiting van de horecazaak Monkey Bar 
werd bevolen voor drle maanden; 
Desire Houthaeve werd vervolgens andermaal strafrechtelljk veroordeeld, waarbij hem 
telkenmale een welbepaald verbod werd opgelegd dat onvermljdelljk een lnvloed heeft op zijn 
functioneren als on.dernemer, met name: 

blj vonnls (op verzet) van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdellng 
Kortrljk, strafzaken dd. S maart 2018 ult hoofde van ontucht of prostltutie van een 
minderjarlge te hebben verkregen: feiten van december 2016 die leiden tot een 
gevangenlsstraf en geldboete met ontzettlng ult de rechten genoemd In artlkel 31, 
eerste lid Sw. en 382bls sw.; 
blj vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West·Vlaanderen, afdellng Kortrljk, 
strafzaken dd. 25 maart 2020 ult hoofde van ontucht of prostltutie van een 
minderjarige te hebben verkregen: felten uit 2017, 20:1.8 en 2019 die lelden tot een 
gevangenlsstraf en geldboete met ontzettlng ult de rechten genoemd in artlkel 31, 
eerste lid Sw. en 3B2bls Sw. en e~n verbod gedurende tlen jaren om o.m. een 
dninkgelegenheld ult te baten of er in welke hoedanlgheld ook werkzaam te zljn. 

De felten die aan de grondslag llggen van deze veroordellngen kaderen deels in en zljn gelleerd 
aan de ultbating van The Monkey 13ar. Zlj vinden allemaal plaats voorafgaandelljk aan de 
falllletverklarlng op 18 aprll 2019. 

Voorgaande felten zijn afzonderlljk welllcht niet te beschouwen als kennelljk grove fouten In de zln van 
artlkel XX.173 WER. Daarentegen zijn zlj In hun samenhang gezlen weldegelljk te beschouwen als een 
flagrante fout die een redelljk zorgvuldlge en voorzlchtige ondernemer nlet zou hebben gepleegd en 
die in strijd zijn met de essentiE!le regels van het ondernemersleven. 

Het starten van een horecazaak met een onvoldane schuldenlast ult het verleden van 47.702,08 EUR, 
het laten oplopen van de schuld aan bepaalde overheldslnstantles en het explolteren van een bar met 
mlskennlng van het rookverbod en de regels m.b.t. het schenken van sterke drank en de 
strafrechtelijke gevolgen van een laakbaar gedrag lnzake goede zeden leggen onvermljdelljk een zware 
hypotheek op de exploitatie van deze zaak. Er Is steeds de drelglng van de onvoldane flnanclele 
schulden met mogelijk agerende schuldelsers, wat ook is gebeurd. Er zljn de (veelvuldlge) felten die 
aan de basis van de strafrechtelljke veroordelingen liggen en die een ernstlge smet op de naam en 
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faam van de ondernemlng leggen. De onderneming stond ender drelglng van slultlng wegens de 
gepleegde felten. De slultlng Is weliswaar vermeden doordat het fallllssement Is tussengekomen doch 
was al bevolen voor een perlode van drJe maanden In het verstekvonnls van 25 maart 2019. Desire 
Houthaeve is verder, 7.IJ het na het falllissement, ontzet uit bepaalde rechten die ertoe zouden hebben 
geleld dat hlj geen horecazaak meer mocht ultbaten. Alie felten die aan de grondslag liggen dateren 
van v66r het fallllssement. 

Welllcht is de dlrecte aanleldlng tot de aanglfte van staking van betaling te zoeken blJ de beelndlging 
van de handelshuur. EvenweJ zal een ondernemer die een goed draalende horecazaak, minstens een 
zaak met een toekomstperspectief, onder zijn hoede heeft nlet laten uitdoven als gevolg van de 
beeindlglng van de huur. Alternatleve locatles behoren steeds tot de mogelljkheden. Deze 
perspectleven waren er voor Desire Houthaeve echter nlet gelet op de hlervoor geduide felten en 
gegevens. Een omvangrljke onvoldane noch geregelde schuld ult een vorige activitelt, manifest nalaten 
de verblntenlssen t.a.v. een flscale admlnlstratle (BTW} te honoreren zodat deze geen betallngsuitstel 
meer wenst te verlenen, de uitbatlng van het c<1fe met de herhaaldelljke mlskenning van een aantal 
fundamentele verboden die de vrijwarlng van de openbare velligheld beogen en een gedrag In de 
prlvesfeer dat aanleiding geeft tot zware straffen met bljkomende ontzegglng van welbepaalde 
rechten, waaronder het recht om een horecazaak uit te baten, maakten de ultbating van The Monkey 
Bilr tot een onmogelijke zaak. De mlddelen en lnspannlngen werden duldelljk besteed aan andere 
zaken dan de goede en gedegen uitbatlng en uitbouw van de onderneming. 
Deze oorzaken zljn elk afzonderlijk en In hun samenhang toe te schrljven aan Desire Houthaeve zelf en 
enkel aan hem. Een dergelljke handelswljze behoort nlet tot de gebrulkelijke handelswljze van een 
redelljk zorgvuldlge en voorzichtlge ondernemer en zouden door deze ondernemer In zljn geheel nlet 
worden gesteld. In dlt opzlcht Is de handelswijze van Desire Houthaeve in zijn geheel genomen te 
beschouwen als een kennelljk grove tout in de zln van artlkel XX.17, § 3 WER. 

4.4. 
Er moet geen causaal verband worden aangetoond tussen de kennelljk grove fouten en het 
fallllssement. Hetvolstaat dat zij ertoe hebben bijgedragen, ook al waren zij nlet de enlge oorzaak 
(K. GEENS, M. WYCKAERT, C. CLOITENS, F. PARREIN, S. DEDIER, S. COOLS, F. JENNE en A. STEENO, 
"Overzlcht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)", TPR 2012, 331, nr. 267). 
De hlervoor gedulde feiten hebben In hun onderllnge samenhang ertoe geleld dat de uitbating van The 
Monkey Bar onmogelijk geworden was en er uitelndelijk nlets anders meer opzat voor Desire 
Mouthaeve dan aanglfte van staking van betaling te doen, waarop het fallllssement Is gevolgd. De 
beelndiglng van de handelshuur was in deze nlets meer dan de spreekwoordelijke druppel. 

4.5. 
Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat Desire Mouthaeve kennelijk grove fouten 
heeft begaan die hebben bljgedragen tot het falllissement van zljn ondernemlng. Deze fouten 
verantwoorden de weigering van de kwljtscheldlng zoals door hem gevraagd. De vorderlng van het 
openbaar minlsterle beoordeelt de rechtbank dan ook als gegrond. 
De tegenvorderlng tot het bekomen van de kwljtscheldlng moet biJgevolg ongegrond warden 
verklaard. 

4.6. 
Waar artlkel 279(1), 4°, W.Reg. In een vrljstelllng van rolrechten voorziet voor alle zaken die lngeleid 
word en in het kader van Boek XX WER, met betrekking tot de insolventle van ondernemingen, Is er 
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geen aanleldlng om in toepasslng van artikel 269(2) § 1 W.Reg. enlge veroordellng tot betallng van 
rolrechten ult te spreken. 

4.7. 
Alie andere besluiten wljst de rechtbank af als ongegrond of nlet ter zake dlenend. 

5, BESLISSING 

Op grond van de bovenstaande motivering kornt de rechtbank, na berandslaglng tot de volgende 
besllsslng: 

de rechtbank verklaart zlch bevoegd tot kennlsname van de vorderlng; 

de rechtbank verklaart de hoofdvarderlng van de procureur des Konings ontvankelljk en als volgt 
gegrond; 
de rechtbank welgert volledfg de kwljtschelding aan Desire Houthaeve, geboren te Roeselare op 30 
juni 1987, wonende te 8800 Roeselare, Jzegemsestraat 80 bus A011, doch verblijvende In de 
gevangenls te 8900 leper, Elverdlngsestraat 72, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemlngen 
onder nummer 0543. 740.329, met rljksregisternummer 87 .06.30-101-92; 

de rechtbank verklaart de tegenvorderlng van Desire Houthaeve ontvankelljk doch nlet gegrond; 

de rechtbank verwljst Desire Houthaeve in de kosten van het geding, die nlet zljn bepaald; 

Aldus het vonnis, gewezen door de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrljk, tweede kamer, 
samengesteld als volgt: 
·Johan Declercq, rechter" afdellngsvoorzitter, voorzitter van de kamer, 
- Frank Vandelanotte, rechter in ondernemlngszaken, 
- Kurt Verheggen, rechter in ondernemlngszaken, 
en uitgesproken In het gerechtsgebouw te 8500 Kortrljk, Beheerstraat 41 In bultengewone openbare 
terechtzlttlng van 30 juni 2020 door de voorzittervan de kamer, bljgestaan door Lieselot Nolf, grittier. 

\ 
\--- ....---. 

K. Verheggen 

------- .. --·,' 
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Cour de cassation de Belgique 

 

N° C.19.0300.F 

TALISMAN CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est 

établi à Mouscron, boulevard Industriel, 80, inscrite à la banque-carrefour des 

entreprises sous le numéro 0660.684.816, 

demanderesse en cassation, 

judiciaire du 6 juin 2019 (n° G.19.0063.F), 

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le 

cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, 

 

contre 

 

1. Damien CATFOLIS, avocat, curateur à la faillite de la société à 

responsabilité limitée Talisman Contruction, 
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2. COGETRINA, société anonyme, dont le siège est établi à Tournai 

(Marquain), rue de la Terre à briques, 18, inscrite à la banque-carrefour des 

entreprises sous le numéro 0402.490.018, 

défendeurs en cassation. 

 

I. La procédure devant la Cour 

 Le 

 

 Le président de section Christian Storck a fait rapport. 

 a conclu. 

 

II. Le moyen de cassation 

 La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

 

Dispositions légales violées 

 

- articles 28 et 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire ; 

- articles XX.108, spécialement §§ 2 et 3, alinéas 1er et 4, et, en tant que de 

besoin, XX.106 et XX.107 du Code de droit économique. 

 

Décisions et motifs critiqués 

 

Après avoir relevé que la demanderesse a « été déclarée en faillite par un 

23 octobre 2018 à la requête de la défenderesse », que ce jugement a été signifié le 

2 novembre 2018 et que la demanderesse a relevé appel de cette décision par une 

appel irrecevable et condamne la demanderesse aux dépens, aux motifs suivants : 
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« La [demanderesse] considère que son appel est recevable car il a été 

formé dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge. La seule 

circonstance que le délai d'opposition était expiré n'exclut pas qu'elle puisse encore 

faire appel ; 

Les conditions de recevabilité d'un appel sont identiques à une demande 

originaire tandis qu'elles s'apprécient avant que la décision soit passée en force de 

chose jugée (G. de Leval et H. Boularbah, Droit judiciaire - Manuel de procédure 

civile, t. 2, Larcier, 2015, 774) ; 

La signification du jugement a eu lieu le 2 novembre 2018 selon toutes les 

parties et sans contestation ; 

L'article XX.108 du Code de droit économique prévoit, en son paragraphe 

le jugement est susceptible d'opposition par les parties défaillantes et de 

tierce opposition de la part des intéres  ; 

En ce cas, selon le paragraphe 3, l'opposition n'est recevable que si elle est 

formée dans les quinze jours de la signification du jugement ; 

Le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la 

publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.107 ; 

Or, la [demanderesse] était défaillante devant les premiers juges et le 

jugement entrepris a été prononcé par défaut. Étant partie défaillante, la voie de 

l'opposition lui était ouverte, ce qu'elle n'a pas fait dans le délai requis à l'article 

XX.108, § 3, à partir de la signification ; 

Une décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible 

d'opposition ou d'appel, selon l'article 28 du Code judiciaire ; 

La [demanderesse] soutient qu'elle n'a pas formé opposition mais qu'il 

 inclus dans l'article 28 du Code judiciaire lui offrant ces 

voies de recours ordinaires. Or, il faut au contraire comprendre de l'article 28 du 

Code judiciaire qu'une décision passe en force de chose jugée dès lors qu'elle n'est 

ou l'autre des voies de recours - et non pas l'une et l'autre. 

 présente un caractère exclusif, et non cumulatif. 

M&D Seminars 83



 10 AVRIL 2020 C.19.0300.F/4 

En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié le [2] novembre 2018, il 

n'est plus susceptible d'opposition et, par conséquent, il est passé en force de chose 

jugée ; 

Par conséquent, l'appel formé le 12 décembre 2018 est fait hors délai et il 

est irrecevable ». 

 

Griefs 

 

1. D'une part, un jugement ne passe en force de chose jugée que s'il n'est 

plus susceptible ni d'opposition ni d'appel (article 28 du Code judiciaire). 

D'autre part, suivant l'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, « en 

toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si 

celui-ci a été rendu par défaut ». 

Enfin, l'article XX.108, §§ 2 et 3, alinéa 1er, du Code de droit économique 

prévoit que la partie défaillante à un jugement déclaratif de faillite peut faire 

opposition à celui-ci dans les quinze jours de sa signification prescrite à l'article 

XX.106 de ce code, tandis que l'article XX.108, § 3, alinéa 4, du même code énonce 

que le délai pour former appel du jugement de faillite « est de quinze jours à 

compter de la publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.107 ». 

 

2. Il suit de la combinaison de ces dispositions que le failli défaillant peut, 

à son option, soit former opposition dans les quinze jours de la signification du 

jugement qui le déclare en faillite, soit faire appel de celui-ci dans les quinze jours 

de sa publication conformément à l'article XX.107 du Code de droit économique 

(articles 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire et XX.108, §§ 2 et 3, alinéas 1er et 4, 

du Code de droit économique), sans que l'expiration du délai d'opposition 

l'empêche de faire appel dans le délai légal ou, à l'inverse, que l'expiration du délai 

d'appel l'empêche de faire opposition si le délai d'opposition n'est pas encore expiré 

(articles 28 et 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire et XX.108, §§ 2 et 3, alinéas 1er 

et 4, du Code de droit économique).  
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3. La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions après mise en 

continuation que le jugement de faillite rendu par défaut le 23 octobre 2018 avait 

été publié au Moniteur belge du 29 novembre 2018, en sorte que son appel formé 

par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 12 [décembre] 2018 était 

recevable, le délai d'opposition fût-il expiré en raison de la signification du 

jugement déclaratif du 2 novembre 2018. 

publié au Moniteur belge que le 29 novembre 2018 et qui constate que la requête 

d'appel de la demanderesse a été déposée le 12 décembre suivant, donc dans les 

quinze jours de la publication, n'a pu légalement déclarer l'appel de la 

demanderesse irrecevable au motif que son appel a été formé après l'expiration du 

délai d'opposition, en sorte que le jugement entrepris était passé en force de chose 

jugée, car il faut « comprendre de l'article 28 du Code judiciaire qu'une décision 

passe en force de chose jugée dès lors qu'elle n'est plus susceptible de l'une ou 

l'autre des voies de recours [ordinaires] - et non pas l'une et l'autre », le « ou » 

présentant « un caractère exclusif, et non cumulatif ». 

Ce faisant, en effet, l'arrêt 

1° confère à l'article 28 du Code judiciaire une portée qu'il n'a pas, une 

décision ne passant en force de chose jugée que si elle n'est plus susceptible ni 

d'opposition ni d'appel (violation dudit article 28 du Code judiciaire) ; 

 

2° viole les articles 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire et XX.108, §§ 2 et 

3, alinéas 1er et 4, du Code de droit économique, dont il résulte que le failli 

défaillant peut, après l'expiration du délai d'opposition, former appel contre le 

jugement déclaratif de faillite, si le délai d'appel n'est pas expiré. 

Il n'est donc pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions 

visées au moyen). 

 

III. La décision de la Cour 
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 passe en force 

exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires. 

e chose 

 

 

§ 3, alinéa 1er

recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du 

jugement. 

former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication au 

Moniteur belge  

deresse a 

-

 

En considérant, sans avoir égard à la date à laquelle le jugement déclarant 

la faillite a été publié au Moniteur belge, que « 

 », 

plus susceptible 

« ou l tre des voies de recours 

 

ouverte », le jugement déclaratif de sa faillite « est passé en force de chose jugée » 

et que, « par conséquent  fait hors délai » et « est irrecevable », 

droit économique. 

Le moyen est fondé. 

 

Par ces motifs,  
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La Cour 

 

  ;  

  ;  

 -ci par le juge du fond ;  

  

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient 

le président de section Christian Storck, président, le président de section 

Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et 

Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille vingt 

 Wadripont. 

P. De Wadripont A. Jacquemin  M.-Cl. Ernotte 

M. Lemal M. Delange Chr. Storck 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.19.0437.N 

Johan GHEKIERE, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Coupure 15, in zijn hoe-

danigheid van curator van het faillissement van Polar Star nv, ingeschreven bij de 

KBO onder het nummer 0896.716.597, 

eiser, 

toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 1 oktober 2019 (nr. G.19.0117.N) 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7,  

tegen 

1. Dominique CLAES, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Mechel-

sesteenweg 12, bus 6, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement 

van Limitless nv, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0862.012.670, 

verweerder, 

toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 24 oktober 2019 (nr. 

G.19.0200.N), 
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vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302,  

2. ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT ACCURIA vzw, met zetel te 9100 

Sint-Niklaas, Kleine Laan 29, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 

0407.560.742, 

3. M. V. D. B.,   

4. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, 

met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de FOD Finan-

ciën, Directe Belastingen Gent 4, met kantoor te 9050 Ledeberg, Gaston Crom-

menlaan 62, 

5. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, 

met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de Ontvanger der 

AGDP  Vlaamse Belastingdienst, met kantoor te 9300 Aalst, Vaartstraat 16, 

6. Catherine DE MOOR, notaris, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Houtbriel 9, 

haar ambt uitoefenend binnen Hugo Tack & Catherine De Moor bv bvba, inge-

schreven bij de KBO onder het nummer 0465.752.329, 

verweerders. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 8 

april 2019. 

Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 26 februari 2020 een schriftelijke 

conclusie neergelegd. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
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III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

1. Volgens artikel 62 Faillissementswet, zoals van toepassing, is een schuldei-

ser, om in aanmerking te komen voor een uitdeling alsmede om enig recht van voor-

rang te kunnen uitoefenen, gehouden aangifte te doen van zijn schuldvorderingen 

die samen met de titels, ter griffie van de rechtbank van koophandel dient te worden 

neergelegd uiterlijk op de door het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.  

Deze verplichting is algemeen en geldt ook voor hypothecaire en bevoorrechte 

schuldeisers. Schuldeisers die in gebreke blijven hun schuldvorderingen aan te ge-

ven, komen krachtens artikel 72, eerste lid, Faillissementswet, niet in aanmerking 

voor enige uitdeling uit de boedel. 

Krachtens artikel 72, derde lid, Faillissementswet verjaart het recht de opname te 

vorderen in het faillissement, in beginsel, na verloop van een jaar te rekenen vanaf 

het faillissementsvonnis. 

2. Krachtens artikel 1326 Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing, brengt de 

verkoop door de curator van de onroerende goederen van de gefailleerde, van 

rechtswege de overwijzing mee van de prijs ten behoeve van de ingeschreven hy-

pothecaire en bevoorrechte schuldeisers en de zuivering van de genomen inschrij-

vingen.  

3. Uit deze bepalingen volgt dat hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers niet 

kunnen uitgesloten worden van de verdeling of de rangregeling van de verkoopop-

brengst van de bezwaarde onroerende goederen om reden dat zij geen tijdige aan-

gifte hebben gedaan van hun schuldvordering. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.       
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Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 1.288,01 euro in debet. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, 

Bart Wylleman, Koenraad Moens en Ilse Couwenberg, en in openbare rechtszitting 

van 12 maart 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid 

van eerste advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Vanity Vanden 

Hende. 

   

V. Vanden Hende I. Couwenberg K. Moens 

B. Wylleman G. Jocqué E. Dirix 
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 19 DECEMBER 2008 C.07.0281.N/1 

**101 

**2919 

**3919 

**5299 

**401 

Nr. C.07.0281.N 

, advocaat, met kantoor te 9160 Lokeren, Roomstraat 40, 

als curator van het faillissement van de gewone commanditaire vennootschap 

GEUDENS, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Tassijnslaan 84, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiseres woonplaats kiest, 

 

, wonende te 2450 Meerhout, Kapellestraat 21, 

verweerder, 
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vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de verweerder woonplaats 

kiest, 

1. , advocaat, als curator van het faillissement van Jan 

GEUDENS, wonende te 2450 Meerhout, Kapellestraat 21, met kantoor te 

2200 Morkhoven-Herentals, Molenstraat 57, 

2. , advocaat, als curator van het faillissement van Jan 

GEUDENS, met kantoor te 2300 Turnhout, Gemeentestraat 4/6, 

3. , naamloze vennootschap, met zetel te 3000 

Leuven, Parijsstraat 52, 

partijen opgeroepen tot bindendverklaring van het arrest. 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen. 

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. 

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. 

- 

- 

- 

- 
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- 
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- 

- 

- 
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1. Luidens artikel 202 van het Wetboek van Vennootschappen is de gewone 

commanditaire vennootschap een vennootschap die wordt aangegaan tussen één 

of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één 

of meer geldschieters, stille vennoten genoemd. 

2. Krachtens artikel 205 van hetzelfde wetboek, is de vennootschap onder 

firma ten aanzien van de onbeperkt aansprakelijke vennoten, en een gewone 

commanditaire vennootschap ten aanzien van de geldschieters. 

3. Personen die handel drijven onder firma worden geacht koopman te zijn. Zij 

ontlenen die hoedanigheid aan hun lidmaatschap van de vennootschap.  

4. Alle vennoten van een vennootschap onder firma worden als kooplieden 

aangemerkt. De faillietverklaring van een vennootschap onder firma impliceert 

dat is vastgesteld dat alle vennoten hebben opgehouden te betalen en dat hun 

krediet is geschokt. 

5. Aldus dienen ook de beherende vennoten van de gewone commanditaire 

vennootschap als kooplieden te worden aangemerkt en heeft de faillietverklaring 

van de gewone commanditaire vennootschap het faillissement van de beherende 

vennoten tot gevolg. 

6. Het arrest, dat overweegt dat een �met een handelsdoel opgerichte gewone 

commanditaire vennootschap noodzakelijk handelt door haar beherende vennoten 

(...) niet mee(brengt) dat deze omwille van hun functie, zelf handelaar worden�, 

en op die gronden oordeelt dat het faillissement van de vennootschap niet het 

faillissement van de vennoten tot gevolg heeft, schendt het artikel 202 van het 

Wetboek van Vennootschappen. 

Het middel is gegrond.  
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7. De verweerder werpt de vraag op naar de ongelijke behandeling die er zou 

bestaan tussen, enerzijds, de positie van een vennoot van een vennootschap onder 

firma en van een beherend vennoot van een gewone commanditaire vennootschap 

en, anderzijds, andere gevallen waar vennoten onbeperkt en hoofdelijk 

aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap zonder koopman te zijn. 

De hoedanigheid van koopman van een vennoot van een vennootschap onder 

firma en van een beherend vennoot van een gewone commanditaire vennootschap 

berust niet louter op de onbeperkte aansprakelijkheid van deze vennoten voor de 

schulden van de vennootschap. 

Aangezien de aangevoerde ongelijke behandeling berust op onjuiste juridische 

uitgangspunten, kan zij geen aanleiding geven tot het stellen van een prejudiciële 

vraag. 

8. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de 

gefailleerde te gelde te maken en het provenu te verdelen. 

9. De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en de 

gelijke behandeling van de schuldeisers, maken dat de curator gerechtigd is de 

vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan voor de 

schulden van de gefailleerde wanneer die gehoudenheid bestaat tegen alle 

schuldeisers, ook al behoren die vorderingsrechten niet aan de gefailleerde toe. 

10. De appelrechters die oordelen dat de curator niet gerechtigd is de vordering 

in te stellen tot aanzuivering van het passief van de failliete vennootschap tegen 

de met de vennootschap hoofdelijk gehouden vennoten, verantwoorden hun 

beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond.  
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Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partijen. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit eerste voorzitter Ghislain Londers, als voorzitter, de voorzitters 

Ivan Verougstraete en Christian Storck, afdelingsvoorzitter Ernest Waûters, en de 

raadsheren Eric Dirix, Didier Batselé, Eric Stassijns, Albert Fettweis en Sylviane 

Velu, en in openbare en voltallige terechtzitting van 19 december 2008 

uitgesproken door eerste voorzitter Ghislain Londers, in aanwezigheid van 

advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier 

Johan Pafenols. 
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J. Pafenols S. Velu A. Fettweis 

E. Stassijns D. Batselé E. Dirix 

E. Waûters C. Storck I. Verougstraete 

 G. Londers  
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Cass. (1e k.) AR F.14.0157.N, 27 maart 2015 (Belgische staat / X. Gielen en F. Van
Swygenhaven)

Cass. (1e k.) AR F.14.0157.N, 27 maart 2015 (Belgische staat / X. Gielen en F. Van Swygenhaven) Limb.Rechtsl.
2015, afl. 3, 207, noot -; RABG 2015, afl. 16, 1189, noot LAWAREE, V.; RW 2015-16, afl. 29, 1143 en
http://www.rw.be/ (18 juli 2016), noot DE GROOF, B.; TBH 2015, afl. 6, 594 en http://www.rdc-tbh.be/ (30 juni 2015),
noot JACMAIN, S., DE BOE, C.
Samenvatting 1
De boedelschulden doen afbreuk aan het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers dat aan de faillissementswet
ten grondslag ligt, en dienen beperkend te worden uitgelegd.

Krachtens artikel 37, WCO, worden de schuldvorderingen die beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de
procedure van gerechtelijke reorganisatie door de medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe
verbintenissen van de schuldenaar of uit reeds bestaande overeenkomsten, als boedelschulden beschouwd, in een
navolgende vereffening of faillissement in zoverre er een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de
procedure en die collectieve procedure.

Deze bepaling strekt er blijkens de parlementaire voorbereiding toe de medecontractanten van de onderneming in
moeilijkheden de nodige zekerheid te verschaffen zodat deze niet zouden aansturen op een onmiddellijke betaling
waardoor de continuïteit van de onderneming in het gedrang zou komen.

Uit artikel 37, eerste lid WCO, artikelen 2, 1°, 3bis en 23, 1° van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon van werknemers, en artikel 2, eerste lid WBTW en de te dezen toepasselijke artikelen 17, § 1 en 22, § 2
WBTW, volgt dat de fiscus ter zake van de verschuldigde voorheffing en de btw niet te aanzien is als een schuldeiser
aan wie zekerheid moet worden verschaft met het oog op het verderzetten van de prestaties tijdens de procedure van
gerechtelijke reorganisatie. Deze schuldvorderingen zijn derhalve geen boedelschulden krachtens artikel 37, eerste
lid WCO.

Trefwoorden:
Schuldvordering ontstaan tijdens gerechtelijke reorganisatie
Belastbaar feit en eisbaarheid van BTW (levering van goederen) Materieel toepassingsgebied (BTW)
Loonbescherming, algemeen Recht op loon Inhoudingen op loon (loonbescherming)

Samenvatting 2
De erkenning van de schulden aangegaan tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie als boedelschulden in
de daaropvolgende vereffening of faillissement dient beperkt te blijven tot schulden voor prestaties die voortvloeien uit
contracten met de onderneming in moeilijkheden. (Art. 37, eerste lid WCO).

Trefwoorden:
Schuldvordering ontstaan tijdens gerechtelijke reorganisatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Limb.Rechtsl. 2015, afl. 3, 207

- RW 2015-16, afl. 29, 1143 en http://www.rw.be/ (18 juli 2016)

rn300086103 1/1© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 10/11/2020
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http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=LiRe_2015-3-D.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=079_270315_1143.pdf&jura=1
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Rolnummer 6368 

 
 

Arrest nr. 47/2017 
van 27 april 2017 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 

betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door het Hof van Beroep te 

Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters A. Alen, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 16 februari 2016 in zake de Belgische Staat tegen Francis Bringard en de 
nv « BNP Paribas Fortis », in aanwezigheid van François Finn en Mickaël 
vrijwillig tussenkomende partijen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
op 24 februari 2016, heeft het Hof van Beroep te Bergen de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen, in die zin geïnterpreteerd dat de schuldvordering van de btw-administratie 
die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd ten aanzien van de schuldenaar in de periode van 
gerechtelijke reorganisatie, geen boedelschuld kan uitmaken wegens de wettelijke oorsprong 
ervan, zoals elke andere institutionele schuldvordering van wettelijke oorsprong die tijdens 
die periode is ontstaan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het een 
onderscheiden lot voorbehoudt aan de verschillende soorten van schuldvorderingen die 
beantwoorden aan prestaties uitgevoerd in de periode van gerechtelijke reorganisatie, naar 
gelang van de wettelijke of contractuele oorsprong ervan ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen, in die zin geïnterpreteerd dat de schuldvordering van de btw-administratie 
die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd ten aanzien van de schuldenaar in de periode van 
gerechtelijke reorganisatie, geen boedelschuld kan uitmaken wegens het specifieke karakter 
van de btw-schulden, in tegenstelling tot de schulden inzake bedrijfsvoorheffing, die deel 
uitmaken van de brutobezoldiging van de werknemer en die het voordeel van het statuut van 
boedelschuld kunnen genieten, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het een 
onderscheiden lot voorbehoudt aan de verschillende soorten van schuldvorderingen van de 
belastingadministratie die beantwoorden aan prestaties uitgevoerd in de periode van 
gerechtelijke reorganisatie ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « BNP Paribas Fortis », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Verbist, 
advocaat bij het Hof van Cassatie; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Depré en 
Mr. E. de Lophem, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 De nv « BNP Paribas Fortis » heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 8 februari 2017 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût 
en T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 maart 2017 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 maart 2017 
in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het geschil voor het verwijzend rechtscollege heeft betrekking op de kwalificatie van de schuldvordering 
van de btw-administratie ten aanzien van het faillissement van de nv « Vidéothèques Image », die op 14 juni 
2011 op aangifte failliet werd verklaard. 
 
 De btw-administratie voert artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen (hierna : WCO) aan om het karakter van boedelschulden van haar btw-schuldvordering die is 
ontstaan vóór het faillissement, tijdens de periode van gerechtelijke reorganisatie die is ingegaan op 4 februari 
2011, te verantwoorden. 
 
 De curatoren betwisten die kwalificatie en betogen dat het gaat om een schuld in de boedel, gewaarborgd 
door een algemeen voorrecht en waarbij de bijzondere bevoorrechte schuldeisers voorrang hebben. 
 
 De nv « BNP Paribas Fortis » komt vrijwillig tussen voor de rechtbank van koophandel teneinde er de 
voorrang van haar schuldvordering te doen gelden in haar hoedanigheid van schuldeiser die een pand heeft op de 
handelszaak van de nv « Vidéothèques Image ». 
 
 In een vonnis gewezen op 14 oktober 2014 zegt de Rechtbank van Koophandel te Charleroi voor recht dat 
de Belgische Staat, btw-administratie, niet het voorrecht van de boedelschulden op grond van artikel 37 van de 
WCO geniet. 
 
 Tegen dat vonnis wordt hoger beroep ingesteld. In dat kader is het dat de prejudiciële vragen aan het Hof 
worden gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 
 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  In haar memorie betoogt de nv « BNP Paribas Fortis », geïntimeerde voor de verwijzende rechter, 
dat de Belgische Staat, houder van een fiscale schuldvordering inzake btw die beantwoordt aan prestaties 
uitgevoerd in de periode van gerechtelijke reorganisatie, en de schuldeiser die houder is van een contractuele 
schuldvordering die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd in de periode van gerechtelijke reorganisatie, zich in 
situaties bevinden die ten aanzien van artikel 37 van de WCO wezenlijk verschillend zijn. 
 
 Het statuut van boedelschuld van de contractuele schuldvordering van de schuldeiser zou door de wetgever 
net zijn bedacht teneinde precies de schuldeiser ertoe aan te zetten in de periode van gerechtelijke reorganisatie 
handelsbetrekkingen met de schuldenaar voort te zetten of te beginnen. 
 
 De situatie zou volledig verschillend zijn voor de Belgische Staat die houder is van een fiscale 
schuldvordering inzake btw. Uit de artikelen 2, § 1, 17, § 1, en 22, § 1, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde van 3 juli 1969 volgt dat de btw automatisch verschuldigd is vanaf het tijdstip waarop de 
factuur wordt uitgereikt, wat de leveringen van goederen betreft, ofwel vanaf het tijdstip waarop de diensten 
worden verricht. De rol van de Belgische Staat is dus volledig passief en wordt bij wet uitgevaardigd. De 
Belgische Staat is geen contractant van de schuldenaar die aan die laatste prestaties levert. Hij is slechts een 
onvrijwillige schuldeiser die geen aanmoedigingen nodig heeft om tijdens die periode een schuldeiser van de 
schuldenaar te worden. Daaruit zou volgen dat het verschil in behandeling op zich niet discriminerend is. 
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 A.1.2.  In ondergeschikte orde betoogt de geïntimeerde voor de verwijzende rechter dat het verschil in 
behandeling redelijk verantwoord is. Zij betoogt dat met de invoering van de WCO de wetgever de figuur van de 
commissaris inzake opschorting heeft opgegeven maar dat hij niet heeft willen afstappen van de filosofie van de 
boedelschuld die was opgenomen in artikel 44 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord 
omdat hij de tegenpartijen van de schuldenaar in de periode van gerechtelijke reorganisatie wilde aanmoedigen 
om met die laatste handelsbetrekkingen voort te zetten of te beginnen. De geïntimeerde voor de verwijzende 
rechter herhaalt dat, in dat opzicht, de rol van de Belgische Staat totaal verschillend is, aangezien hij automatisch 
als schuldeiser verbonden is met de schuldenaar in de periode van gerechtelijk reorganisatie zonder zelf uit eigen 
vrije keuze een medecontractant van de schuldenaar te zijn die met die laatste handelsbetrekkingen onderhoudt. 
 
 A.2.1.  In zijn memorie verwijst de Ministerraad naar de rechtspraak van het Hof om de algemene 
doelstelling van de WCO te beschrijven. Uit die rechtspraak volgt dat de doelstelling van de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie erin bestaat de continuïteit van de ondernemingen te bevorderen, in het algemeen 
belang met inbegrip van dat van de schuldeisers. 
 
 Artikel 37 van die wet stelt de schulden ontstaan tijdens de periode van gerechtelijke reorganisatie gelijk 
met boedelschulden in zoverre er een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de reorganisatieprocedure 
en de collectieve faillissements- of vereffeningsprocedure. 
 
 A.2.2.  Wat het antwoord op de eerste prejudiciële vraag betreft, betoogt de Ministerraad dat het gaat om 
een kwestie van interpretatie van de getoetste regel. De Franse versie van de tekst bevat immers niet de nuance 
« door zijn medecontractant » die voorkomt in de Nederlandse versie van de tekst. Om dat verschil te begrijpen 
zou men dienen rekening te houden met artikel 7 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen 
in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, dat verwijst 
naar de wil van de wetgever. Uit de parlementaire voorbereiding van de WCO zou blijken dat de wetgever niet 
heeft willen afwijken van de logica die vóór de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling reeds 
doorslaggevend was inzake gerechtelijk akkoord. De schulden aangegaan tijdens het akkoord werden in geval 
van navolgend faillissement echter als boedelschulden beschouwd, waarbij de schulden van wettelijke oorsprong 
daarvan niet waren uitgesloten. 
 
 Volgens de Ministerraad bestaat er weliswaar een verschil tussen de contractuele en de wettelijke 
schuldenaars, doch dat verschil zou niet rechtvaardigen dat die schuldenaars verschillend worden behandeld. 
Terwijl de contractuele schuldenaars kunnen beslissen om al dan niet te contracteren met de onderneming in 
moeilijkheden, beschikt de btw-administratie niet over de keuze om al dan niet schuldenaar van een dergelijke 
onderneming te zijn maar dient zij dat risico te ondergaan door de enkele wil van de betrokken onderneming. De 
btw-administratie dient dan ook des te meer de bescherming te genieten die door de in het geding zijnde bepaling 
wordt geboden.  
 
 A.2.3.  De Ministerraad besluit dat de in het geding zijnde bepaling, in de interpretatie van de verwijzende 
rechter volgens welke de btw-schulden zijn uitgesloten van de boedelschulden, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt. Uit de rechtspraak van het Hof zou volgen dat, hoewel kan worden afgeweken van het 
gemeenrecht, dat ten gunste en niet ten nadele van de openbare schuldeiser kan gebeuren. 
 
 Daarentegen zou de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden 
indien zij aldus wordt geïnterpreteerd dat de schuldvordering van de btw-administratie die beantwoordt aan 
prestaties uitgevoerd ten aanzien van de schuldenaar in de periode van gerechtelijke reorganisatie, een 
boedelschuld kan uitmaken. 
 
 A.3.1.  In haar memorie van antwoord wijst de geïntimeerde voor de verwijzende rechter erop dat in de 
Franse versie van de tekst van artikel 37 van de WCO die is opgenomen in de parlementaire voorbereiding van 
de wet, het woord « cocontractant » kan worden teruggevonden. Er zou in de parlementaire voorbereiding geen 
verklaring staan met betrekking tot de schrapping van het woord in de definitieve versie van de wet. Bijgevolg 
zou ervan moeten worden uitgegaan dat die schrapping een materiële vergissing vormt en dat de Nederlandse 
versie de wil van de wetgever ruimer weergeeft. 
 
 A.3.2.  De geïntimeerde voor de verwijzende rechter betoogt dat, onder de gelding van artikel 44 van de 
wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, het statuut van boedelschulden een filter had. Alleen 
de schuldvorderingen die tijdens de akkoordprocedure zijn ontstaan met medewerking, machtiging of bijstand 
van de commissaris inzake opschorting werden immers als boedelschulden beschouwd. Met de invoering van de 
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WCO heeft de wetgever de figuur van de commissaris inzake opschorting opgegeven maar heeft hij de groep van 
boedelschuldeisers niet willen uitbreiden. 
 
 A.3.3.  Ten slotte zou, in tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad stelt, uit het arrest van het Hof 
nr. 50/2016 van 24 maart 2016, gewezen in verband met artikel 49/1 van de WCO, volgen dat een verschil in 
behandeling niet altijd ten gunste van de openbare schuldeiser moet zijn. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.4.1.  De geïntimeerde voor de verwijzende rechter betoogt dat, hoewel die laatste in de vraag niet heeft 
gepreciseerd welke categorieën van personen moeten worden vergeleken, uit de motivering van de 
verwijzingsbeslissing kan worden afgeleid dat het erom gaat de situatie van de Belgische Staat, houder van een 
fiscale schuldvordering inzake btw die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd ten aanzien van de schuldenaar in 
de periode van gerechtelijke reorganisatie, en die van de Belgische Staat, houder van een fiscale schuldvordering 
inzake bedrijfsvoorheffing die beantwoordt aan diezelfde prestaties, met elkaar te vergelijken. 
 
 A.4.2.  Volgens de geïntimeerde voor de verwijzende rechter komt de vergelijking voort uit een 
interpretatie van het in het geding zijnde artikel 37 die kon voortvloeien uit een arrest van het Hof van Cassatie 
van 16 mei 2014. Dat arrest zou echter een groot deel van de rechtsleer hebben verrast waarin de mening wordt 
verdedigd dat artikel 37 niet van toepassing is op de fiscale schulden. In twee recente arresten, gewezen op 
25 maart 2016, zou het Hof van Cassatie zijn vroegere rechtspraak hebben omgekeerd, waarbij het zich aansluit 
bij het standpunt van de meerderheid van de rechtsleer. Uit die twee arresten zou volgen dat het door de 
verwijzende rechter opgeworpen verschil in behandeling niet langer bestaat, aangezien zowel de fiscale 
schuldvordering van de Belgische Staat inzake btw als die inzake bedrijfsvoorheffing die beantwoorden aan 
prestaties uitgevoerd ten aanzien van de schuldenaar in de periode van gerechtelijke reorganisatie, ten aanzien 
van het in het geding zijnde artikel 37 niet als boedelschulden worden beschouwd. 
 
 A.5.  In zijn memorie betoogt de Ministerraad dat de grondwetsconforme interpretatie van de in het geding 
zijnde bepaling, zoals gesuggereerd in zijn antwoord op de eerste prejudiciële vraag, het antwoord op de tweede 
vraag overbodig maakt. Het in de tweede vraag gemaakte onderscheid tussen btw-schulden en schulden inzake 
bedrijfsvoorheffing bouwt immers voort op het gemaakte onderscheid tussen schuldvorderingen van contractuele 
oorsprong en die van wettelijke oorsprong. Zoals de Ministerraad heeft onderstreept, zou dat onderscheid echter 
niet verantwoord zijn. Hij besluit daaruit dat, in die zin geïnterpreteerd dat de schuldvordering van de 
btw-administratie die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd ten aanzien van de schuldenaar in de periode van 
gerechtelijke reorganisatie, een boedelschuld kan uitmaken zoals schulden inzake bedrijfsvoorheffing, artikel 37 
van de WCO de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt. In de andersluidende interpretatie, die door de 
verwijzende rechter wordt voorgestaan, zou de prejudiciële vraag bevestigend moeten worden beantwoord. 
 
 A.6.  In haar memorie van antwoord verwijst de geïntimeerde voor de verwijzende rechter naar de 
argumentatie die zij in haar memorie heeft geformuleerd. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof worden vragen gesteld over artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 

betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna : WCO). 

 

 Dat artikel luidt : 

 

 « In de mate dat de schuldvorderingen ten aanzien van de schuldenaar beantwoorden aan 
prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door zijn 
medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe verbintenissen van de 
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schuldenaar of uit overeenkomsten die lopen op het ogenblik van het openen van de 
procedure, worden zij beschouwd als boedelschulden in een navolgende vereffening of 
faillissement tijdens de periode van reorganisatie of na het beëindigen ervan, in zoverre er een 
nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de procedure en die collectieve procedure. 
 
 In voorkomend geval worden de contractuele, wettelijke of gerechtelijke vergoedingen, 
waarvan de schuldeiser de betaling eist op grond van de beëindiging of niet-uitvoering van de 
overeenkomst, pro rata opgedeeld in verhouding tot het verband dat zij vertonen met de aan 
het openen van de procedure voorafgaande of erop volgende periode. 
 
 De betaling ervan wordt slechts afgenomen bij voorrang van de opbrengst van de 
tegeldegemaakte goederen waarop een zakelijk recht is gevestigd, voor zover die prestaties 
bijgedragen hebben tot het behoud van de zekerheid of de eigendom ». 
 

 In de Franstalige versie ervan luidt het : 

 

 « Dans la mesure où les créances se rapportent à 

procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation 
-ci, 

dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette 
procédure collective. 
 
 Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier 
réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont reparties au 
prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérie
procédure. 
 
 Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la 
réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations 
ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété ». 
 

 B.2.1.  In een eerste prejudiciële vraag wenst het verwijzende rechtscollege van het Hof 

te vernemen of het voormelde artikel 37 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet in zoverre het een onderscheiden lot voorbehoudt aan de verschillende soorten van 

schuldvorderingen die beantwoorden aan prestaties uitgevoerd in de periode van gerechtelijke 

reorganisatie, naar gelang van de wettelijke of contractuele oorsprong ervan. 

 

 Het verwijzende rechtscollege interpreteert de in het geding zijnde bepaling in die zin dat 

de schuldvordering van de btw-administratie die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd ten 

aanzien van de schuldenaar in de periode van gerechtelijke reorganisatie, geen boedelschuld 
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kan uitmaken wegens de wettelijke oorsprong ervan, zoals elke andere institutionele 

schuldvordering van wettelijke oorsprong die tijdens die periode is ontstaan. 

 

 B.2.2.  In een tweede prejudiciële vraag wenst het verwijzende rechtscollege van het Hof 

te vernemen of artikel 37 van de WCO, in die zin geïnterpreteerd dat de schuldvordering van 

de btw-administratie die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd ten aanzien van de 

schuldenaar in de periode van gerechtelijke reorganisatie, geen boedelschuld kan uitmaken 

wegens het specifieke karakter van de btw-schulden, in tegenstelling tot de schulden inzake 

bedrijfsvoorheffing, die deel uitmaken van de brutobezoldiging van de werknemer en die het 

voordeel van het statuut van boedelschuld kunnen genieten, bestaanbaar is met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet in zoverre het een onderscheiden lot voorbehoudt aan de verschillende 

soorten van schuldvorderingen van de belastingadministratie die beantwoorden aan prestaties 

uitgevoerd in de periode van gerechtelijke reorganisatie. 

 

 B.3.  Het is in die interpretatie dat het Hof de prejudiciële vragen beantwoordt, vragen die 

uitsluitend betrekking hebben op het eerste lid van artikel 37 van de WCO. 

 

 B.4.  De bij de wet van 31 januari 2009 vastgelegde procedure van gerechtelijke 

reorganisatie strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het 

geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten. 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt daarover : 

 

 «  De continuïteit van de onderneming behouden 
 De activiteiten behouden 

activiteit die gedeeltelijk losstaat van het medium ervan. De formulering is heel ruim bedoeld, 
teneinde te voorkomen dat de wil van de wetgever door interpretaties wordt vertekend : het is 
duidelijk de bedoeling ervoor te zorgen dat problemen van structurele of toevallige aard in 
toereikende economische omstandigheden kunnen worden opgelost » (Parl. St., Kamer, B.Z. 
2007, DOC 52-0160/001, p. 15). 
 

 B.5.  De wetgever heeft met die procedure de draagwijdte willen verruimen van de 

regelgeving op het gerechtelijk akkoord, die zij vervangt (ibid., DOC 52-0160/002, pp. 39 en 

82). Hij heeft getracht het doel van behoud van de continuïteit van de onderneming te 

verzoenen met dat van vrijwaring van de rechten van de schuldeisers : 
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 « [De materie met betrekking tot de gevolgen van de gerechtelijke reorganisatie] is een 
van de moeilijkste die er bestaat omdat een insolventiewetgeving rekening moet houden met 
zeer uiteenlopende belangen : de belangen van de schuldeisers die wensen betaald te worden 
op zo kort mogelijke tijd en de nood om de reorganisatie een kans te geven (met inbegrip van 
een reorganisatie door overdracht van de onderneming). De regel is dat de continuïteit en van 
de onderneming en van de contracten behouden blijft, maar het is vanzelfsprekend dat in een 
periode van acute betaalmoeilijkheden de handhaving van de rechten bedreigd wordt » (ibid., 
DOC 52-0160/005, p. 10). 
 

 B.6.1.  Vóór zij werd opgeheven bij artikel 85 van de WCO, bepaalde de wet van 17 juli 

1997 betreffende het gerechtelijk akkoord in artikel 44, tweede lid, ervan : 

 

 « Handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met 
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, worden bij 
faillissement beschouwd als handelingen van de curator, waarbij de schulden gedurende de 
akkoordprocedure aangegaan gelden als boedelschulden van het faillissement ». 
 

 B.6.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding  van de wet van 17 juli 1997 werd het 

genoemde artikel 44 als volgt toegelicht : 

 

 « Belangrijk is hier dat de in de opschorting regelmatig tot stand gekomen schulden in 
een gebeurlijk nakomend faillissement als boedelschulden worden aangemerkt. Het zich 
bevinden van een onderneming in de zogenaamde grijze zone en de gevaren die dit 
meebrengt, kan zeker een remmend effect uitoefenen op de bereidheid van sommigen om nog 
handelsbetrekkingen met de schuldenaar aan te knopen, wat de normale voortzetting van de 
ondernemingsactiviteit dreigt te verhinderen en het doel van de opschorting in het gedrang 
brengt. Als stimulans en als zekerheid voor de nieuwe schuldeisers is het daarom ongetwijfeld 
aangewezen om de tijdens de opschorting ontstane schulden een zekere voorrangspositie te 
geven in een eventueel faillissement » (Parl. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1406/1, p. 34). 
 

 B.7.1.  Het in de prejudiciële vragen in het geding zijnde artikel 37 van de WCO vervangt 

het voormelde artikel 44. 

 

 B.7.2.  Het eerste lid ervan was in het Nederlands oorspronkelijk als volgt gesteld : 

 

 « In de mate dat de schuldvorderingen van een medecontractant beantwoorden aan 
prestaties die hij heeft uitgevoerd tijdens de procedure tot gerechtelijke reorganisatie, 
ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe verbintenissen van de schuldenaar of uit 
overeenkomsten die lopen op het ogenblik van het openen van de procedure, genieten zij het 
voorrecht van het behoud van de zaak, dat kan uitgeoefend worden op alle activa van de 
schuldenaar ». 
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 In de Franse versie ervan luidde de tekst : 

 
 « Dans la mesure où  se rapportent à des prestations 

procédure, elles jouissent du privilège du conservateur, qui peut être exercé sur tous les actifs 
du débiteur » (Parl. St., Kamer , 2007, DOC 52-0160/001, p. 53). 
 

 In de toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt vermeld : 

 
 « Om het vertrouwen van de contractanten van de schuldenaar te waarborgen (wat 
essentieel is voor de continuïteit van de onderneming), moet aan die contractant een recht van 
voorrang worden verleend voor het geval de reorganisatieprocedure op een mislukking 
uitdraait. Indien aan de contractanten van de schuldenaar geen dergelijke beloftes worden 
gedaan, dan zouden de schuldeisers van de schuldenaar contante betaling eisen. 
 
 In het vigerende recht betreffende het gerechtelijk akkoord, zoals is vervat in de wet van 
17 juli 1997, krijgt de contractant een heel groot voorrecht dat hem voorrang geeft op alle 
schuldeisers van de gefailleerde, door een juridische fictie waarin de verbintenissen die met 
de goedkeuring van de commissaris inzake opschorting worden gesloten, worden beschouwd 
als boedelschulden. 
 
 Aangezien de commissaris inzake opschorting niet langer een van de spelers bij  de 
reorganisatieprocedure is, moet een andere oplossing worden gezocht. 
 
 Artikel 27 verleent aan de contractant het voorrecht van het behoud van de zaak voor de 
nieuwe verbintenissen (die in de tekst zijn bepaald). Dit voorrecht heeft betrekking op alle 
activa van de schuldenaar. 
 
 Het prioriteitsconflict met de rechten van de pandhoudende of hypothecaire schuldeisers 
dan wel die van de schuldeisers-eigenaars zal worden beslecht in het voordeel van de 
contractant indien de prestaties hebben bijgedragen tot het behoud van de zekerheid of van de 
eigendom » (ibid., pp. 23-24). 
 

 B.7.3.  Naar aanleiding van de indiening van het wetsvoorstel heeft de minister van 

Justitie een werkgroep van experten inzake gerechtelijk akkoord, afkomstig uit de 

magistratuur, de balie en de academische wereld, in het leven geroepen die ermee belast was 

amendementen op dat voorstel te formuleren en tegelijkertijd de grote lijnen ervan te 

bewaren. 

 

 B.7.4.  Een amendement, resultaat van de aldus opgerichte werkgroep, is door de 

Regering ingediend teneinde het wetsvoorstel in zijn geheel te vervangen. 
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 Artikel 37, eerste lid, is als volgt gewijzigd : 

 

 « In de mate de schuldvorderingen ten aanzien van de schuldenaar beantwoorden aan 
prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door zijn 
medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe verbintenissen van de 
schuldenaar of uit overeenkomsten die lopen op het ogenblik van het openen van de 
procedure, worden zij beschouwd als boedelschulden in een navolgende vereffening of 
faillissement tijdens de periode van reorganisatie of na het beëindigen ervan in zoverre er een 
nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de procedure en die collectieve procedure » 
(Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 17). 
 

 In de Franstalige versie ervan luidde het aldus gewijzigde artikel 37, eerste lid : 

 
 « Dans la mesure où  se rapportent à des prestations 

idérées comme des dettes de masse dans une 
faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à 

-ci dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de 
réorganisation et cette procédure collective » (ibid.). 
 

 In de verantwoording van dat amendement, waarin de oorspronkelijke verantwoording 

voor de aanneming van de in het geding zijnde bepaling wordt herhaald, werd het volgende 

eraan toegevoegd : 

 
 « In de nieuwe tekst zijn de nieuwe verbintenissen te beschouwen als boedelschulden in 
een daaropvolgende collectieve procedure. Dit verstevigt ongetwijfeld in sterke mate het 
krediet van de schuldenaar. Er is nochtans een grens : die schulden zullen geen voorrang 
hebben op de houders van een zakelijk recht, wanneer in de daaropvolgende collectieve 
procedure die activa vereffend worden. Het prioriteitsconflict met de rechten van de 
pandhoudende of hypothecaire schuldeisers of die van de schuldeisers-eigenaars zal worden 
beslecht in het voordeel van de contractant indien de prestaties hebben bijgedragen tot het 
behoud van de zekerheid of van het eigendom. 
 
 Het gaat om schuldvorderingen die worden ingediend in een daaropvolgende collectieve 
procedure die rechtstreeks voortvloeit uit het mislukken van de procedure of die nauw 
verband houdt met deze mislukking. Deze laatste mogelijkheid is gebaseerd op een beslissing 
van het Arbitragehof van 22 juni 2005 » (ibid., p. 63). 
 

 B.7.5.  Bij zijn arrest nr. 108/2005 van 22 juni 2005, waarnaar in de voormelde 

parlementaire voorbereiding wordt verwezen, heeft het Hof vastgesteld dat uit de 

parlementaire voorbereiding van artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 

betreffende het gerechtelijk akkoord blijkt dat de wetgever tot doel heeft gehad handelaars aan 

te moedigen om met een onder gerechtelijk akkoord geplaatste schuldenaar 
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handelsbetrekkingen aan te knopen teneinde de continuïteit van de onderneming veilig te 

stellen en het gerechtelijk akkoord een kans op slagen te geven. Daarom heeft hij bepaald dat 

de aldus ontstane schulden, in geval van faillissement van de schuldenaar, als boedelschulden 

van dat faillissement gelden. 

 

 Het Hof heeft daaruit besloten dat door die schulden enkel als boedelschulden te 

kwalificeren wanneer de schuldenaar als gevolg van het mislukken van het akkoord failliet 

wordt verklaard in de loop van de akkoordprocedure en niet wanneer dit gebeurt na het 

beëindigen ervan, zelfs wanneer er een nauwe band bestaat tussen de faillietverklaring en het 

mislukken van het akkoord, het voormelde artikel 44, tweede lid, een onderscheid in het leven 

roept dat geen verband vertoont met het beschreven doel en dat afhangt van gebeurtenissen 

waarop de schuldeisers die tijdens de akkoordprocedure met de schuldenaar contracteren geen 

greep hebben. 

 

 B.8.  In de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over het 

verschil in behandeling onder schuldeisers dat het gevolg zou zijn van artikel 37, eerste lid, 

van de WCO, in zoverre het de schuldvordering van de btw-administratie, wegens de 

wettelijke oorsprong daarvan, het voordeel van het statuut van boedelschuld zou ontzeggen, 

terwijl de schuldvorderingen die beantwoorden aan prestaties uitgevoerd in de periode van 

gerechtelijke reorganisatie maar die een contractuele oorsprong hebben, het voordeel van dat 

statuut kunnen genieten. 

 

 B.9.  De schuldvordering van de btw-administratie vindt haar oorsprong in artikel 2 van 

het BTW-Wetboek, dat bepaalt dat de leveringen van goederen en de diensten die door een als 

zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht, aan de 

belasting zijn onderworpen wanneer ze in België plaatsvinden. 

 

 Krachtens de artikelen 17 en 22 van hetzelfde Wetboek is die belasting verschuldigd, 

voor de leveringen van goederen, over het gefactureerde bedrag, op het tijdstip waarop de 

factuur wordt uitgereikt, en voor diensten op het tijdstip waarop zij worden verricht. 

 

 B.10.  Zoals blijkt uit de in B.4 tot B.7 aangehaalde parlementaire voorbereiding, heeft de 

wetgever de zorg om de continuïteit van de onderneming veilig te stellen, willen verzoenen 

met de zorg om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren. Met dat doel voor ogen heeft hij 
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ten voordele van de medecontractanten van de onderneming in moeilijkheden voorzien in een 

recht van voorrang ten opzichte van de andere schuldeisers, teneinde hen ertoe aan te 

moedigen met die onderneming handelsbetrekkingen aan te knopen en aldus het gerechtelijk 

akkoord een kans op slagen te geven. 

 

 In het licht van het voormelde doel van de wetgever bestaat er tussen de 

btw-administratie, die een niet-contractuele schuldeiser van de onderneming in moeilijkheden 

is, en de medecontractanten van die onderneming, die contractuele schuldeisers zijn, een 

wezenlijk verschil dat verantwoordt dat die beide categorieën, krachtens het in het geding 

zijnde artikel 37 van de WCO, verschillend worden behandeld. Hoewel kan worden 

aangenomen dat aan de medecontractanten van de onderneming in moeilijkheden de nodige 

zekerheid moet worden geboden teneinde hen ertoe aan te moedigen met die onderneming 

contractuele betrekkingen te onderhouden, moet een dergelijke zekerheid immers niet worden 

geboden ten aanzien van de btw-administratie, die met de betrokken onderneming geen 

dergelijke contractuele betrekkingen aanknoopt maar te haren aanzien over fiscale 

schuldvorderingen beschikt die, hoewel zij verband kunnen houden met handelsverrichtingen, 

een automatisch karakter hebben dat het gevolg is van de loutere toepassing van de wet. 

 

 De omstandigheid dat de term « cocontractant » niet voorkomt in de Franstalige versie 

van het krachtens de wet van 31 januari 2009 uiteindelijk aangenomen artikel 37, eerste lid, 

van de WCO kan die vaststelling niet wijzigen. Zowel uit de Nederlandstalige versie van de 

wettekst als uit de parlementaire voorbereiding, volgt immers dat de wetgever daadwerkelijk 

de medecontractanten van de schuldenaar heeft willen beogen door hun een recht van 

voorrang toe te kennen om de handelsbetrekkingen van de onderneming tijdens de periode 

van gerechtelijke reorganisatie te vrijwaren, zonder dat daarin enige reden kan worden 

gevonden voor het feit dat de term uit de Franstalige versie van de tekst is verdwenen. 

 

 B.11.  Daaruit volgt dat artikel 37 van de WCO, in die zin geïnterpreteerd dat de fiscale 

schulden inzake btw geen « boedelschulden » kunnen uitmaken, niet onbestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.12.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 B.13.  Met de tweede prejudiciële vraag ondervraagt het verwijzende rechtscollege het 

Hof over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 37, 

eerste lid, van de WCO, in die zin geïnterpreteerd dat de schulden inzake bedrijfsvoorheffing, 

in tegenstelling tot de btw-schulden die beantwoorden aan prestaties uitgevoerd ten aanzien 

van de schuldenaar in de periode van gerechtelijke reorganisatie, wel « boedelschulden » 

kunnen uitmaken. Derhalve dient het Hof zich uit te spreken over het verschil in behandeling 

tussen de verschillende soorten van schuldvorderingen van de belastingadministratie dat het 

gevolg is van die interpretatie. 

 

 B.14.  De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belasting, dat wordt afgehouden aan 

de bron en wordt geïnd gedurende het jaar zelf waarin de inkomsten worden ontvangen en 

wordt berekend op inkomsten die een zekere stabiliteit vertonen. De storting van de 

bedrijfsvoorheffing is verplicht en ten laste van de werkgever van de belastingplichtige. 

 

 B.15.  Zoals hierboven is vastgesteld, beoogde de wetgever met de aanneming van het in 

het geding zijnde artikel 37, eerste lid, van de WCO erin de nodige zekerheid te bieden aan de 

medecontractanten van de onderneming in moeilijkheden, teneinde hen ertoe aan te moedigen 

contractuele betrekkingen met die onderneming te onderhouden. Om dezelfde redenen als die 

welke hebben geleid tot het antwoord op de eerste prejudiciële vraag, dient te worden 

vastgesteld dat een dergelijke zekerheid niet dient te worden geboden ten voordele van de 

belastingadministratie voor de schuld inzake bedrijfsvoorheffing, nu de belastingadministratie 

met de schuldenaar in kwestie geen handelsbetrekkingen onderhoudt maar de 

bedrijfsvoorheffing, zoals de btw, een fiscale schuldvordering uitmaakt waarvan de 

belastingadministratie houder is door de loutere toepassing van de wet. Het feit dat de 

bedrijfsvoorheffing deel uitmaakt van het brutoloon en dat dat loon de tegenprestatie vormt 

voor de prestaties verricht ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst tijdens de procedure 

van gerechtelijke reorganisatie, doet daaraan geen afbreuk en heeft niet tot gevolg dat de 

belastingadministratie, die zelf geen prestaties heeft uitgevoerd en wier verhouding ten 

aanzien van de schuldenaar door de wet wordt bepaald, als medecontractant van de betrokken 

onderneming kan worden beschouwd aan wie een zekerheid moet worden geboden teneinde 

contractuele betrekkingen aan te moedigen. 
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 Bijgevolg doet de in het geding zijnde bepaling, in die interpretatie dat de 

bedrijfsvoorheffing een « boedelschuld » kan uitmaken, een verschil in behandeling onder de 

schuldvorderingen van de belastingadministratie ontstaan dat niet redelijk verantwoord is. 

 

 B.16.  Derhalve is artikel 37, eerste lid, van de WCO, in de interpretatie die het 

verwijzende rechtscollege in de tweede prejudiciële vraag eraan verleent, niet bestaanbaar met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.17.  Het in het geding zijnde artikel 37, eerste lid, kan evenwel een andere interpretatie 

krijgen, volgens welke de bedrijfsvoorheffing geen « boedelschuld » kan uitmaken. 

 

 B.18.  In die interpretatie, die niet wordt tegengesproken door de tekst van de in het 

geding zijnde bepaling, noch door de parlementaire voorbereiding en die steun vindt in twee 

arresten van 27 maart 2015 van het Hof van Cassatie (Arr. Cass., 2015, nr. 3, pp. 854 en 

volgende en F.14.0157.N), is het in de tweede prejudiciële vraag aangeklaagde verschil in 

behandeling tussen de schuldvorderingen van de belastingadministratie onbestaande, zodat 

artikel 37, eerste lid, van de WCO bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 1.  Artikel 37, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen, in die zin geïnterpreteerd dat de schuldvordering van de btw-administratie die 

beantwoordt aan prestaties uitgevoerd ten aanzien van de schuldenaar in de periode van 

gerechtelijke reorganisatie, geen boedelschuld kan uitmaken, schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet niet. 

 

 2.  -  Dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat de schuld inzake bedrijfsvoorheffing 

een boedelschuld kan uitmaken, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  Dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat de schuld inzake bedrijfsvoorheffing 

geen boedelschuld kan uitmaken, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 april 2017. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 
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GwH 24 maart 2016 
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Rolnummers 6186, 6188 en 6189 

 
 

Arrest nr. 50/2016 
van 24 maart 2016 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 49/1, vierde lid, van de wet van 31 januari 

2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door het Hof van Beroep te 

Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters A. Alen, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

M&D Seminars 170



2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij drie arresten van 7 april 2015 in zake de Belgische Staat tegen respectievelijk de 
bvba « La Centrale », de bvba « Genius Vision » en de nv «  », waarvan de expedities 
ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 21 april 2015, heeft het Hof van Beroep te Bergen 
de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 49/1, vierde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen, in samenhang gelezen met artikel 49/1, tweede lid, van de 
wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en met de 
artikelen 1, 2, 3bis en 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers, in die zin geïnterpreteerd dat de schuldvordering met betrekking tot 
bedrijfsvoorheffing, die is ontstaan uit vóór de opening van de procedure van gerechtelijke 
reorganisatie verrichte prestaties, geen enkele vermindering of kwijtschelding van 
schuldvorderingen in het kader van een reorganisatieplan zou kunnen ondergaan, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het een onderscheiden behandeling 
voorbehoudt aan de verschillende soorten van schuldvorderingen van de 
belastingadministratie, naargelang zij deel uitmaken van het brutoloon of niet, en in zoverre 
het een volkomen bevoorrechte behandeling zou voorbehouden aan dat soort van fiscale 
schuldvordering ten opzichte van de andere schuldeisers die in het door een onder 
gerechtelijke reorganisatie vallende schuldenaar neergelegde herstelplan zijn beoogd ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6186, 6188 en 6189 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Depré en 
Mr. E. de Lophem, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 16 december 2015 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
T. Giet en R. Leysen te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 13 januari 2016 en de 
zaken in beraad zullen worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 
13 januari 2016 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 De geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter hebben een plan van gerechtelijke reorganisatie 
aangevraagd, dat telkens met een meerderheid van de schuldeisers werd goedgekeurd. In de zaak nr. 6186 
voorzag het plan met name erin dat de bedienden en arbeiders 100 pct. van hun schuldvordering inzake loon 
zouden krijgen. In de zaak nr. 6188 voorzag het plan voor alle schuldeisers erin dat zij zouden worden betaald 
ten belope van 50 pct. van de hoofdsom van hun schuldvorderingen, met uitsluiting van de interesten, straffen, 
verhogingen, geldboeten of andere kosten en toebehoren; bij de schuldeisers werd geen enkele werknemer 
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vermeld. In de zaak nr. 6189 voorzag het plan erin dat de gewone schuldeisers 15 pct. van hun 
hoofdschuldvordering zouden krijgen, met afstand van de verwijlinteresten, strafbedingen, gerechtskosten en 
andere kosten en toebehoren; de FOD Financiën zou volledig worden terugbetaald ingevolge de verkoop van het 
onroerend goed; geen enkele werknemer of ex-werknemer heeft deelgenomen aan de stemming. 
 
 De Belgische Staat is vrijwillig tussengekomen in die procedures. De Rechtbank van Koophandel te Bergen 
heeft die tussenkomst ontvankelijk maar ongegrond verklaard, aangezien het plan werd goedgekeurd met 
inachtneming van de in artikel 54 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen bedoelde 
voorwaarden. De Belgische Staat heeft hoger beroep ingesteld tegen die vonnissen, aangezien hij van mening 
was dat daarin was voorbijgegaan aan het begrip « loon » dat, zoals in het arrest van het Hof van Cassatie van 
16 mei 2014 in herinnering is gebracht, betrekking heeft op het brutoloon van de werknemer, met inbegrip van 
de bedrijfsvoorheffing. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat de schuldeisers, sedert de inwerkingtreding van de wet van 27 mei 
2013, een bij artikel 49/1 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen geregelde 
gedifferentieerde behandeling kennen. Krachtens het tweede lid van die bepaling moeten de institutionele 
schuldeisers worden behandeld op een wijze die gelijkwaardig is aan die van de gewone schuldeisers in de 
opschorting die in het herstelplan het best worden behandeld. Krachtens het vierde lid van die bepaling kan het 
plan geen vermindering of kwijtschelding bevatten van schuldvorderingen die uit vóór de opening van de 
procedure verrichte arbeidsprestaties zijn ontstaan. De strafrechtelijke boete kent een onderscheiden 
behandeling, die bij het zesde lid van diezelfde bepaling is geregeld. 
 
 De Belgische Staat baseert zich op het feit dat het zesde lid voor een fiscale schuldvordering - de 
strafrechtelijke boete - een bijzondere behandeling invoert om te besluiten dat het tweede lid geen betrekking 
kan hebben op alle fiscale schuldvorderingen, en dat het vierde lid voor een fiscale schuldvordering - de 
bedrijfsvoorheffing - eveneens een bijzondere behandeling invoert. 
 
 De geïntimeerde partijen verweren zich door te oordelen dat het arrest van het Hof van Cassatie van 16 mei 
2014 enkel betrekking heeft op de schuldvorderingen die na het instellen van de procedure van gerechtelijke 
reorganisatie zijn ontstaan, en dat ten aanzien van de wil van de wetgever en van de parlementaire voorbereiding 
van de in het geding zijnde bepaling waarin naar het Verdrag nr. 95 van de IAO (Internationale 
Arbeidsorganisatie) wordt verwezen, enkel het nettoloon de bij de wet betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen ingevoerde maximale bescherming geniet. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat, hoewel het begrip « loon » internationaalrechtelijk betrekking heeft 
op het aan de werknemer gestorte nettogedeelte en op de door de nationale wetgeving toegestane inhoudingen, 
het rechtstreeks aan de werknemer gestorte nettogedeelte soms een bijzondere behandeling krijgt in geval van 
insolvabiliteit van de werkgever, zoals in het Verdrag nr. 197 van de IAO, dat evenwel niet door België werd 
geratificeerd. 
 
 De verwijzende rechter vraagt zich dan ook af of een interpretatie waarbij enkel het nettogedeelte van het 
loon wordt beschermd, te dezen is toegestaan ten aanzien van de bewoordingen van de in het geding zijnde 
bepaling; hij is van oordeel dat in het arrest van het Hof van Cassatie van 16 mei 2014, in tegenstelling tot 
hetgeen de geïntimeerde partijen beweren, geen onderscheid wordt gemaakt naargelang de schuldvordering 
dateert van vóór of na het instellen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, waarbij dat arrest 
bovendien moet worden verduidelijkt door het arrest van 27 maart 2015 waarin het Hof van Cassatie de nood 
aan een contractuele verbintenis beklemtoont opdat toepassing wordt gemaakt van artikel 37 van de wet 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen. De verwijzende rechter staat ook stil bij de eventuele nood 
aan de hoedanigheid van werknemer van de schuldeiser opdat de in het geding zijnde bepaling van toepassing is, 
en is van oordeel dat de vraag blijft of de schuldvordering inzake loon, die is ontstaan uit prestaties die ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst zijn verricht, de bedragen omvat die met toepassing van artikel 23 van 
de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen kunnen worden ingehouden, waaronder de 
bedrijfsvoorheffing. Hij beslist dan ook om de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag ambtshalve te stellen.  
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  III.  In rechte 

 

- A - 
 
 A.1.  Vooraf preciseert de Ministerraad dat de verwijzende rechter het Hof niet verzoekt een correcte 
interpretatie vast te stellen, maar te bepalen of de interpretatie die hij in aanmerking neemt, in overeenstemming 
is met de in de prejudiciële vraag aangevoerde normen. 
 
 Zoals het Hof in vaste rechtspraak in herinnering heeft gebracht, bestaat het doel van de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie erin de continuïteit van de ondernemingen te bevorderen, hetgeen verband houdt met 
het algemeen belang; het belang van de opschorting bestaat net erin dat zij belangrijke gevolgen met zich 
meebrengt voor de prerogatieven van de schuldeisers, teneinde aan de onderneming de mogelijkheid tot herstel 
te bieden. De in het geding zijnde bepaling, die in 2013 werd ingevoegd, voert een bijzondere bescherming van 
werknemers in, teneinde bepaalde misbruiken te verhelpen die in de praktijk werden vastgesteld. 
 
 A.2.  Het eerste verschil in behandeling betreft de verschillende soorten van schuldvorderingen van de 
belastingadministratie, naargelang zij deel uitmaken van het brutoloon of niet, in de door de verwijzende rechter 
in aanmerking genomen interpretatie : in het eerste geval genieten zij de hogere bescherming van de in het 
geding zijnde bepaling, in het tweede geval genieten zij die niet. 
 
 Het tweede verschil in behandeling betreft de openbare schuldeiser van een fiscale schuldvordering die als 
brutoloon is beschermd, in de door de verwijzende rechter in aanmerking genomen interpretatie, en elke andere 
schuldeiser die die bescherming niet zou genieten. 
 
 A.3.  De Ministerraad is van mening dat het verschil in behandeling op een objectief criterium berust en 
redelijk verantwoord en evenredig is. Aangezien de belasting wordt aangewend voor overheidsuitgaven die 
gericht zijn op het algemeen belang, kan worden aangenomen dat een afwijking van de gemeenrechtelijke regel 
die ertoe strekt de betaling van die belasting te verzekeren, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. Het Hof heeft trouwens reeds geoordeeld dat het voordeel waarover de overheid ten opzichte van de 
andere schuldeisers zou beschikken, op zich geen verschil in behandeling uitmaakt dat strijdig is met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Te dezen is het niet zozeer de identiteit van de schuldeiser maar wel de aard van de schuldvordering die de 
in de in het geding zijnde bepaling vastgelegde bijzondere behandeling verantwoordt. 
 
 De beoogde schuldvordering is immers de bedrijfsvoorheffing van een werknemer, die een wijze van 
betaling van de personenbelasting is, die door de werknemer en niet door de werkgever wordt gedragen. De 
werkgever houdt die voorheffing enkel in en stort ze enkel door aan de Schatkist voor rekening van de 
werknemer, de enige betrokken belastingplichtige. Aldus zal het aan de werknemer staan, indien de 
bedrijfsvoorheffing niet toereikend is, de storting na inkohiering aan te vullen; in het tegenovergestelde geval zal 
een eventueel te veel geïnde bedrijfsvoorheffing door de belastingadministratie aan de werknemer worden 
terugbetaald. 
 
 Op die wijze is het de werknemer die wordt beschermd door de in het geding zijnde regel, in die zin 
geïnterpreteerd dat hij betrekking heeft op het brutoloon en niet op het nettoloon. Het is trouwens dat brutoloon 
dat wordt beschermd bij het Verdrag nr. 95 van de IAO, dat door België is geratificeerd, en waarnaar in de 
parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling wordt verwezen. 
 
 A.4.  De Ministerraad verzoekt het Hof dan ook om de gestelde prejudiciële vraag ontkennend te 
beantwoorden. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 49/1 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen (hierna : WCO), zoals ingevoegd bij artikel 27 van de wet van 27 mei 2013 

« tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen » 

(hierna : de wet van 27 mei 2013), bepaalt : 

 

 « De voorstellen bevatten voor alle schuldeisers een betalingsvoorstel dat niet minder dan 
15 procent van het bedrag van de schuldvordering mag bedragen. 
 
 Als het plan in een gedifferentieerde behandeling van de schuldeisers voorziet, mag de 
behandeling van de openbare schuldeisers die een algemeen voorrecht genieten, niet minder 
gunstig zijn dan die welke de best behandelde gewone schuldeisers in de opschorting 
genieten. Overeenkomstig het derde lid en met een strikte motivering kan in een lager 
percentage worden voorzien. 
 
 Het plan kan voor de hierboven vermelde schuldeisers of categorieën van schuldeisers, 
lagere percentages voorstellen op basis van dwingende en met redenen omklede vereisten die 
verband houden met de continuïteit van de onderneming. 
 
 Het plan kan geen vermindering of kwijtschelding bevatten van schuldvorderingen die 
zijn ontstaan uit vóór de opening van de procedure verrichte arbeidsprestaties. 
 
 Het plan kan niet voorzien in een vermindering van de onderhoudsschulden, noch van de 
schulden die voor de schuldenaar voortvloeien uit de verplichting tot herstel van de door zijn 
schuld veroorzaakte schade die verbonden is aan het overlijden of aan de aantasting van de 
lichamelijke integriteit van een persoon. 
 
 Het reorganisatieplan kan niet voorzien in een vermindering of kwijtschelding van de 
strafrechtelijke boeten ». 
 

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van artikel 49/1, vierde lid, van de WCO, « in samenhang gelezen 

met artikel 49/1, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen en met de artikelen 1, 2, 3bis en 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende 

de bescherming van het loon der werknemers », indien die bepaling in die zin wordt 

geïnterpreteerd dat de schuldvordering van de fiscus met betrekking tot de 

bedrijfsvoorheffing, die is ontstaan uit vóór de opening van de procedure van gerechtelijke 

reorganisatie verrichte prestaties, geen enkele vermindering of kwijtschelding van 

schuldvorderingen in het kader van een reorganisatieplan zou kunnen ondergaan : die 

bepaling zou aldus een verschil in behandeling tussen verschillende soorten van 
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schuldvorderingen van de belastingadministratie in het leven roepen, naargelang zij deel 

uitmaken van het brutoloon of niet, en zou een volkomen bevoorrechte behandeling 

voorbehouden aan de fiscale schuldvordering inzake bedrijfsvoorheffing ten opzichte van de 

andere schuldeisers die in het door een onder gerechtelijke reorganisatie vallende schuldenaar 

neergelegde herstelplan zijn beoogd. 

 

 B.3.  De voor de verwijzende rechter hangende geschillen betreffen procedures van 

gerechtelijke reorganisatie tijdens welke de belastingadministratie een verzoekschrift tot 

vrijwillige tussenkomst heeft neergelegd teneinde, voor de schuldvordering inzake 

bedrijfsvoorheffing, de bij de in het geding zijnde bepaling toegekende bescherming van het 

loon te genieten. 

 

 B.4.  Uit de formulering van de prejudiciële vraag blijkt dat de verwijzende rechter het 

Hof een vraag stelt over het in het geding zijnde artikel 49/1, vierde lid, van de WCO in de 

interpretatie volgens welke de bescherming die bij de bepaling wordt toegekend aan 

« schuldvorderingen die zijn ontstaan uit vóór de opening van de procedure verrichte 

arbeidsprestaties », niet alleen op het nettoloon van de werknemer maar ook op de 

schuldvordering inzake bedrijfsvoorheffing betrekking heeft. In die interpretatie zou de in het 

geding zijnde bepaling een verschil in behandeling teweegbrengen, enerzijds, tussen fiscale 

schuldvorderingen en, anderzijds, tussen de schuldvordering inzake bedrijfsvoorheffing en de 

andere schuldvorderingen die in het herstelplan zijn beoogd. 

 

 Het Hof beantwoordt de vraag in die interpretatie, in zoverre zij betrekking heeft op de 

bedrijfsvoorheffing. 

 

 

 Ten aanzien van de draagwijdte van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.5.  De bij de wet van 31 januari 2009 vastgelegde procedure van gerechtelijke 

reorganisatie strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het 

geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten. 
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 De parlementaire voorbereiding vermeldt daarover : 

 

 «  De continuïteit van de onderneming behouden 
 De activiteiten behouden 

activiteit die gedeeltelijk losstaat van het medium ervan. De formulering is heel ruim bedoeld, 
teneinde te voorkomen dat de wil van de wetgever door interpretaties wordt vertekend : het is 
duidelijk de bedoeling ervoor te zorgen dat problemen van structurele of toevallige aard in 
toereikende economische omstandigheden kunnen worden opgelost » (Parl. St., Kamer, B.Z. 
2007, DOC 52-0160/001, p. 15). 
 

 B.6.  De wetgever heeft met die procedure de draagwijdte willen verruimen van de 

regelgeving op het gerechtelijk akkoord, die zij vervangt (ibid., DOC 52-0160/002, pp. 39 en 

82). Hij heeft getracht het doel van behoud van de continuïteit van de onderneming te 

verzoenen met dat van vrijwaring van de rechten van de schuldeisers : 

 

 « [De materie met betrekking tot de gevolgen van de gerechtelijke reorganisatie] is een 
van de moeilijkste die er bestaat omdat een insolventiewetgeving rekening moet houden met 
zeer uiteenlopende belangen : de belangen van de schuldeisers die wensen betaald te worden 
op zo kort mogelijke tijd en de nood om de reorganisatie een kans te geven (met inbegrip van 
een reorganisatie door overdracht van de onderneming). De regel is dat de continuïteit en van 
de onderneming en van de contracten behouden blijft, maar het is vanzelfsprekend dat in een 
periode van acute betaalmoeilijkheden de handhaving van de rechten bedreigd wordt » (ibid., 
DOC 52-0160/005, p. 10). 
 

 B.7.1.  De WCO voorziet in de mogelijkheid voor de schuldenaar om, via een 

verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van koophandel en onder bepaalde voorwaarden, 

een opschorting van betaling van de schuldvorderingen van zijn schuldeisers te verkrijgen, 

met het oog op, ofwel, het bewerkstelligen van een minnelijk akkoord (artikel 43), ofwel, het 

verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan (hierna : collectief 

akkoord) (artikelen 44 tot 58), ofwel, het toestaan van de overdracht onder gerechtelijk gezag, 

aan een of meer derden, van het geheel of een gedeelte van de onderneming of haar 

activiteiten (artikelen 59 tot 70). 

 

 B.7.2.  Te dezen gaat het om gerechtelijke reorganisaties door een collectief akkoord, 

waarvan de rechtspleging, in grote lijnen, inhoudt dat, nadat de rechtbank van koophandel de 

procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend heeft verklaard, de schuldenaar een 

reorganisatieplan ter griffie dient neer te leggen (artikel 44 van de WCO), waarvan de inhoud 

wordt geregeld door de artikelen 47 tot 52 van de WCO, en waarover de schuldeisers in de 

opschorting dienen te stemmen. Bovendien kan elke belanghebbende bij een verzoekschrift 
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dat, op straffe van nietigheid, de middelen en de conclusies bevat, vrijwillig tussenkomen in 

die procedure (artikel 5, vijfde lid, van de WCO, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 

27 mei 2013). 

 

 Het reorganisatieplan wordt geacht te zijn goedgekeurd door de schuldeisers « wanneer 

de meerderheid van hen, die met hun onbetwiste of overeenkomstig artikel 46, § 3, voorlopig 

aanvaarde schuldvorderingen de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen 

vertegenwoordigen, voor stemmen » (artikel 54, tweede lid, van de WCO). Er is dus een 

dubbelemeerderheidvereiste : in aantal van de schuldeisers en in grootte van de 

schuldvorderingen (Parl. St., Kamer, B.Z. 2007, DOC 52-0160/001, p. 31). Met de 

schuldeisers die niet aan de stemming deelnamen en hun schuldvorderingen wordt geen 

rekening gehouden bij het berekenen van de meerderheden (artikel 54, derde lid, van de 

WCO). 

 

 Wanneer het reorganisatieplan wordt goedgekeurd door de schuldeisers, dient de 

rechtbank van koophandel zich uit te spreken over de homologatie ervan (artikel 55 van de 

WCO). Door de homologatie wordt het reorganisatieplan bindend voor alle schuldeisers in de 

opschorting (artikel 57, eerste lid, van de WCO). 

 

 B.8.1.  Het staat bijgevolg aan de schuldenaar om een reorganisatieplan op te stellen en 

ter griffie neer te leggen. 

 

 Krachtens artikel 47 van de WCO bestaat het reorganisatieplan uit een beschrijvend en 

een bepalend gedeelte. In het eerste gedeelte dienen onder meer de staat van de onderneming, 

de moeilijkheden die ze ondervindt en de middelen waarmede zij die wil verhelpen, te worden 

beschreven. Het tweede gedeelte bevat de maatregelen om de schuldeisers in de opschorting 

te voldoen. Krachtens artikel 48 van de WCO dient het reorganisatieplan de rechten van alle 

personen die houder zijn van schuldvorderingen in de opschorting of van schuldvorderingen 

die zullen ontstaan ten gevolge van de stemming of de homologatie van het reorganisatieplan, 

te beschrijven. 

 

 B.8.2.  Krachtens artikel 49 van de WCO vermeldt het reorganisatieplan de voorgestelde 

betalingstermijnen en de verminderingen op de schuldvorderingen in de opschorting, in 

kapitaal en intresten. Het kan onder meer in de omzetting van schuldvorderingen in aandelen 
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voorzien, alsook in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van 

schuldvorderingen, onder meer op grond van de omvang of van de aard ervan. 

 

 In B.15.5 van zijn arrest nr. 8/2012 van 18 januari 2012 heeft het Hof gepreciseerd dat de 

mogelijkheid om te voorzien in een « gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën 

van schuldvorderingen » ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet 

in die zin kan worden begrepen dat zij toelaat dat het plan voorziet in verschillen in 

behandeling die niet redelijk zouden zijn verantwoord. 

 

 B.9.1.  Met betrekking tot de schuldvorderingen in de opschorting wordt in de 

parlementaire voorbereiding gepreciseerd : 

 

 « Schuldvorderingen in de opschorting zijn die als bedoeld in de aanvraag tot 
opschorting. Ze gaan noodzakelijkerwijze vooraf aan de dag waarop de opschorting open is 
verklaard of is ontstaan uit het vonnis zelf (bijvoorbeeld een schuld die ontstaat wegens de 
toepassing van een ontbindende voorwaarde in geval van reorganisatie). Het betreft twee 
soorten schulden : gewone schuldvorderingen in de opschorting en buitengewone 
schuldvorderingen in de opschorting. 
 
 Laatstgenoemde schuldvorderingen krijgen een bijzondere behandeling en zijn zeker 
gesteld door een zakelijke zekerheid, dus een waarborg of een hypotheek, dan wel komen in 
aanmerking voor een waarborg verstrekt door de retentie van een eigendomsrecht of via een 
bijzonder voorrecht » (Parl. St., Kamer, B.Z. 2007, DOC 52-0160/001, p. 9). 
 

 B.9.2.  Uit de in artikel 2 van de WCO vervatte definities van « buitengewone 

schuldvorderingen in de opschorting » en « gewone schuldvorderingen in de opschorting », 

alsmede uit de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-0160/005, 

p. 133; Parl. St., Senaat, 2008-2009, nr. 4-995/3, p. 21), blijkt dat de belastingadministratie 

dient te worden beschouwd als een gewone schuldeiser in de opschorting. 

 

 In de parlementaire voorbereiding wordt dit toegelicht als volgt : 

 

 « De schuldvorderingen van de belastingsadministratie, van de RSZ en de algemeen 
bevoorrechte schuldvorderingen in het algemeen zijn gewone schuldvorderingen in de 
opschorting. De wijziging van de rechten van de fiscus in verhouding tot de wet betreffende 
het gerechtelijk akkoord heeft tot doel om, in het kader van procedures die het herstel van de 
onderneming beogen, en uiteraard zonder afbreuk te doen aan de zekerheden en voorrechten 
die ingesteld zijn door de hypotheekwet of door bijzondere wetten, de gelijke behandeling te 
verzekeren van alle schuldeisers, zowel openbare als private, en er op die manier voor te 
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zorgen dat elk van deze laatste in het algemeen belang correct bijdraagt tot het herstel van de 
onderneming » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 45). 
 

 B.9.3.  De werknemer die over een schuldvordering inzake loon beschikt die is ontstaan 

vóór het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent, beschikt krachtens de 

in artikel 2 van de in het geding zijnde wet gegeven definities ook over een schuldvordering 

in de opschorting; bij ontstentenis van een bijzonder voorrecht is die schuldvordering 

eveneens een gewone schuldvordering in de opschorting. 

 

 B.10.1.  Overeenkomstig artikel 49 van de WCO kan het reorganisatieplan voorzien in 

een vermindering van de schuldvorderingen in de opschorting, waarbij in beginsel zowel die 

van de belastingadministratie als die van de werknemers worden beoogd. 

 

 Dat artikel bepaalt : 

 

 « Het plan vermeldt de voorgestelde betalingstermijnen en de verminderingen op de 
schuldvorderingen in de opschorting, in kapitaal en intresten. Het kan in de omzetting van 
schuldvorderingen in aandelen voorzien, alsook in een gedifferentieerde regeling voor 
bepaalde categorieën van schuldvorderingen, onder meer op grond van de omvang of van de 
aard ervan. Het plan kan eveneens in een maatregel voorzien voor de verzaking aan de 
interesten of de herschikking van de betaling ervan, alsook in de prioritaire aanrekening van 
de bedragen die zijn gerealiseerd op de hoofdsom van de schuldvordering. 
 
 Het plan kan ook de gevolgen evalueren die de goedkeuring van het plan zou meebrengen 
voor de betrokken schuldeisers. 
 
 Het kan ook bepalen dat geen schuldvergelijking mogelijk zal zijn tussen de 
schuldvorderingen in de opschorting en de schulden van de schuldeiser-titularis die zijn 
ontstaan na de homologatie. Een dergelijk voorstel kan niet gedaan worden met betrekking tot 
samenhangende vorderingen. 
 
 Wanneer de continuïteit van de onderneming een vermindering van de loonmassa vereist, 
wordt in een sociaal luik van het reorganisatieplan voorzien, voor zover over een dergelijk 
plan niet eerder was onderhandeld. In voorkomend geval kan het in ontslagen voorzien. 
 
 Bij de uitwerking van dit plan worden de vertegenwoordigers van het personeel in de 
ondernemingsraad, of, indien er geen is, in het comité voor preventie en bescherming op het 
werk, of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging of, indien er geen is, een 
werknemersafvaardiging gehoord ». 
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 B.10.2.1.  De in het geding zijnde bepaling, die bij de wet van 27 mei 2013 is ingevoegd, 

bakent de mogelijkheden voor het plan om in die verminderingen van schuldvorderingen in 

de opschorting te voorzien evenwel af. 

 

 Die bepaling strekt immers ertoe « in het reorganisatieplan de nadere regels te bepalen 

met betrekking tot de voorstellen tot terugbetaling van de schuldeisers in de opschorting » 

(Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2692/003, p. 25). 

 

 B.10.2.2.  Een van de doelstellingen van de wet van 27 mei 2013 bestond erin « een einde 

te maken aan de bedrieglijke en ongepaste aanvragen en  de bescherming van de 

schuldeisers waaronder ook de werknemers [te verbeteren] » (ibid., p. 6; zie eveneens Parl. 

St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2692/001, p. 3). 

 

 Met betrekking tot de in het geding zijnde bepaling wordt in de parlementaire 

voorbereiding uiteengezet : 

 

 « Het is gebruikelijk dat de schuldenaar bij de redactie van het plan categorieën voorstelt, 
zoals de wet hem daartoe de mogelijkheid biedt. Die categorieën moeten functioneel 
aansluiten bij de doelstellingen van het plan : de onderneming of een deel ervan redden. 
 
 Bepaalde voorstellen in het plan van categorieën zijn niet toegelaten of moeten met 
beperkingen worden aanvaard, hetzij omdat zij zonder voldoende reden afwijken van het 
gemeen recht en het faillissementsrecht, hetzij omdat zij indruisen tegen de geest van 
internationale verdragen, hetzij omdat zij zouden kunnen wijzen op manipulaties van 
bepaalde schuldeisers. 
 
  
 
 Voor de hierna volgende bepaalde categorieën schuldeisers is geen beperking van rechten 
mogelijk. 
 
 Dit artikel beoogt volledige uitvoering te geven aan het Verdrag nr. 95 van de OIT. 
Hoewel dit verdrag niet strict genomen toepasselijk is op de reorganisatie, komt het toch 
wenselijk voor de werknemers in deze context een bijkomende bescherming te bieden. Deze 
bepaling is een bepaling van dwingend recht, wat inhoudt dat de werknemer die door deze 
bepaling beschermd wordt, ook hieraan kan verzaken » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 
DOC 53-2692/001, pp. 23-24). 
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 Er werd eveneens uiteengezet dat « het voortaan onmogelijk zal zijn dat de uitkeringen 

van de werknemers met bijvoorbeeld de helft worden verminderd; dat geldt vooral voor de 

achterstallige lonen die vóór het openen van de procedure hadden moeten worden betaald » 

(Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2692/003, pp. 11-12). 

 

 B.10.3.  Uit de combinatie van artikel 49 van de WCO en de in het geding zijnde 

bepaling vloeit voort dat de schuldvorderingen in de opschorting die zijn ontstaan uit vóór de 

opening van de procedure van reorganisatie verrichte arbeidsprestaties, worden vrijgesteld 

van de in artikel 49 van de WCO bedoelde mogelijkheid tot vermindering of kwijtschelding, 

en dat het met die maatregel nagestreefde legitieme doel erin bestaat een aanvullende 

bescherming aan de werknemers van de onderneming in moeilijkheden te bieden. 

 

 B.11.  Er dient dan ook te worden onderzocht of de in het geding zijnde bepaling, in die 

zin geïnterpreteerd dat zij betrekking heeft op de schuldvordering inzake bedrijfsvoorheffing, 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 

 Ten aanzien van de schuldvordering inzake bedrijfsvoorheffing 

 

 B.12.1.  De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belasting, dat wordt afgehouden 

aan de bron en wordt geïnd gedurende het jaar zelf waarin de inkomsten worden ontvangen en 

wordt berekend op de inkomsten die een zekere stabiliteit vertonen. De storting van de 

bedrijfsvoorheffing is verplicht en ten laste van de werkgever van de belastingplichtige. 

 

 B.12.2.  In artikel 270 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 

worden de categorieën van personen opgesomd die « de bedrijfsvoorheffing [ ] verschuldigd 

[zijn] ». Overeenkomstig die bepaling is de bedrijfsvoorheffing met name verschuldigd door 

de belastingplichtigen die als schuldenaar, bewaarder, mandataris of tussenpersoon in België 

of in het buitenland bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders betalen of 

toekennen. 
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 In de artikelen 86 en volgende van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot 

uitvoering van het WIB 1992 wordt uitvoerig de wijze van inning van die bedrijfsvoorheffing 

beschreven, die aan de bron verschuldigd is op de in artikel 87 van hetzelfde besluit bedoelde 

beroepsinkomsten. 

 

 B.12.3.  De bedrijfsvoorheffing, een wijze van vervroegde inning van de 

personenbelasting die op de beroepsinkomsten van de werknemers zal worden ingekohierd, 

vormt een fiscale schuldvordering waarvan de betaling door de onderneming moet worden 

verricht. 

 

 Het niet tijdig betalen van de bedrijfsvoorheffing kan aldus de in artikel 414 van het 

WIB 1992 bedoelde nalatigheidsinteresten voortbrengen of aanleiding geven tot een bij 

artikel 445 van het WIB 1992 toegestane administratieve boete. 

 

 Bij herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing kunnen de bestuurders bovendien 

hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, door een weerlegbaar vermoeden van fout, bedoeld 

in artikel 442quater, § 2, van het WIB 1992, zoals ingevoegd bij artikel 14 van de 

programmawet van 20 juli 2006, tenzij de niet-betaling voortvloeit uit financiële 

moeilijkheden die met name aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van de voormelde programmawet van 20 juli 2006 

wordt in dat verband uiteengezet dat de bedrijfsvoorheffing « door de onderneming voor 

rekening van derden[, te dezen de werknemers, wordt] geboekt » (Parl. St., Kamer, 2005-

2006, DOC 51-2517/012, p. 7). 

 

 B.13.1.  De bedrijfsvoorheffing wordt trouwens beschermd als bestanddeel van het loon 

van de werknemer, zoals zulks voortvloeit uit de wet van 12 april 1965 betreffende de 

bescherming van het loon der werknemers, waarvan de artikelen 1 en 2 de werkingssfeer van 

die wet en het begrip « loon » definiëren. 

 

 B.13.2.  Het doel van de Loonbeschermingswet bestaat erin een maximale 

beschikbaarheid van het door de werknemer verdiende loon te verzekeren. 
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 «  bescherming van het loon 
vooraf bestaande recht op loon, hetzij ingevolge een arbeidsovereenkomst, of een andere 
overeenkomst tot het verrichten van arbeid, hetzij krachtens een wet of reglement, te 
beschermen. Dit doel wordt bereikt door het treffen van de nodige maatregelen opdat de 
gerechtigde in voldoende mate over zijn loon kan beschikken om in zijn levensonderhoud en 
in dat van zijn gezin te voorzien » (Parl. St., Kamer, 1962-1963, nr. 471/1, p. 1). 
 

 B.13.3.  Artikel 3bis van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 

loon der werknemers, zoals ingevoegd bij artikel 81 van de wet van 26 juni 2002 

« betreffende de sluiting van de ondernemingen », bepaalt : 

 

 « De werknemer heeft recht op de betaling, door de werkgever, van het hem 
verschuldigde loon. Dit recht op de betaling van het loon heeft betrekking op het loon, 
vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht ». 
 

 Artikel 23 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « Op het loon van de werknemer mogen alleen in mindering worden gebracht : 
 
 1°   
 
  ». 
 

 B.13.4.  In de parlementaire voorbereiding van artikel 81 van de wet van 26 juni 2002, 

dat artikel 3bis in de wet van 12 april 1965 heeft ingevoegd, wordt uiteengezet : 

 

 « Het doel van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers bestaat er niet in te bepalen hetgeen aan de werknemer verschuldigd is, maar wel 
de betaling van hetgeen hem verschuldigd is, te beschermen. Daartoe bepaalt artikel 81 
uitdrukkelijk dat de werknemer recht heeft op de betaling van het loon (in de zin van artikel 2 
van [de] wet van 12 april 1965) dat hem verschuldigd is krachtens de rechtsbronnen bepaald 
in artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. 
 
 Dit recht op betaling van het loon heeft betrekking op het brutoloon van de werknemer, 
dit betekent vóór ondermeer de fiscale inhoudingen (bedrijfsvoorheffing) en sociale 
inhoudingen (persoonlijke werknemersbijdragen) verricht werden. Zulke inhoudingen zouden 
niet kunnen verricht worden indien de werknemer geen recht had op de betaling van zijn 
brutoloon » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1687/001, p. 48). 
 

 B.13.5.  Uit het voorgaande vloeit voort dat de schuldvordering inzake loon van de 

werknemer ook de bedrijfsvoorheffing omvat als inhouding die is ontstaan uit de 

arbeidsprestatie van de werknemer, waarop de werknemer krachtens zijn 
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arbeidsovereenkomst recht heeft, en die deel uitmaakt van het loon dat de werkgever heeft 

toegezegd, dat in dat opzicht door de wet van 12 april 1965 wordt beschermd. 

 

 B.13.6.  De omstandigheid dat de werknemer niet over een vorderingsrecht tegen de 

werkgever beschikt teneinde de betaling van die voorheffing rechtstreeks te verkrijgen, 

wijzigt de aard van die voorheffing niet. 

 

 B.14.  De schuldvordering inzake bedrijfsvoorheffing, die de onderneming verschuldigd 

is als voorschot op de belasting die de werknemers op hun beroepsinkomsten zullen moeten 

betalen, kan bijgevolg worden beschouwd als een schuldvordering « ontstaan uit 

arbeidsprestaties » die, in zoverre zij dateert van vóór de opening van de procedure, door de in 

het geding zijnde bepaling wordt beschermd. 

 

 Die fiscale schuldvordering voor rekening van de werknemers, die dateert van vóór de 

opening van de procedure, verschilt bijgevolg in essentie van de fiscale schuldvorderingen 

van de onderneming, die in voorkomend geval zouden kunnen worden verminderd, 

overeenkomstig artikel 49/1, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009. 

 

 De in het geding zijnde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij betrekking heeft op de 

fiscale schuldvordering inzake bedrijfsvoorheffing, kan evenmin een vorm van voorrecht voor 

de belastingadministratie uitmaken, aangezien het niet die laatste is die door de in het geding 

zijnde bepaling wordt beschermd, maar wel de werknemers en hun recht op loon, dat 

samenhangt met hun vóór de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie 

verrichte arbeidsprestaties. 

 

 B.15.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In die zin geïnterpreteerd dat het betrekking heeft op de schuldvordering inzake 

bedrijfsvoorheffing, schendt artikel 49/1, vierde lid, van de wet van 31 januari 2009 

betreffende de continuïteit van de ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 24 maart 2016. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. F.16.0022. N 

BELGISCHE STAAT,  vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met 

kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de adviseur Invordering 

– Ontvanger van het Team Invordering Rechtspersonen Hasselt 1, Algemene Ad-

ministratie van de Inning en de Invordering, met kantoor te 3500 Hasselt, Voor-

straat 43, bus 11, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

FREAKS HAIRGROUP bvba, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 

28/2, 

verweerster, 
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 16 JUNI 2016  F.16.0022.N/2 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats 

kiest. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 5 november 2015. 

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 mei 2016 een schriftelijke conclusie 

neergelegd. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

1. Volgens artikel 49/1, tweede lid, WCO  mag, indien het reorganisatieplan in 

een gedifferentieerde behandeling van de schuldeisers voorziet, de behandeling 

van de openbare schuldeisers die een algemeen voorrecht genieten, in beginsel, 

niet minder gunstig zijn dan die welke de best behandelde gewone schuldeisers in 

de opschorting genieten. 

Artikel 49/1, vierde lid, WCO bepaalt dat het plan geen vermindering of kwijt-

schelding kan bevatten van schuldvorderingen die zijn ontstaan uit vóór de ope-

ning van de procedure verrichte arbeidsprestaties. 

2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling was de werknemers te 

beschermen zodat de regel uit artikel 49/1, vierde lid, WCO niet ziet op de aard 

van de schuldvordering, maar op de hoedanigheid van de schuldeiser. 
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 16 JUNI 2016  F.16.0022.N/3 

3. Het middel dat ervan uitgaat dat artikel 49/1, vierde lid, WCO niet enkel de 

schuldvorderingen van de werknemers betreft, maar ook de schuldvordering  van 

de eiser tot betaling van bedrijfsvoorheffing die verband houdt met arbeidspresta-

ties van vóór de opening, berust op een onjuiste rechtsopvatting. 

Het middel faalt naar recht.   

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 391,71 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koen  

Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare 

rechtszitting van 16 juni 2016 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in 

aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel 

Vanden Bossche. 

 

 

K. Vanden Bossche K. Moens B. Wylleman 

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix 
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 16 JUNI 2016  F.16.0022.N/4 
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  VERZOEKSCHRIFT/1 

 

VOORZIENING TOT CASSATIE 

 

VOOR: De BELGISCHE STAAT, Federale overheidsdienst 

Financiën, vertegenwoordigd door de Minister 

van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 5 

1000 Brussel, Wetstraat, 12, op vervolging en 

benaarstiging van de Adviseur Invordering – 

Ontvanger van het Team Invordering Rechtsper-

sonen Hasselt 1, Algemene Administratie van 

de Inning en de Invordering, met kantoren te 10 

3500 Hasselt, Voorstraat 43 bus 11, 

 

   eiser tot cassatie, 

 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester Geoffroy de 15 

FOESTRAETS, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 

Brussel, Dalstraat 67, waar keuze van woonplaats wordt gedaan, 

 

TEGEN:  De bvba FREAKS HAIRGROUP, met maatschappelij-

ke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 20 

28/2, met ondernemingsnummer 0478.100.825, 

 

  verweerster in cassatie,  

 

* * * 25 

 

 Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter, 

de Dames en Heren Raadsheren, leden van het Hof van 

Cassatie,  

 30 
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* * * 

 

 

 

 Hooggeachte Dames en Heren, 35 

 

 Eiser heeft de eer het arrest aan Uw toezicht 

te onderwerpen dat op 5 november 2015 op tegenspraak 

werd gewezen door de vijfde kamer van het Hof van Be-

roep te Antwerpen (2015/AR/1556). 40 

 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

 

 Bij vonnis van 10 november 2014 van de Rechtbank 

van Koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, werd 45 

verweerster toegelaten tot de procedure van gerechte-

lijke reorganisatie door een collectief akkoord. 

 

 Voormelde rechtbank weigerde bij vonnis van 9 fe-

bruari 2015 de homologatie van het reorganisatieplan om 50 

reden dat dit plan een vermindering/kwijtschelding toe-

stond van de bedrijfsvoorheffing en van de sociale bij-

dragen, wat strijdig is met artikel 49/1, vierde lid, 

WCO. 

 55 

 Met een verzoekschrift, neergelegd op 20 februari 

2015 ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen, 

tekende verweerster hoger beroep aan tegen voormeld 

vonnis. 

 60 
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 Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaarde bij ar-

rest van 23 april 2015 dit hoger beroep gegrond en ho-

mologeerde het reorganisatieplan. 

 

 Tegen dit arrest stelde eiser bij dagvaarding van 8 65 

juni 2015 derdenverzet in. Volgens eiser was de in het 

reorganisatieplan opgenomen behandeling van de over-

heidsschuldeisers in strijd met artikel 49/1, vierde 

lid, WCO zodat dit de homologatie van het reorganisa-

tieplan in de weg stond.  70 

 

 Het bestreden arrest van 5 november 2015 van het 

Hof van Beroep te Antwerpen oordeelt dat het reorgani-

satieplan geen schending bevat van artikel 49/1, vierde 

lid, WCO en verklaart het derdenverzet van eiser onge-75 

grond. 

 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 

Geschonden wetsbepalingen: 80 

 

- de artikelen 49, 49/1, en 55 van de wet van 31 ja-

nuari 2009 betreffende de continuïteit van de on-

dernemingen (WCO); 

- de artikelen 2, eerste lid, 3bis en 23 van de wet 85 

van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 

het loon van werknemers (Loonbeschermingswet); 

 

Aangevochten beslissing: 

 90 
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 Het bestreden arrest verklaart het derdenverzet van 

eiser ongegrond en oordeelt dat het reorganisatieplan 

geen schending bevat van artikel 49/1 WCO zodat het te-

recht door het hof van beroep bij arrest van 23 april 

2015 was gehomologeerd. 95 

 

 De beslissing dat het reorganisatieplan geen schen-

ding bevat van artikel 49/1 WCO berust op de volgende 

overwegingen: 

 100 

“ Met deze wetsbepaling heeft de wetgever (onder 

meer) de rechten geregeld van enerzijds de openbare 

schuldeisers in de opschorting die een algemeen 

voorrecht genieten, en anderzijds de werknemers. 

 105 

“ Het tweede lid van art. 49/1 WCO regelt de rechten 

van de openbare schuldeisers die een algemeen voor-

recht genieten door specifiek voor deze categorie 

van schulden te voorzien dat zij niet minder gun-

stig mogen behandeld worden in het reorganisatie-110 

plan dan de best behandelde gewone schuldeiser in 

de opschorting, tenzij op basis van dwingende en 

met redenen omklede vereisten die verband houden 

met de continuïteit van de onderneming en mits een 

strikte motivering. 115 

 

“ Art. 49/1 WCO bepaalt dus dat een kwijtschelding 

van deze categorie van overheidschulden mogelijk is 

mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. 

 120 
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“ Deze regeling blijft ook gelden in geval de schuld-

vordering van deze overheidsschuldeisers voort-

vloeit uit voor de opening van de procedure ver-

richte arbeidsprestaties. 

 125 

“ Door de invoeging van lid 4 in art. 49/1 WCO heeft 

de wetgever gewild dat aan de werknemers een bijko-

mende bescherming zou worden geboden (Parl., St., 

Kamer, 53/2692, p.23-24 en p.3). 

 130 

“ Aanvaarden dat de schuldeiser van de bedrijfsvoor-

heffing valt onder de toepassing van art. 49/1, lid 

4 WCO strookt niet met de wil van de wetgever die 

voor alle openbare schuldeisers met een algemeen 

voorrecht onder bepaalde voorwaarden in de moge-135 

lijkheid van kwijtschelding of vermindering heeft 

voorzien.  Hierop geldt slechts een uitzondering 

voor de schuldeisers van strafrechtelijke boeten, 

die dan ook uitdrukkelijk in de tekst van de wet is 

opgenomen (art. 49/1, lid 6 WCO). 140 

 

“ Uit niets blijkt dat de wetgever de openbare 

schuldeisers met een algemeen voorrecht wiens 

schuldvordering voortvloeit uit voor de opening van 

de procedure verrichte arbeidsprestaties, heeft 145 

willen uitsluiten van het regime bepaald in art. 

49/1, lid 2 en lid 3 WCO. 

 

“ Aan de openbare schuldeisers met een algemeen voor-

recht enerzijds en aan de werknemers anderzijds is 150 

door de wetgever een afzonderlijke, geëigende be-

scherming geboden. 
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“ In het andere geval zou trouwens het toepassingsge-

bied van art. 49/1, lid 2 en lid 3 WCO in ruime ma-155 

te worden uitgehold. 

 

“ Het voorgaande heeft tot gevolg dat de door de par-

tijen, onder verwijzing naar de arresten van het 

Hof van cassatie van 16.05.2014 (F.13.0100.F.) en 160 

van 27.03.2015 (F.14.041.N. en F.14.0157.N.) gewe-

zen in het kader van art. 37 WCO, gevoerde discus-

sie over de vraag of de bedrijfsvoorheffing deel 

uitmaakt van het loon van de werknemers in deze 

niet dienend is. 165 

 

“ Ook indien wordt aanvaard dat de vergoeding voor 

arbeidsprestaties in de zin van art. 49/1, lid 4 

WCO het bruto loon omvat, dus inclusief de inhou-

dingen voor onder meer de bedrijfsvoorheffing, dan 170 

nog verzet art. 49/1 WCO zich niet tegen een kwijt-

scheiding of vermindering van deze schulden, onder 

de in art. 49/1, lid 2 en lid 3 bepaalde voorwaar-

den.” 

   (arrest, p.4-6, nrs.4-6). 175 

 

 

 

 

 180 

Grieven 
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1./ Krachtens artikel 49 WCO vermeldt het reorganisa-

tieplan,  dat door de schuldenaar overeenkomstig arti-

kel 47 WCO wordt opgesteld tijdens de opschorting in 185 

het kader van de procedure van de gerechtelijke reorga-

nisatie door een collectief akkoord, de voorgestelde 

betalingstermijnen en de verminderingen op de schuld-

vorderingen in de opschorting, in kapitaal en intres-

ten. Het kan in de omzetting van schuldvorderingen in 190 

aandelen voorzien, alsook in een gedifferentieerde re-

geling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen, 

onder meer op grond van de omvang of van de aard ervan. 

Het plan kan eveneens in een maatregel voorzien voor de 

verzaking aan de interesten of de herschikking van de 195 

betaling ervan, alsook in de prioritaire aanrekening 

van de bedragen die zijn gerealiseerd op de hoofdsom 

van de schuldvordering. 

 

 Artikel 49/1 WCO, zoals ingevoegd bij Wet van 27 200 

mei 2013, bevat een aantal pleegvormen of voorschriften 

waaraan het reorganisatieplan moet voldoen: 

 

“ De voorstellen bevatten voor alle schuldeisers een 

betalingsvoorstel dat niet minder dan 15 procent 205 

van het bedrag van de schuldvordering mag bedragen. 

 

“ Als het plan in een gedifferentieerde behandeling 

van de schuldeisers voorziet, mag de behandeling 

van de openbare schuldeisers die een algemeen voor-210 

recht genieten, niet minder gunstig zijn dan die 

welke de best behandelde gewone schuldeisers in de 

opschorting genieten. Overeenkomstig het derde lid 
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en met een strikte motivering kan in een lager per-

centage worden voorzien. 215 

“ Het plan kan voor de hierboven vermelde schuldei-

sers of categorieën van schuldeisers, lagere per-

centages voorstellen op basis van dwingende en met 

redenen omklede vereisten die verband houden met de 

continuïteit van de onderneming. 220 

 

“ Het plan kan geen vermindering of kwijtschelding 

bevatten van schuldvorderingen die zijn ontstaan 

uit vóór de opening van de procedure verrichte ar-

beidsprestaties. 225 

 

“ Het plan kan niet voorzien in een vermindering van 

de onderhoudsschulden, noch van de schulden die 

voor de schuldenaar voortvloeien uit de verplich-

ting tot herstel van de door zijn schuld veroor-230 

zaakte schade die verbonden is aan het overlijden 

of aan de aantasting van de lichamelijke integri-

teit van een persoon. 

 

“ Het reorganisatieplan kan niet voorzien in een ver-235 

mindering of kwijtschelding van de strafrechtelijke 

boeten”. 

 

 Het reorganisatieplan dient door de meerderheid van 

de schuldeisers overeenkomstig artikel 54 WCO te worden 240 

goedgekeurd en vervolgens door de rechtbank van koop-

handel overeenkomstig artikel 55 WCO te worden gehomo-

logeerd. De rechtbank van koophandel kan krachtens ar-

tikel 55, §3 WCO de homologatie van het herstelplan 
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echter weigeren in geval van niet-naleving van de 245 

pleegvormen door de WCO opgelegd of wegens schending 

van de openbare orde. 

 

2./ De vordering van de werknemer op betaling van loon 

voor arbeidsprestaties verricht voor de schuldenaar 250 

vóór de opening van de procedure van gerechtelijke re-

organisatie door een collectief akkoord maakt een 

schuldvordering uit in de zin van artikel 49/1, vierde 

lid, WCO, waarvoor het plan niet kan voorzien in ver-

mindering of kwijtschelding. 255 

 

 Krachtens artikel 2, eerste lid, van de Loonbe-

schermingswet wordt onder loon verstaan het loon in 

geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrek-

king recht heeft ten laste van de werkgever.  260 

 

 Volgens artikel 3bis van deze wet heeft dit recht 

op de betaling van het loon betrekking op het loon, 

vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in min-

dering zijn gebracht.  265 

 

 Krachtens artikel 23, 1°, van deze wet mogen op het 

loon van de werknemer alleen in mindering worden ge-

bracht de inhoudingen krachtens de belastingwetgeving, 

de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens par-270 

ticuliere of collectieve overeenkomst betreffende bij-

komende voordelen inzake sociale zekerheid. 

 

 Uit deze bepalingen volgt dat ook de bedrijfsvoor-

heffing deel uitmaakt van de vergoeding voor de ar-275 
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beidsprestaties van de werknemer zodat de schuldvorde-

ringen die zijn ontstaan uit vóór de opening van de 

procedure verrichte arbeidsprestaties het brutoloon tot 

voorwerp hebben. 

 280 

 De vordering van eiser tot betaling van deze be-

drijfsvoorheffing maakt bijgevolg eveneens een schuld-

vordering uit in de zin van artikel 49/1, vierde lid, 

WCO waarvoor geen vermindering of kwijtschelding mag 

worden verleend. 285 

 

3./ Anders dan het bestreden arrest oordeelt, viseert 

artikel 49/1, vierde lid, WCO aldus niet enkel de 

schuldvorderingen van de werknemers, maar elke schuld-

vordering die betrekking heeft op arbeidsprestaties die 290 

vóór de opening van de procedure werden verricht, zoals 

de vordering tot betaling van bedrijfsvoorheffing. 

 

 Hoewel uit de parlementaire voorbereiding blijkt 

dat de wetgever met deze regeling vooral de werknemers 295 

wou beschermen, werd de tekst van de wet zelf ruim ge-

formuleerd, zonder enig onderscheid te maken tussen 

werknemers en overheidsschuldeisers, zodat het toepas-

singsgebied ervan zich uitstrekt tot elke schuldvorde-

ring die verband houdt met arbeidsprestaties verricht 300 

vóór de opening van de procedure. 

 

 De parlementaire voorbereiding van een wet kan niet 

worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst 

ervan. 305 

 

M&D Seminars 201



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10/11/2020

  VERZOEKSCHRIFT/11 

 

 Het reorganisatieplan mag derhalve geen verminde-

ring of kwijtschelding bevatten van de bedrijfsvoorhef-

fing die verschuldigd is uit hoofde van de arbeidspres-

taties verricht door de werknemer vóór de opening van 310 

de procedure. 

 

4./ Het vierde lid van artikel 49/1 WCO wijkt aldus 

uitdrukkelijk af van de regel bepaald in het tweede en 

derde lid, WCO, luidend dat een vermindering of kwijt-315 

schelding mogelijk is voor de schuldvorderingen van 

overheidsschuldeisers die een algemeen voorrecht genie-

ten.  

 

 In de mate dat deze afwijking beperkt is tot het 320 

specifieke geval waarin de schuldvorderingen van die 

overheidsschuldeisers voortvloeien uit vóór de opening 

van de procedure verrichte arbeidsprestaties holt arti-

kel 49/1, vierde lid, WCO, het toepassingsgebied van 

artikel 49, tweede en derde lid, WCO zodoende niet uit, 325 

zoals de appelrechters ten onrechte aanvoeren.  

 

 Voor schuldvorderingen van overheidsschuldeisers 

die voortvloeien uit na de opening van de procedure 

verrichte arbeidsprestaties blijft de algemene regel 330 

dat in een kwijtschelding of vermindering kan worden 

voorzien immers gelden. De schuldvorderingen van de 

openbare schuldeisers zijn bovendien ook ruimer dan en-

kel de schuldvorderingen die rechtstreeks met het loon 

van de werknemers zijn verbonden.  335 

 

 Ook voor de openbare schuldeisers van strafrechte-

lijke boeten wordt uitdrukkelijk afgeweken van het re-
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gime bepaald in artikel 49, tweede en derde lid, WCO, 

met name in het zesde lid van artikel 49/1 WCO dat 340 

voorschrijft dat het reorganisatieplan niet kan voor-

zien in een vermindering of kwijtschelding van straf-

rechtelijke boeten. 

 

5./ Het bestreden arrest stelt vast dat het reorganisa-345 

tieplan van verweerster onder meer voorziet in de beta-

ling van de overheidsschulden a rato van 51% van de 

hoofdsom, wat ten aanzien van de schuld inzake de be-

drijfsvoorheffing verschuldigd uit hoofde van arbeids-

prestaties verricht vóór de opening van de procedure 350 

neerkomt op een vermindering/kwijtschelding van 49% 

waardoor het plan strijdig is met artikel 49, vierde 

lid, WCO en aldus ook de openbare orde miskent. 

 

 Volgens het bestreden bevat het reorganisatieplan 355 

echter geen schending van artikel 49/1, in het bijzon-

der van het vierde lid, WCO, op grond dat : 

 

- het tweede lid van artikel 49/1 WCO, dat toelaat 

dat schulden van de openbare schuldeisers die een 360 

algemeen voorrecht genieten kunnen worden kwijtge-

scholden mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, 

blijft gelden in geval de schuldvordering van deze 

overheidsschuldeisers  voortvloeit uit voor de 

opening van de procedure verrichte arbeidspresta-365 

ties; 

- de wetgever door de invoeging van lid 4 in artikel 

49/1 WCO heeft gewild dat aan de werknemers een 

bijkomende bescherming zou worden geboden; 
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- aanvaarden dat de schuldeiser van de bedrijfsvoor-370 

heffing onder de toepassing valt van artikel 49/1, 

lid 4, WCO, niet strookt met de wil van de wetge-

ver die voor alle openbare schuldeisers met een 

algemeen voorrecht onder bepaalde voorwaarden in 

de mogelijkheid van kwijtschelding of vermindering 375 

heeft voorzien; 

- uit niets blijkt dat de wetgever de openbare 

schuldeisers met een algemeen voorrecht wiens 

schuldvordering voortvloeit uit voor de opening 

van de procedure verrichte arbeidsprestaties heeft 380 

willen uitsluiten van het regime bepaald in arti-

kel 49/1, tweede en derde lid WCO; 

- aan de openbare schuldeisers met een algemeen 

voorrecht enerzijds en aan de werknemers ander-

zijds door de wetgever een afzonderlijke, geëigen-385 

de bescherming is geboden; 

- ook indien wordt aanvaard dat de vergoeding voor 

arbeidsprestaties in de zin van het vierde lid van 

artikel 49/1 WCO het bruto loon omvat, dus inclu-

sief de inhoudingen voor onder meer de bedrijfs-390 

voorheffing, dan nog artikel 49/1 WCO zich niet 

verzet tegen een kwijtschelding of vermindering 

van deze schulden, onder de in artikel 49/1, lid 2 

en lid 3 bepaalde voorwaarden. 

 395 

6./ Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig 

op voormelde gronden, met schending van artikel 49/1, 

vierde lid, WCO, dat van openbare orde is, heeft be-

slist dat het hof van beroep bij arrest van 23 april 

2015 terecht het reorganisatieplan heeft gehomologeerd, 400 

mitsdien niet wettig het derdenverzet van eiser tegen 

die homologatie ongegrond heeft verklaard nu die homo-

logatie een schending inhield van de pleegvormen opge-
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legd door de WCO en aldus strijdig is met de openbare 

orde (schending van de artikelen 49, 49/1, en 55 WCO, 405 

2, eerste lid, 3bis en 23 van de Loonbeschermingswet). 

 

TOELICHTING 

 

1./ Het middel legt Uw Hof de vraag voor of de fiscus 410 

zich in het kader van een procedure van gerechtelijke 

reorganisatie door een collectief akkoord kan beroepen 

op de bescherming van artikel 49/1, vierde lid, WCO. 

 

 Volgens deze bepaling kan het reorganisatieplan 415 

“geen vermindering of kwijtschelding bevatten van 

schuldvorderingen die zijn ontstaan uit vóór de opening 

van de procedure verrichte arbeidsprestaties”. 

 

 Volgens het bestreden arrest is deze bescherming 420 

voorbehouden aan werknemers en kan de fiscus als 

schuldeiser van de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd 

is uit vóór de opening van de procedure verrichte ar-

beidsprestaties op deze bepaling geen beroep doen. 

 425 

2./ Artikel 49/1 werd bij Wet van 27 mei 2013 ingevoegd 

in de WCO-wet en beoogde de mogelijkheid tot differen-

tiatie tussen de schuldeisers verder te verduidelijken 

: 

 430 

“ De voorstellen bevatten voor alle schuldeisers een 

betalingsvoorstel dat niet minder dan 15 procent 

van het bedrag van de schuldvordering mag bedragen. 
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“ Als het plan in een gedifferentieerde behandeling 435 

van de schuldeisers voorziet, mag de behandeling 

van de openbare schuldeisers die een algemeen voor-

recht genieten, niet minder gunstig zijn dan die 

welke de best behandelde gewone schuldeisers in de 

opschorting genieten. Overeenkomstig het derde lid 440 

en met een strikte motivering kan in een lager per-

centage worden voorzien. 

 

“ Het plan kan voor de hierboven vermelde schuldei-

sers of categorieën van schuldeisers, lagere per-445 

centages voorstellen op basis van dwingende en met 

redenen omklede vereisten die verband houden met de 

continuïteit van de onderneming. 

 

“ Het plan kan geen vermindering of kwijtschelding 450 

bevatten van schuldvorderingen die zijn ontstaan 

uit vóór de opening van de procedure verrichte ar-

beidsprestaties. 

 

“ Het plan kan niet voorzien in een vermindering van 455 

de onderhoudsschulden, noch van de schulden die 

voor de schuldenaar voortvloeien uit de verplich-

ting tot herstel van de door zijn schuld veroor-

zaakte schade die verbonden is aan het overlijden 

of aan de aantasting van de lichamelijke integri-460 

teit van een persoon. 

“ Het reorganisatieplan kan niet voorzien in een ver-

mindering of kwijtschelding van de strafrechtelijke 

boeten”. 
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 465 

 Volgens de voorbereidende werkzaamheden beoogt het 

vierde lid van artikel 49/1, “volledige uitvoering te 

geven aan het Verdrag nr. 95 van de OIT. Hoewel dit 

verdrag niet strict genomen toepasselijk is op de reor-

ganisatie, komt het toch wenselijk voor de werknemers 470 

in deze context een bijkomende bescherming te bieden. 

Deze bepaling is een bepaling van dwingend recht, wat 

inhoudt dat de werknemer die door deze bepaling be-

schermd wordt, ook hieraan kan verzaken” (Parl.St., Ka-

mer, DOC53, 2692/001, p.24). 475 

 

3./ Hoewel men zeker mag steunen op de vaststellingen 

en verklaringen gedaan tijdens de parlementaire voorbe-

reiding van een wet om de betekenis en de draagwijdte 

ervan vast te stellen (Cass., 18 september 1978, A.C., 480 

1978-79, 57, met noot), kunnen de voorbereidende werken 

echter niet opwegen tegen een duidelijke en ondubbel-

zinnige wettekst (Cass., 31 januari 1961, Pas., I, 584; 

Cass., 11 december 1962, Pas., 1962, I, 1049; Cass., 21 

februari 1967, A.C., 1966-67, 789; Cass., 22 december 485 

1994, A.C., 1994, 1149). 

 

 Welnu, de tekst van het vierde lid van artikel 49/1 

WCO, is dermate ruim geformuleerd dat ook de schuldvor-

deringen inzake bedrijfsvoorheffing, voor zover de be-490 

drijfsvoorheffing verschuldigd is uit hoofde van ar-

beidsprestatie verricht vóór de opening van de procedu-

re, juridisch gekwalificeerd kunnen worden als “schuld-

vorderingen die zijn ontstaan uit vóór de opening van 

de procedure verrichte arbeidsprestaties” in de zin van 495 

voormelde bepaling. 

M&D Seminars 207



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10/11/2020

  VERZOEKSCHRIFT/17 

 

 

 Dat de vergoeding voor arbeidsprestaties in de zin 

van artikel 49/1 WCO, vierde lid, het bruto loon omvat, 

inclusief de inhoudingen voor onder meer de bedrijfs-500 

voorheffing, volgt uit de arresten van Uw Hof van 16 

mei 2014 (F.13.0100.F) en 27 maart 2015 (F.14.0141.N en 

F.14.0157.N), waarin als volgt werd beslist: 

 

“ Krachtens artikel 2, 1°, van de wet van 12 april 505 

1965 betreffende de bescherming van het loon van 

werknemers, wordt onder loon verstaan het loon in 

geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe-

trekking recht heeft ten laste van de werkgever.  

 510 

“ Krachtens artikel 3bis van deze wet heeft dit recht 

op de betaling van het loon betrekking op het loon, 

vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in 

mindering zijn gebracht.  

 515 

“ Krachtens artikel 23, 1°, van deze wet mogen op het 

loon van de werknemer alleen in mindering worden 

gebracht de inhoudingen krachtens de belastingwet-

geving, de wetgeving op de sociale zekerheid en 

krachtens particuliere of collectieve overeenkomst 520 

betreffende bijkomende voordelen inzake sociale ze-

kerheid”. 

 

 Waar de schuldvorderingen die zijn ontstaan uit 

vóór de opening van de procedure verrichte arbeidspres-525 

taties, zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 

49/1, aldus het brutoloon tot voorwerp hebben, wordt 
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bijgevolg ook de bedrijfsvoorheffing door deze bepaling 

geviseerd en kan de fiscus zich op de bescherming ervan 

beroepen (zie in die zin Kh.Kortijk, 3 december 2014, 530 

TGR-TWVR, 59/15, 2015, 125, met noot D’HOORE, M. en VAN 

AERSCHOT, P.)  

 

 In de geciteerde arresten van Uw Hof van 16 mei 

2014 en 27 maart 2015 werd de schuldvordering van de 535 

fiscus weliswaar niet als boedelschuld beschouwd in de 

zin van artikel 37 WCO bij gebreke aan contractuele 

band, doch voor de toepassing van artikel 49/1, vierde 

lid, WCO is er geen contractuele band vereist. 

 540 

4./ Niettegenstaande in artikel 49/1, tweede en derde 

lid WCO voorzien wordt in een bijzondere regeling voor 

openbare schuldeisers met een algemeen voorrecht, bete-

kent dit niet dat ten aanzien van de schuldvorderingen 

die ontstaan zijn uit vóór de opening verrichte presta-545 

ties, zoals omschreven in het vierde lid van artikel 

49/1 WCO, er een onderscheid wordt gemaakt tussen «de 

overheid» en de werknemers. 

 

 Artikel 49/1 WCO stelt dat het plan voor alle 550 

schuldeisers een betalingvoorstel dient te bevatten dat 

niet minder dan 15 procent van het bedrag van de 

schuldvordering mag bedragen en dat, als er in een ge-

differentieerde behandeling van de schuldeisers wordt 

voorzien, de behandeling van de openbare schuldeisers 555 

die een algemeen voorrecht genieten, niet minder gun-

stig mag zijn dan die welke de best behandelde gewone 

schuldeisers in de opschorting genieten. 
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 Deze extra bescherming voor de schuldvorderingen 560 

van openbare schuldeisers werd door artikel 27 van de 

wet van 23 mei 2013 (B.S. 22 juli 2013) ingevoerd om te 

vermijden dat de schuldvorderingen van de openbare 

schuldeisers tot niets zouden worden herleid, wat voor-

heen systematisch gebeurde. Het werd m.a.w. niet inge-565 

voerd om een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

werknemers in het vierde lid en de overheid in het 

tweede lid. De schuldvorderingen van de openbare 

schuldeisers zijn bovendien ook ruimer dan enkel 

schuldvorderingen die rechtstreeks met het loon van de 570 

werknemers verbonden zijn, zoals de bijdragen inzake 

RSZ en de bedrijfsvoorheffing. 

 

 Daarenboven doet het feit dat op grond van artikel 

49/1, vierde lid, WCO geen kwijtschelding of 575 

vermindering mag worden verleend voor be-

drijfsvoorheffing die ontstaan is uit vóór de 

opening verrichte arbeidsprestaties, geen af-

breuk aan het feit dat op grond van artikel 

49/1, tweede lid WCO, binnen de daar bepaalde 580 

grenzen, het plan toch kwijtschelding of ver-

mindering van bedrijfsvoorheffing kan voor-

zien voor arbeidsprestaties verricht ná de 

regeling, alsook voor alle andere schuldvor-

deringen van de openbare schuldeisers die een 585 

algemeen voorrecht genieten. 

 

 Het Hof van Beroep te Bergen heeft dit recent ook 

als dusdanig bevestigd in drie arresten d.d. 7 april 

2015, doch heeft hieraan meteen een prejudiciële vraag 590 

gekoppeld nl.: 
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“ Schendt artikel 49/1, vierde lid, van de wet 

van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen, in samenhang gelezen met artikel 49/1, 595 

tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende 

de continuïteit van de ondernemingen en met de artike-

len 1, 2, 3bis en 23 van de wet van 12 april 1965 be-

treffende de bescherming van het loon der werknemers, 

in die zin geïnterpreteerd dat de schuldvordering met 600 

betrekking tot bedrijfsvoorheffing, die is ontstaan uit 

vóór de opening van de procedure van gerechtelijke re-

organisatie verrichte prestaties, geen enkele verminde-

ring of kwijtschelding van schuldvorderingen in het ka-

der van een reorganisatieplan zou kunnen ondergaan, de 605 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het een 

onderscheiden behandeling voorbehoudt aan de verschil-

lende soorten van schuldvorderingen van de belastingad-

ministratie, naargelang zij deel uitmaken van het bru-

toloon of niet, en in zoverre het een volkomen bevoor-610 

rechte behandeling zou voorbehouden aan dat soort van 

fiscale schuldvordering ten opzichte van de andere 

schuldeisers die in het door een onder gerechtelijke 

reorganisatie vallende schuldenaar neergelegde herstel-

plan zijn beoogd?”  615 

(Deze zaken, bij het Grondwettelijk Hof ingeschreven 

onder de nummers 6186, 6188 en 6189 van de rol van het 

Hof, werden samengevoegd). 

 

 In zoverre de schuldvordering met betrekking tot 620 

bedrijfsvoorheffing, die is ontstaan uit vóór de ope-

ning van de procedure van gerechtelijke reorganisatie 

verrichte prestaties, geen enkele vermindering of 

kwijtschelding van schuldvorderingen in het kader van 

een reorganisatieplan kan ondergaan, heeft het bestre-625 
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den arrest bijgevolg niet wettig beslist dat het reor-

ganisatieplan geen schending bevat van artikel 49/1 WCO 

in zoverre het voorziet in een verminde-

ring/kwijtschelding van 49% van de schuld inzake de be-

drijfsvoorheffing. De homologatie van het plan bij ar-630 

rest van 23 april 2015 werd zodoende, ingevolge de af-

wijzing van het derdenverzet, niet wettig bevestigd. 

 

 

 635 

 

 

 

 

 640 

 

 

OM DEZE REDENEN, 

 

 besluit voor eiser ondergetekende advocaat bij het 645 

Hof van Cassatie, dat het U behage, Hooggeachte Dames 

en Heren, het bestreden arrest te vernietigen, de zaak 

en partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep, 

kosten als naar recht. 

 650 

Brussel, 2 februari 2016 
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 655 

     Geoffroy de FOESTRAETS 
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 17 SEPTEMBRE 2020 C.16.0547.F/1 

Cour de cassation de Belgique 

 

N° C.16.0547.F 

ÉTAT BELGE,  représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi 

à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur du Team 

Recouvrement personnes morales Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis à 

Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50 (bte 3110), 

demandeur en cassation, 

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le 

cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, 

 

contre 

 

BARDAFEU CINÉMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à 

Ixelles, place Eugène Flagey, 7, 

défenderesse en cassation, 

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le 

cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. 

M&D Seminars 216



 17 SEPTEMBRE 2020 C.16.0547.F/2 

 

I. La procédure devant la Cour  

L

 

Le 16 mars 2020, le procureur général André Henkes a déposé des 

conclusions au greffe. 

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général 

André Henkes a été entendu en ses conclusions. 

 

II. Le moyen de cassation 

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

 

Dispositions légales violées 

 

- articles 2, 49/1, alinéa 4, et 55 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la 

continuité des entreprises ; 

- articles 2, alinéa 1er, 1°, 3bis et 23, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 avril 

1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; 

- articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 

- articles 30, 1°, 249 et 270 du Code des impôts sur les revenus 1992. 
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Décisions et motifs critiqués 

 

déclare 

réorganisation proposé par le débiteur, aux motifs suivants : 

« 8. La question en débat consiste à déterminer si la créance [du 

demandeur], à savoir le précompte professionnel retenu sur la rémunération du 

alinéa 1er, de la loi sur la continuité des entreprises, qui prévoit que la proposition 

de paiement pour tous les créanciers ne peut être inférieure à quinze p.c. du 

montant de leurs créances. 

9. Par son arrêt du 16 mai 2014 (R.G. F.13.0100.F), la Cour de cassation 

rémunération brute qui est la contrepartie de la prestation de travail réalisée en 

 

10. Mais, par ses arrêts du 27 mars 2015 (R.G. F.14.0157.N et 

F.14.0141.N), la C de la loi sur la 

continuité des entreprises, des articles 2, 1°, 3bis et 23, alinéa 1er, 1°, de la loi du 

12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et des 

articles 2, alinéa 1er, et 17, §§ 1er et 2, , du Code de la taxe 

sur la valeur ajoutée taxe 

sur la valeur ajoutée, ne doit pas être considéré comme un créancier auquel une 

certaine sécurité doit être conférée en vue de la continuité des prestations pendant 

la procédure de réorganisation judiciaire. Les créances de précompte 

professionnel et de taxe sur la valeur ajoutée ne constituent dès lors pas des dettes 

de la er , précité. 

11. La question est au tat belge et Office 

national de la sécurité sociale :  spécialement en 

matière de précompte professionnel  

 peu enviable selon elles  que leur a réservé en 2009 la loi sur la continuité des 

entreprises. Depuis lors, elles ne cessent de multiplier les contentieux afin de tenter 
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traitement préférentiel, que ce soit pour leurs créances sursitaires ou post-sursis. 

La Cour de cassation a été amenée à intervenir à plusieurs reprises, de même que 

le législateur en 2013 en modifiant certaines dispositions de la loi sur la continuité 

 et 

continuité des entreprises : nouveaux développements et mise en perspective au 

regard de la responsabilité  en particulier en matière fiscale et sociale  des 

.D.C., 2015, 523). 

12. Selon [le demandeur], la Cour de cassation ne revoit pas, par ses arrêts 

du 27 mars 2015, expressément et indubitablement la jurisprudence de son arrêt de 

2014, de telle sorte que le précompte professionnel, étant un des éléments de la 

créance de rémunération brute, bénéficie du statut de dette de la masse et ne peut 

dès lors se voir appliquer quelque réduction. 

13. Cette position est inexacte. 

onnel et à celle de la taxe sur la valeur 

ajoutée le statut de créancier de la masse, revenant ainsi sur son arrêt déjà fort 

et Cécile De Boe, idem). 

u précompte 

professionnel et de la taxe sur la valeur ajoutée, ne doit pas être considéré comme 

un créancier auquel une certaine sécurité doit être conférée en vue de la continuité 

 

Ainsi, our de cassation se positionne très clairement par rapport à 

 et partant une 

protection  pour les créanciers indispensables à la poursuite des activités par 

opposition aux créanciers « involontaires » 

fiscale et sociale, 

délibérée de leur part de contracter avec le débiteur en réorganisation judiciaire. 

La Cour de cassation se fonde sur la volonté clairement exprimée du législateur. 

Le fisc, ne prodiguant aucune prestation en faveur du débiteur en réorganisation, 

ne fait pas partie de cette catégorie de créancier à « protéger » selon la C

(Sophie Jacmain et Cécile De Boe, op. cit., n° 7, p. 534). 
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ffice national 

de la sécurité sociale comme des créanciers à protéger autrement que par une 

es, 

qui indiquent sans ambiguïté que, e ministre précise que le fisc 

et ffice national de la sécurité sociale sont des créanciers ordinaires. Ces deux 

de réorganisation, le fisc et ffice national de la sécurité sociale ne peuvent pas 

être traités de manière moins favorable que le créancier le mieux traité (voir 

abus étaient systématiquement constatés : certains plans prévoyaie

accordé que un à cinq p.c. à ces créanciers publics, tel le fisc, alors que les autres 

créanciers se voyaient accorder nonante-cinq à nonante-neuf p.c. Ces abus sont à 

arl., Chambre, n° 53-2692/003, 15 et 16). 

16. C

voulu empêcher un abattement des dettes des créanciers publics mais a fixé une 

, 

alinéa 2, de la loi. 

Le fisc et ffice national de sécurité sociale se voient donc déjà traités de 

manière avantageuse par rapport aux autres créanciers puisque, 

loi, ils sont traités comme le créancier le mieux avantagé par le plan. 

 ». 
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Griefs 

 

entrepris en ce que celui-ci avait admis que le plan de réorganisation judiciaire de 

la défenderesse prévoit «  sursitaires de précompte 

professionnel, nées de prestations de travail antérieures au début de la procédure 

de réorganisation judiciaire ». 

Il résult  du 31 janvier 2009 

sur la continuité des entreprises que « le plan ne peut contenir de réduction ou 

la procédure ». À la différence des trois premiers alinéas, ce quatrième alinéa 

(ainsi que les alinéas 5 et 6) a pour objet la créance [ )], et 

non le « créancier » [ )]. Les trois premiers alinéas permettent 

dans certaines limites des abattements concernant certains créanciers alors que les 

alinéas 4 à 6 interdisent spécifiquement les abattements de certaines créances. 

par « créances 

nées de prestations de travail », 

définition, au droit commun. 

Il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 

de travail que la « rémunération » est un élément essentiel du contrat de travail et 

récise que « ] de payer la rémunération 

aux conditions, au temps et au lieu convenus ». 

us précisément, les 

articles 270 et 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 le rendent redevable 

 précompte professionnel » 

rémunération au travailleur. 

 

de ce code les revenus du travailleur est en 

effet « perçu par voie de précompte », désigné comme « précompte professionnel » 

dans la mesure où il se rapporte aux revenus professionnels. 
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sa rémunération. 

er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant 

engagement. 

bis de cette loi, le droit au paiement de la rémunération 

notamment les retenues effectuées en vertu de la législation fiscale.  

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la créance de 

rémunération brute qui est donc la contrepartie de la prestation de travail. 

ouverture de la procédure 

de réorganisation judiciaire. 

 demandeur 

doit être considéré comme « un créancier auquel une certaine sécurité doit être 

conférée en vue de la continuité des prestations pendant la procédure de 

réorganisation judiciaire » et si sa créance de précompte professionnel « bénéficie 

du statut de dette de la masse » sont étrangères à la question si le juge peut valider 

une suppression ou une réduction de la créance de précompte professionnel [du 

demandeur] du 31 janvier 2009 prévoit 

que « 

 ». 

 

La réponse à cette question est assurément négative. Affirmer, comme le fait 

la créance de précompte professionnel [du demandeur], on ampute du même coup 

la rémunération du travailleur, le précompte professionnel faisant partie 
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er, 1°, de la loi du 12 avril 1965, de la 

 

Autrement dit, la créance de précompte professionnel [du demandeur] ne 

peut 

employeur. Le précompte professionnel qui doit être versé [au demandeur] est le 

même et a la même nature que le précompte professionnel qui doit être prélevé sur 

ssionnels (cf. article 

270 du Code des impôts sur les revenus 1992). 

Il en résulte que, dans la mesure où le plan de réorganisation propose un 

 

procédure, ce plan méconnaît les articles 49/1, alinéa 4, de la loi du 31 janvier 

2009, 2, alinéa 1er, 1°, 3bis, 23 de la loi du 12 avril 1965, 2 de la loi du 3 juillet 

1978 relative aux contrats de travail, 30, 1°, 249 et 270 du Code des impôts sur les 

revenus 1992

3,  

 

III.  La décision de la Cour 

 

er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la 

continuité des entreprises, applicable au litige, le plan indique les délais de paiement 

et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés, et, 
er, de cette loi, la proposition de paiement ne 

peut être inférieure à quinze pour cent du montant de la créance. 

 

prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers 

accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. 
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de la procédure. 

législateur que les dérogations apportées au principe que le plan peut contenir des 

réductions de créances sursitaires concernent des catégories de créanciers distinctes 

, en sorte que, dès lors que la catégorie des créanciers 

ceux-ci ne peuvent en outre se prévaloir du régime prévu pour la catégorie des 

travailleurs  

travaille

bis de cette loi, le droit au paiement de la rémunération 

les retenues effectuées en vertu de la législation fiscale. 

son sort est 

déterminé par la qualité de son titulaire, dont le statut est fixé à 

2. 

Le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en 

droit.   

 

 

 

Par ces motifs, 

 

La Cour 
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Rejette le pourvoi ; 

Condamne le demandeur aux dépens. 

Les dépens taxés à la somme de cent trente-huit euros cinquante et un centimes 

envers la partie demanderesse. 

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient 

le président de section Christian Storck, président, les présidents de section 

Eric Dirix, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Michel Lemal, 

Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et 

prononcé en audience publique et plénière du dix-sept septembre deux mille vingt 

par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général 

André Henkes  

 

P. De Wadripont        A. Jacquemin                    S. Geubel 

M.-Cl. Ernotte        B. Wylleman 

 

                    M. Lemal 

G. Jocqué        K. Mestdagh                      E. Dirix 

        Chr. Storck  
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Cour de cassation de Belgique 

 

N° C.18.0423.F 

BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, 

Montagne du Parc, 3, 

demanderesse en cassation, 

représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le 

cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, 

 

contre 

 

1. ÉTAT BELGE,  représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est 

établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, 

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, 

dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection 

de domicile, 

2. A. A., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme 

L.G. Stone, 
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I. La procédure devant la Cour  

 

Le 16 mars 2020, le procureur général André Henkes a déposé des 

conclusions au greffe. 

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général        

André Henkes a été entendu en ses conclusions. 

 

II.  Le moyen de cassation 

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

 

Dispositions légales violées 

 

- articles 6, 23, 1110 et 1120 du Code judiciaire ; 

- article 37, plus particulièrement alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 

cle 71 de la 

loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX « Insolvabilité des entreprises » 

dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au 

tion au livre XX dans le livre Ier du Code de 

droit économique ; 

- article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. 

  

M&D Seminars 229



 17 SEPTEMBRE 2020 C.18.0423.F/3 

Décisions et motifs critiqués 

 

 attaqué, réformant le jugement entrepris, déclare non fondée la 

tierce 

que la créance de précompte professionnel du premier défendeur ne pouvait être 

assimilée à une dette de la masse et que ce dernier ne pouvait en conséquence se 

cle 37 de la loi sur la continuité des entreprises visée au moyen, 

aux motifs suivants :  

« [du premier défendeur] en qualité de dette 

de  la masse (article 37 de la loi relative à la continuité des entreprises)  

les parties quant à la portée des termes de 

de la loi 

cassation du 16 mai 2014, qui a précisé, quant à la qualification de dette de la 

masse du précompte professionnel, que :  

relative à la continuité des entreprises, dans la mesure où les créances se 

de réo

sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou une liquidation 

subséquente survenu

de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de 

réorganisation et cette procédure collective.  

tions précitées, 

fournie pendant la procédure de réorganisation judiciaire. 

de la rémunérat

 

porte sur la rémunération, avant imputa
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notamment les retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation 

relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou 

collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.  

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la créance de 

cation de 

statut de dette de la masse, la créance de rémunération brute qui est la contrepartie 

de cette prestation de travail réalisée au cours de la procédure de réorganisation 

 

Dans son arrêt n° 50/2016 du 24 mars 2016, la Cour constitutionnelle a 

rappelé que : 

 

avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les 

articles 1er 

de « rémunération ».  

B.13.2. La loi sur la protection de la rémunération a pour but d

 En 

protéger le droit à la rémunération, préalablement acquis en vertu, 

contrat d

mesures propres à assurer au bénéficiaire la disposition de son salaire dans la 

mesure qui lui permet et celle de sa famille » (Doc. parl., 

Chambre, 1962-1963, n° 471/1, p. 1). 
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de la loi du 

26 juin 2002  : «  le travailleur a droit 

im  ». 

, alinéa 1er, 1°, de la même loi dispose que « peuvent seules être 

imputées sur la rémunération du travailleur, les retenues effectuées en application 

de la législation fiscale ». 

B.13.4. Les trava

 : « 

pas de définir ce qui est dû au travailleur, mais bien de protéger le paiement de ce 

qui lui est dû. À 

au paiement de la rémunérat la] loi du 12 avril 1965) 

qui lui est due en du] 

du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions 

paritaires.  

Ce droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération brute 

-à-dire avant que soient effectuées, entre autres, les retenues 

fiscales (le précompte professionnel) et sociales (cotisations personnelles du 

pas droit au paiement de sa rémunération brute »  (Doc. parl., Chambre, 2001-

2002, 50-1687/001, p. 48). 

B.13.5. Il résulte de ce qui précède que la créance de rémunération du 

travailleur comprend également le précompte professionnel en tant que retenue née 

de la prestation de travail du travailleur, à laquelle le travailleur a droit en vertu 

engagé à payer, protégée à ce titre par la loi du 12 avril 1965. 
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B.13.6. La circonstance que le trava

modifie pas la nature de ce précompte. 

revenus professionnels, peut dès lors être considérée comme une créance « née de 

prestations de travail 

procédure, est protégée par la disposition en cause.  

Cette créance fiscale pour le compte des travailleurs, antérieure à 

rticle 49/1, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009.  

La disposition en cause, interprétée comme visant la créance fiscale de 

précompte professionnel, ne peut davantage constituer une forme de privilège pour 

ette dernière qui est protégée par la 

disposition en cause, mais les travailleurs et leur droit à la rémunération, afférente 

re de 

. 

La cour se réfère 

la Cour constitutionnelle,  

Dans son arrêt n° 47/2017 du 27 avril 2017, dont se prévaut [la 

demanderesse], [la Cour constitutionnelle a énoncé :] B.8. Dans la première 

question préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la différence de 

traitement er, de la loi 

relative à la continuité des entreprises en ce q

dministration de la taxe sur la valeur ajoutée du bénéfice du statut de dette de la 

masse en raison de son origine légale, tandis que les créances qui se rapportent à 

des prestations effectuées en période de réorganisation judiciaire mais qui ont une 

origine contractuelle peuvent bénéficier de ce statut. 
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dministration de la taxe sur la valeur ajoutée trouve 

taxe sur la valeur ajoutée, qui prévoit 

et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en 

tant que tel  

La Cour constitutionnelle a décidé sur cette question  en ce 

sens que les dettes fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent 

constituer « des dettes de la masse loi relative à la continuité 

des entreprises de . 

Par la seconde question préjudicielle, la Cour constitutionnelle était 

sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de 
er, de la loi relative à la continuité des entreprises, interprété 

en ce sens que les dettes de précompte professionnel, à la différence des dettes de 

taxe sur la valeur ajoutée 

débiteur en période de réorganisation judiciaire, peuvent bien constituer des 

« dettes de la masse » . La Cour devait dès lors se prononcer sur la différence de 

traitement qui résulte de cette interprétation entre les différents types de créances 

 

Sur cette seconde question, la Cour constitutionnelle a décidé la 

professionnel peut constituer une « dette de la masse », fait naître une différence 

st pas 

raisonnablement justifiée  et que, er 

, de la loi relative à la continuité des entreprises 

articles 10 et 11 de la Constitution . 

Elle a par ailleurs souligné laquelle le précompte 

profes  est compatible avec les 

articles 10 et 11 de la différence de traitement 

dénoncée dans la seconde question préjudicielle entre les créances de 

dminis . 
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Dans cet arrêt n° 47/2017 du 27 avril 2017, la Cour constitutionnelle n est 

pas revenue avait énoncés dans son arrêt n° 50/2016 du 

24 mars 2016 en ce que la créance de précompte professionne

leurs revenus professionnels, peut dès lors être 

 et, partant, comme la contrepartie de celles-ci. 

[La demanderesse] 

 

[Le premier défendeur] 

de la loi relative à la continuité des entreprises.  

Pour le surplus, la cour  , inséré par 

ortant insertion du Livre Insolvabilité des 

 dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions 

propres au Livre XX ion au Livre XX, dans le Livre Ier 

du Code de droit économique (entrée en vigueur au 1er mai 2018), rencontre la 

 que, ans la 

gard du 

débiteur par son cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire, 

de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente ou dans la répartition visée 

un lien étroit entre la fin de la procédure et la réorganisation judiciaire et cette 

 es prélèvements, cotisations ou dettes en principal fiscaux ou 

sociaux 

prestations effectuées par le cocontractant  et que les accessoires des 

prélèvements, cotisations ou dettes fiscaux ou sociaux, pendant la procédure de 

réorganisation, ne sont pas considérés comme des dettes de la masse dans une 

fail . 
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À 

ressort pas que le législateur ait voulu opérer un revirement législatif en ce qui 

de la loi relative à la continuité des 

entreprises. Celles-ci ne font que consacrer les principes énoncés, en ce qui  

, 

sous-  mars 2015 de la Cour de cassation opérant un 

cour du 16 mai 2014 ». 

 

Griefs 

 

Première branche 

 

voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui lui sont 

soumises.  

Il ne peut en conséquence motiver sa décision par référence uniquement à 

une décision rendue dans une autre cause sans expliciter les raisons pour lesquelles 

 

La seule reprise de la décision à laquelle le juge se réfère, même reproduite 

entre guillemets, 

., 30 novembre 

2015, S.15.0058.F, rendu sur les vocat général 

Génicot, et réf. cit). 

attaqué décide que, contrairement à ce que soutenait la 

demanderesse, la créance du [premier] défendeur constituait une dette de la masse 

en se référant uniquement à un arrêt de la Cour du 16 mai 2014 et à un arrêt de la 

que 

« la cour 

constitutionnelle,  ». 
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Le reste de attaqué se borne à contester la 

la cour considérant uniquement que, par cet arrêt, « la Cour 

constitutionnelle n est pas revenue avait énoncés dans son 

arrêt n° 50/2016 du 24 mars 2016 ». 

La référence faite par la cour  aux travaux préparatoires de la loi 

du 11 août 2017 constitue, non un motif de sa décision, mais une simple réflexion 

incidente, par ailleurs inexacte (voir seconde branche), quant à la portée de cette 

nouvelle loi, non applicable au litige. 

, pour décider que la créance du [premier] 

défendeur constituait une dette de la 

la loi sur la continuité des entreprises, la 

Cour du , 

attaqué attribue à ces décisions 

la portée de règles générales et viole les dispositions du Code judiciaire visées au 

moyen.  

 

Seconde branche 

 

Comme le soutenait la demanderesse devant la cour , la créance 

de précompte professionnel ne peut être assimilée à une dette de la masse. 

, dans la 

débiteur pe

, elles sont considérées comme des dettes de la masse 

dans une faillite ou une liquidation subséquente survenue au cours de la période de 

-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit 

entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective.    
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La ratio legis de cette disposition est de pouvoir opérer un redressement 

de compter sur leur concours (Cass., 27 mars 2015, F.14.0141.N, et les conclusions 

de monsieur le procureur général Thijs, alors avocat général, qui se réfère 

notamment aux travaux préparatoires de la loi : Doc. parl., Chambre 2007-2008, 

52-0160/02, p. 63). 

que dette de la  

-à-dire aux dettes pour des prestations résultant de contrats conclus avec 

 

Une dette personnell -à-vis du Trésor qui trouve son 

origine dans une obligation légale 

prestation de travail, ss., 27 mars 

2015, F.14.0141.N ; 16 juin 2016, F.16.0022.N ; Cour constitutionnelle, 27 avril 

2017, n° 47/2017).  

attaqué oppose à cette analyse un arrêt de la Cour du 16 mai 2014 

(F.13.0100.F) et un arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 mars 2016 

(n° 50/2016). 

arrêt du 16 mai 2014 décide effectivement que le précompte professionnel 

afférent à la rémunération du travailleur fait partie de celle-ci et constitue une dette 

de la masse. 

Les arrêts précités du 27 mars 2015 et 16 juin 2016 sont revenus sur cette 

jurisprudence.  

r constitutionnelle du 24 mars 2016 se rapporte, non à 

, mais à son article 49/1, qui dispose que le plan ne peut prévoir 

 

La question de base est cependant la même dans le cadre des deux 

dispositions : le précompte professionnel peut-il être considéré comme la 

contrepartie de la prestation du travailleur ? 
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49/1, interprété comme protégeant la créance fiscale de précompte professionnel 

professionnel doit être considéré comme une créance « née de la prestation de 

travail ». 

arrêt de la Cour du 16 juin 2016 (F.16.0022.N) se prononce en sens 

 

La Cour constitutionnelle elle-même a revu sa jurisprudence dans le cadre 

de par son arrêt du 27 avril 2017 (47/2017). 

taxe sur la valeur ajoutée et la dette de précompte 

professionnel, a une portée générale en ce qui concerne le statut de cette dernière.  

La Cour constitutionnelle a en effet considéré que la dette de précompte 

traitée, tout comme la taxe sur la valeur ajoutée, comme une dette de la masse 

(considérants B.15 et B.16). tte constatation que la Cour a 

écarté tration 

fiscale. Cette décision se réfère précisément aux arrêts précités des 27 mars 2015 

et 16 juin 2016 et aux travaux préparatoires de la loi. 

 attaqué

la solution du litige soumis à la c

portée. 

constitutionnelle 

du 27 avril 

travailleur pour justifier la qualification de dette de la masse de la créance de 

précompte professionnel est contraire à la nature de cette créance (voir à ce propos 

C. Alter et A. Levy-Morelle, « Égalité entre les créanciers publics et privés dans les 

réorganisations judiciaires », J.T., 2017, n°s 12 et 13 en particulier, p. 93). 
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Les auteurs précités, se référant notamment à la jurisprudence de la Cour 

(Cass., 1er juin 2012, F.10.0038.F, rendu sur les conclusions conformes de M. le 

procureur général Henkes, alors avocat général), mettent en évidence le fait que le 

mais un véritable Il ne peut, dans ces conditions, 

tion de travail.  

La référence faite, par ailleurs, attaqué à la loi du 11 août 2017 

 

, cette loi est postérieure au litige et ne lui était pas applicable. 

Ensuite, et surtout, les travaux préparatoires révèlent que le législateur a 

voulu, dans un premier temps, se conformer au régime consacré par les arrêts 

précités des 27 mars 2015 et 16 juin 2016  et considérer que les prélèvements 

fiscaux et sociaux sur les rémunérations ne se rapportaient pas à des prestations 

effectuées par le cocontractant. 

Le texte initial (Doc. 54-2407/05, p. 46) prévoyait en effet que « les 

prélèvements, cotisations ou dettes quelconques fiscaux ou sociaux ne sont pas 

à ce moment article XX.60) comme se 

rapportant à des prestations effectuées par le cocontractant ». 

 : 

« Les prélèvements, cotisations ou dette en principal fiscaux ou sociaux sont 

considéré

effectuées par le cocontractant. Les accessoires des prélèvements, cotisations ou 

dettes fiscaux ne sont pas considérés comme des dettes de la masse dans une faillite 

ou liquidation subséquente ». 

Ces modifications résu oc. 54-2407/006) 

déposé par le parlementaire Verherstraeten pour des raisons qui  sont peu 

explicitées et adopté sans guère de discussions (Doc. 2407/008, p. 17). 

Quoi n résulte que les travaux préparatoires de la loi 

loi relative à la continuité 

des entreprises 

pertinence. 
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Par conséquent, en traitant la créance du [premier] défendeur comme une 

dette de la masse,  

 

 

III. La décision de la Cour  

 

Quant à la première branche : 

 

 

 », que « la question qui oppose ainsi les parties 

quant à 

cassation du 16 mai 2014 », dont il reproduit les termes. Mentionnant aussi les 

termes de l

 se réfère à la motivation de [cet] arrêt il] fait 

sienne ». Il c « arrêt du 27 avril 2017 (arrêt 47/2017) 

dont [la demanderesse] se prévaut » et dont il reproduit également les termes, que 

« 

, dont 

payer sur leurs revenus professionnels peut dès lors être considérée comme une 

comme la contrepartie de celle-ci » 

et que « [la demanderesse] donne à 

 ». Il 

rticle XX.58, 

partir du 1er « 

dispositions, il ne ressort pas que le législateur ait voulu opérer un revirement 

législatif en ce qui concerne le champ 

janvier 2009 » et que ces dispositions « ne font que consacrer les principes énoncés 
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de la Cour constitutionnelle du 24 mars 2

téléologique sous-

un revirement jurisprudentiel par r our du 16 mai 

2014 ». Il déduit de ces énonciations que « [le défendeur] est fondé à se prévaloir 

 » précité. 

borne pas à fonder sa décision sur la seule reproduction des termes des arrêts de la 

Cour du 16 mai 2014 et de la Cour constitutionnelle du 24 mars 2016, mais il 

explicite, au regard de la nature de la créance du défendeur, les raisons pour 

lesquelle  

Le moyen, en cette branche, manque en fait. 

 

Quant à la seconde branche : 

 

1. loi du 31 janvier 2009 relative à la 

continuité des entreprises, applicable au litige, dans la mesure où les créances se 

 

sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou une liquidation 

subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou 

celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de 

réorganisation et cette procédure collective. 

la créance sur le débiteur née en contrepartie de la prestation qui lui a été fournie 

pendant la procédure de réorganisation judiciaire. 

2. 

sont redevables du précompte professionnel ceux qui, à titre de débiteur, 

dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des 

rémunérations.  
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le 

 

bis de cette loi, le droit au paiement de la rémunération porte 

notamment les retenues effectuées en vertu de la législation fiscale. 

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la créance de 

travail, comprend le précompte professionnel, et que, dès lors, bénéficie du statut 

de dette de la masse, la créance de rémunération brute lorsque la prestation de 

travail est réalisée au cours de la procédure de réorganisation judiciaire. 

envers lequel le débiteur est redevable du 

 

Cette interprétation trouve appui 

2017 portant insertion du livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de 

droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XX et des 
er du Code de droit 

économique. 

3. er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont 

soumises à la taxe, l

prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant 

que tel. 

er

qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a 

lieu en Belgique ; 2° par la personne qui effectue une acquisition 

intracommunautaire de biens imposables qui a lieu en Belgique ; 3° par toute 

personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe 
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1er 

pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de 

 

Conformément 

er, du code, la taxe est due par le destinataire qui effectue en Belgique 

une importation imposable. 

bis, § 1er, le cocontractant de la personne qui est 

redevable de la taxe est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers 

 

des indications inexactes quant au prix ou à ses accessoires ou ne mentionne pas le 

 

er,  de ce code, tout assujetti peut déduire de la 

taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont 

taxées ou des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42. 

a pris naissance et quand le montant des déductions autorisées dépasse celui des 

taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par 

 

 le régime 

livraisons de 
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Il en résulte que, p
er, 

la valeur ajoutée sur le débiteur, mais sur son cocontractant qui a fourni ces 

envers le débiteur au titre du 

solde du compte courant dans lequel les déductions et les taxes dues ont été 

opérations effectuées par ce débiteur, 

mais non de prestations fournies à son égard. 

À 

rapportant à des prestations fournies au débiteur durant la période de réorganisation 

judiciaire, er, précité. 

a 

considéré er, précité, fait naître une différence de traitement 

injustifiée e a dit pour droit que cette 

disposition, interprétée en ce sens que la dette de précompte professionnel peut 

constituer une dette de la masse, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, cette 

décision se fonde sur 

existe une « taxe sur la valeur ajoutée se rapportant 

judiciaire ». 

la taxe sur la valeur ajoutée er, 

précité, la différence de traitement entre cette administration fiscale et celle qui, 

sur le débiteur se rapportant à 

alinéa 1er, précité, ne résulte pas de cette disposition, mais du mécanisme même de 

la taxe sur la valeur ajoutée, et l constatée est étrangère à cette 

situation. 

5. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que la créance 

de précompte professionnel ne peut constituer une dette de la masse au sens de 
er, précité, manque en droit. 
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Par ces motifs, 

 

La Cour 

 

Rejette le pourvoi ; 

Condamne la demanderesse aux dépens. 

Les dépens taxés à la somme de mille cent quarante-deux euros quarante centimes 

envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds 

budgétaire  

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient 

le président de section Christian Storck, président, les présidents de section 

Eric Dirix, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Michel Lemal, 

Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et 

prononcé en audience publique et plénière du dix-sept septembre deux mille vingt 

par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général 

André Henkes  

 

P. De Wadripont        A. Jacquemin                    S. Geubel 

M.-Cl. Ernotte        B. Wylleman                     M. Lemal 

G. Jocqué        K. Mestdagh                      E. Dirix 

        Chr. Storck  
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Cass. 10 mei 2019 
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 10 MEI 2019 C.18.0564.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.18.0564.N 

KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

tegen 

D.V. 

verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie,  
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mede inzake 

B.V., in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van Vervetank nv, 

in tussenkomst gedaagde partij. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen  

van 21 juni 2018. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

Ontvankelijkheid van het middel 

1. De verweerder voert een grond van niet-ontvankelijkheid aan: het middel 

vergt een onderzoek van feiten omdat het arrest n ING Business 

Krediet  

2. De redenen onder r.o. 5.3 van het arrest laten toe de feitelijke gegevens te 

achterhalen. 

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen. 

Gegrondheid 

3. Krachtens artikel 37, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende 

de continuïteit van de ondernemingen (hierna: WCO), zoals van toepassing, gelden 

de schuldvorderingen van een medecontractant die betrekking hebben op prestaties 
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uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie als boedelschulden 

in een navolgende vereffening of faillissement in zoverre er een nauwe band bestaat 

tussen de beëindiging van de reorganisatieprocedure en die collectieve procedure.  

Deze bepaling strekt ertoe het in stand houden van bestaande en het aangaan van 

nieuwe contractuele verhoudingen aan te moedigen en het krediet van de schul-

denaar te versterken ten einde de continuïteit van de onderneming veilig te stellen. 

Boedelschulden zijn in het faillissement niet aan de samenloop onderworpen en 

worden bij voorrang boven de andere schulden voldaan. Aangezien boedelschulden 

afbreuk doen aan de gelijkheid tussen schuldeisers dienen zij beperkend te worden 

geïnterpreteerd. 

Uit het vorenstaande volgt dat schuldvorderingen uit kredietovereenkomsten kun-

nen gelden als boedelschulden als bedoeld in artikel 37, eerste lid, WCO indien zij 

voortvloeien uit nieuwe overeenkomsten of uit nieuwe opnemingen krachtens be-

staande kredietovereenkomsten die worden verdergezet. 

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat: 

- de schuldenaar (hierna: de vennootschap) op 3 mei 2011 werd toegelaten tot de 

procedure van gerechtelijke reorganisatie; 

- de vennootschap op 15 november 2011 werd failliet verklaard; 

- de eiseres aangifte deed van haar schuldvordering die gewaarborgd is door een 

pand op de handelszaak; 

- de verweerder aangifte deed van een schuldvordering ten belope van 233.366,68 

euro met betrekking tot de terugbetaling door de verweerder als borg van een 

Business Krediet

vennootschap; 

- de verweerder ter zake aanspraak maakt als gesubrogeerde schuldeiser in de 

rechten van ING Bank op de kwalificatie van de schuldvordering als boedel-

schuld;  

- Business Krediet kaskre-

diet verstrekt aan de vennootschap door ING Bank waarvoor meermaals aan-

maningen werden verstuurd tot en met maart 2011; 
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- de eiseres betwist dat de schuldvordering van de verweerder kan beschouwd 

worden als een boedelschuld op grond van artikel 37 WCO aangezien het Busi-

ness Krediet  weliswaar na de opening van de reorganisatieprocedure werd 

toegestaan, maar diende om het eerdere kaskrediet terug te betalen.  

5. De appelrechters die vaststellen dat het door ING Bank verleende krediet in 

wiens rechten de verweerder is gesubrogeerd, dateert van na de opening van de 

reorganisatieprocedure en oordelen dat het terzake zonder belang is of dit krediet 

diende tot herfinanciering van een voor de opening van de procedure toegestaan 

krediet, zodat de schuldvordering van de verweerder geldt als boedelschuld in het 

latere faillissement krachtens artikel 37 WCO aangezien niet de voorwaarde kan 

worden gesteld dat aan de vennootschap nieuwe financiële middelen werden ter 

beschikking gesteld, verantwoorden hun beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest en verklaart het arrest bindend aan de in tussenkomst 

gedaagde partij. 

Verklaart het arrest gemeen aan de in tussenkomst gedaagde partij. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde 

arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent. 
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Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Alain     Sme-

tryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in 

openbare rechtszitting van 10 mei 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Di-

rix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier 

Vanessa Van de Sijpe. 

   

V. Van de Sijpe K. Moens B. Wylleman 

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix 
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Cass. 12 oktober 2017 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.17.0071.N 

OVE INVESTMENTS nv, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 503, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

tegen 

1. BELGISCHE STAAT , vertegenwoordigd door de minister van Financiën, 

met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, 

2. ADVISEUR INVORDERING-ONTVANGER VAN HET TEAM IN-

VORDERING RECHTSPERSONEN ANTWERPEN 5, met kantoor te 

2000 Antwerpen, Italiëlei 4, bus 1, 
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3. ADVISEUR INVORDERING-ONTVANGER VAN HET TEAM IN-

VORDERING RECHTSPERSONEN LIER 1, met kantoor te 2500 Lier, 

Kruisbogenhofstraat 24, 

verweerders, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerders 

woonplaats kiezen. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 5 januari 2017. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 26 juni 2017 een schriftelijke 

conclusie neergelegd. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.  

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

1. Artikel 23, § 5, tweede lid, Wet Continuïteit Ondernemingen bepaalt dat 

wanneer het verzoek uitgaat van een schuldenaar die meer dan drie maar minder 

dan vijf jaar tevoren reeds het openen van een procedure van gerechtelijke reorga-

nisatie heeft aangevraagd en verkregen, de nieuwe procedure van gerechtelijke re-

organisatie niet mag terugkomen op de verworvenheden van schuldeisers die zijn 

verkregen tijdens de vorige procedure.  
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2. Krachtens artikel 58, vierde lid, Wet Continuïteit Ondernemingen ontneemt 

de intrekking van het reorganisatieplan het elke uitwerking, behoudens wat betreft 

de reeds uitgevoerde betalingen en verrichtingen, onder meer de reeds verrichte 

overdracht van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van haar activi-

teiten. De intrekking heeft tot gevolg dat de schuldenaar en de schuldeisers zich in 

dezelfde toestand bevinden, behalve wat de voornoemde elementen betreft, als er 

geen gehomologeerd reorganisatieplan zou zijn geweest.  

3. De appelrechters stellen vast dat: 

- de eiseres bij vonnis van 13 maart 2013 werd toegelaten tot een procedure van 

gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief akkoord; 

- het in deze procedure gehomologeerde reorganisatieplan bij vonnis van 3 juli 

2015 werd ingetrokken; 

- niet betwist wordt dat aan de verweerders in uitvoering van het eerste plan 

geen enkele betaling werd uitgevoerd, noch wat betreft de gewone, noch wat 

betreft de buitengewone fiscale schuldvorderingen;  

- de eiseres op 4 mei 2016 een nieuw verzoek heeft ingediend om te worden toe-

gelaten tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op een col-

lectief akkoord; 

- in de nieuwe procedure een bijkomend uitstel van betaling wordt bepaald met 

betrekking tot de schulden die reeds waren opgenomen in het eerste plan.   

4. De appelrechters die, ondanks de intrekking van het eerste reorganisatieplan 

en de gevolgen daarvan, oordelen dat door de nieuwe procedure afbreuk wordt 

gedaan aan de verworvenheden van de verweerders uit het eerste reorganisatie-

plan, met name de daarin voorziene termijnen van betaling, verantwoorden hun 

beslissing om het verzoek van de eiseres tot opening van een nieuwe procedure 

onontvankelijk te verklaren, niet naar recht. 

Het middel is gegrond.  
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Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Beatrijs    

Deconinck, en de raadsheren Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koernaad Moens, 

en in openbare rechtszitting van 12 oktober 2017 uitgesproken door sectievoorzit-

ter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met 

bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

   

K. Vanden Bossche K. Moens B. Wylleman 

G. Jocqué B. Deconinck E. Dirix 
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  VERZOEKSCHRIFT/1 

 

VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

VOOR: de NV OVE INVESTMENTS , met maatschappelijke zetel te 2930 
Brasschaat, Bredabaan 503, met ondernemingsnummer 5 
0864.165.872, 

 

  eiseres in cassatie, 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. Johan Verbist, advocaat 10 
bij het Hof van Cassatie, met kantoor te  2000 Antwerpen, Ameri-
kalei 187/302, bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan, 

 

 

TEGEN: 1. De BELGISCHE STAAT , vertegenwoordigd door dhr. 15 
Minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, 
Wetstraat 12, met gekozen woonplaats op het kantoor van de Advi-
seur-generaal – Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorde-
ringscentrum Antwerpen 1, gevestigd te 2000 Antwerpen, Italiëlei 
4, bus 9, 20 

 

   eerste verweerder in cassatie, 

 

2.  De ADVISEUR INVORDERING-ONTVANGER van 
het TEAM INVORDERING RECHTSPERSONEN ANT-25 
WERPEN 5, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4, 
bus 1, met gekozen woonplaats op het kantoor van de Adviseur-
generaal – Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderings-
centrum Antwerpen 1, gevestigd te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4, bus 
9, 30 

 

tweede verweerder in cassatie, 

 

3. De ADVISEUR INVORDERING-ONTVANGER van het 
TEAM INVORDERING RECHTSPERSONEN LIER 1, met 35 
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  VERZOEKSCHRIFT/2 

 

kantoor te 2500 Lier, Kruisbogenhofstraat 24, met gekozen woon-
plaats op het kantoor van de Adviseur-generaal – Gewestelijk di-
recteur van het Regionaal Invorderingscentrum Antwerpen 1, ge-
vestigd te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4, bus 9, 

 40 

derde verweerder in cassatie. 

 

 

* 
*          * 45 

 

 

Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Hof van Cassatie, 

 

 Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 50 

 

 Hooggeachte Dames en Heren, 

 

 

 Eiseres heeft de eer het arrest aan Uw beoordeling voor te leggen dat op te-55 
genspraak tussen de partijen werd uitgesproken door de 5de kamer van het Hof van 
Beroep te Antwerpen op 5 januari 2017 (A.R. nr. 2016/AR/1678). 

 

 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 60 

 

 
1. Bij vonnis van 13 maart 2013 werd eiseres (een eerste maal) toegelaten tot 
de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief ak-
koord.  Het in deze eerste procedure neergelegde reorganisatieplan werd door de 65 
vereiste meerderheden van schuldeisers goedgekeurd en door de rechtbank geho-
mologeerd bij vonnis van 12 juni 2013. 
 

Het plan voorzag in een schuldherschikking voor de gewone schuldeisers 
waarbij voor 3.5 miljoen euro aan schulden werd kwijtgescholden in functie van 70 
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de grootte van de vordering (tot 80% van de hoofdsom) met een gespreide terug-
betaling over twee jaar.  De rechten van de buitengewone schuldeisers werden 
voor een periode van 24 maanden opgeschort. 
 

Het reorganisatieplan in de eerste WCO-procedure werd bij vonnis van 3 75 
juli 2015 op vordering van de fiscus ingetrokken door de Rechtbank van Koop-
handel Antwerpen, afdeling Antwerpen op grond van artikel 58 van de Wet van 31 
januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna “WCO” 
genoemd).  Dit vonnis werd in beroep bevestigd bij arrest van 24 maart 2016. 
 80 
 
2. Bij verzoekschrift van 4 mei 2016 heeft eiseres (een tweede maal) ver-
zocht om toegelaten te worden tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie 
met het oog op een collectief akkoord.  Het verzoek werd bij vonnis van 25 mei 
2016 ontvankelijk en gegrond verklaard.  De procedure met het oog op een collec-85 
tief akkoord werd geopend en aan eiseres werd een opschorting toegestaan tot 16 
augustus 2016. 
 

Bij dagvaarding betekend op 13 juni 2016 hebben verweerders derdenver-
zet aangetekend tegen het vonnis van 25 mei 2016.   90 
 

De vordering van verweerders strekte er in hoofdorde toe het derdenverzet 
gegrond te horen verklaren en de intrekking te horen uitspreken van het vonnis 
van 25 mei 2016.  In ondergeschikte orde strekte de vordering ertoe de voortijdige 
beëindiging van de procedure gerechtelijke reorganisatie te horen bevelen. 95 
 

Bij afzonderlijke dagvaarding, eveneens betekend op 13 juni 2016, vor-
derden verweerders om de overdracht van de gehele onderneming van eiseres te 
horen bevelen op grond van artikel 59, § 2 WCO met aanstelling van een ge-
rechtsmandataris. 100 
 

Beide zaken werden samengevoegd bij vonnis van 20 juli 2016.  De eerste 
rechter verklaarde het derdenverzet van verweerders ontvankelijk, doch onge-
grond.  De vorderingen van verweerders tot vroegtijdige beëindiging van de pro-
cedure en tot overdracht van de gehele onderneming van eiseres werden eveneens 105 
als ongegrond afgewezen.   
 
 
3. Bij verzoekschrift van 9 augustus 2016 hebben verweerders hoger beroep 
ingesteld tegen het vonnis van 20 juli 2016.  Verweerders hernamen hun vorderin-110 
gen zoals geformuleerd in eerste aanleg.   
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 Eiseres besloot tot de onontvankelijkheid van het derdenverzet, minstens 
tot de bevestiging van het vonnis in eerste aanleg. 
 115 

In het bestreden arrest van 5 januari 2017 wordt het hoger beroep van ver-
weerders gedeeltelijk gegrond verklaard.  De appelrechters verklaren het derden-
verzet van verweerders ontvankelijk en gegrond en trekken de procedure van ge-
rechtelijke reorganisatie zoals toegestaan bij vonnis van 25 mei 2016 dienvolgens 
in.  De vordering van verweerders tot overdracht van de gehele onderneming van 120 
eiseres wordt ongegrond verklaard.  Eiseres wordt tot slot in de kosten van beide 
aanleggen veroordeeld. 

 
 
4. Tegen dit arrest komt eiseres op met het volgende middel tot cassatie. 125 
 

* 

*          * 
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 130 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

Geschonden wettelijke bepalingen 

 135 

- Artikel 23, § 5 van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen, zoals ingevoerd bij artikel 13 van de Wet van 27 
mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de conti-
nuïteit van de ondernemingen; 

- Artikel 58 van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van 140 
de ondernemingen, zoals gewijzigd bij artikel 31 van de Wet van 27 mei 
2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit 
van de ondernemingen; 

- Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek. 
 145 

 

Aangevochten beslissing 

 

De appelrechters verklaren het derdenverzet van verweerders gegrond en 
oordelen dat het verzoek van eiseres van 4 mei 2016 niet voldoet aan de voor-150 
waarden om een nieuwe WCO-procedure met het oog op een collectief akkoord te 
openen, op grond van de volgende motieven: 

 

“2.3 

 155 

[Eiseres] – destijds genaamd NV Urban Capital – werd voorafgaand aan 

huidige WCO procedure reeds toegelaten tot een procedure gerechtelijke 

reorganisatie met het oog op een collectief akkoord bij vonnis dd. 13 maart 

2013. 

 160 

Het in de eerste procedure neergelegde reorganisatieplan werd door de 

vereiste meerderheden van de schuldeisers goedgekeurd en door de recht-

bank gehomologeerd bij vonnis dd. 12 juni 2013. 

Op vordering van de ficus werd bij vonnis dd. 3 juli 2015 van de rechtbank 

van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen het reorganisatieplan in 165 
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de eerste WCO procedure op grond van artikel 58 WCO ingetrokken.  Dit 

vonnis werd bevestigd bij arrest van dit hof dd. 24 maart 2016. 

 

Het ingetrokken herstelplan voorzag in een schuldherschikking voor de 

gewone schuldeisers waarbij voor 3,5 miljoen EUR aan schulden werd 170 
kwijtgescholden in functie van de grootte van de vordering (tot 80% van de 

hoofdsom) met een gespreide betaling over twee jaar. 

De rechten van de buitengewone schuldeisers in de opschorting werden 

voor een periode van 24 maanden opgeschort te rekenen vanaf de neerleg-

ging van het verzoekschrift tot opening van de WCO procedure, hetzij tot 175 
19 februari 2015. 

 

[Verweerders] voeren aan dat [eiseres] niet kon toegelaten worden tot de 

tweede WCO procedure, om reden dat deze opening gebeurde met misken-

ning van artikel 23, § 5 WCO, meebepaald zou de nieuwe procedure ge-180 
rechtelijke reorganisatie terugkomen op de verworvenheden van de 

schuldeisers verkregen tijdens de vorige procedure. 

 

Overeenkomstig artikel 23, § 5 in fine WCO mag, wanneer het verzoek uit-

gaat van een schuldenaar die meer dan drie maar minder dan vijf jaar te-185 
voren reeds het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie 

heeft aangevraagd en verkregen, de nieuwe procedure niet terugkomen op 

de verworvenheden van de schuldeisers die zijn verkregen tijdens de vori-

ge procedure. 

 190 

Terecht voeren [verweerders] aan dat deze regel werd miskend en de twee-

de procedure gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief ak-

koord in casu om die reden niet kon worden geopend. 

De geschonden regel uit artikel 23 WCO betreft immers een voorwaarde 

om toegelaten te worden tot de procedure, zodat bij vaststelling van een 195 
schending ervan de procedure niet kan worden geopend. 

Ten onrechte oordeelde de eerste rechter dat het reorganisatieplan diende 

afgewacht te worden om vast te stellen of een schending voorlag. 

Uit de memorie van toelichting van de wetswijziging van 27 mei 2013 

(Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 2692/1, p.15) blijkt dat met de invoering 200 
van paragraaf 5 van artikel 23 WCO de wetgever heeft willen vermijden 

dat een schuldenaar die minder dan vijf jaar na het verkrijgen van een ge-
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rechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord een vroeger gehomo-

logeerd plan op de helling zou zetten door nieuwe uitsteltermijnen voor te 

stellen voor de schulden die bestonden toen de eerste gerechtelijke reorga-205 
nisatie werd geopend. 

 

In het voorliggend geval werd het eerste gehomologeerd reorganisatieplan 

niet uitgevoerd waardoor het uiteindelijk werd ingetrokken. 

Dat de schuldeisers wiens schuldvorderingen waren opgenomen in het in-210 
getrokken plan hierdoor hun rechten hernemen en behoudens de uitge-

voerde verrichtingen en betalingen zich in dezelfde toestand bevinden als 

wanneer er geen reorganisatieplan was geweest, neemt niet weg dat met 

het openen van een nieuwe procedure niet mag worden teruggekomen op 

de verworvenheden met betrekking tot de schuldvorderingen die hun be-215 
slag hebben gekend in het ingetrokken plan. 

 

In concreto werden onder meer de betalingstermijnen die voorzien waren 

in het eerste plan met betrekking tot de schuldvorderingen van de buiten-

gewone schuldeisers in de opschorting en die voorzagen dat uiterlijk op 19 220 
februari 2015 de schulden integraal zouden worden betaald, niet gerespec-

teerd.  [Verweerders] voeren aan dat aan hen in uitvoering van het eerste 

plan geen enkele betaling werd uitgevoerd, noch wat betreft de gewone, 

noch wat betreft de buitengewone fiscale schuldvorderingen, hetgeen door 

de schuldenaar niet wordt ontkend. 225 

 

De nieuwe procedure waarin naast een regeling voor nieuwe schulden on-

der meer bijkomend uitstel van betaling met betrekking tot schulden reeds 

opgenomen in het eerste plan wordt voorzien, voldoet niet aan de voor-

waarden van artikel 23, § 5 in fine WCO. 230 

Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan de verworvenheden van de schuldei-

sers verkregen tijdens de vorige procedure. 

 

Anders dan [eiseres] voorhoudt hebben de bedoelde verworvenheden te-

vens betrekking op de voorziene termijnen van betalingen en niet alleen op 235 
de te respecteren minimumbetalingen die aan de schuldeisers ingevolge de 

wettelijke bepalingen toekomen. 
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Het derdenverzet van [verweerders] in gegrond.  Het verzoekschrift van 

[eiseres] voldoet niet aan de voorwaarden om een nieuwe WCO procedure 240 
met het oog op een collectief akkoord te openen.”  

 

(bestreden arrest bladzijden 5 t.e.m. 7) 

 

 245 

Aangevoerde grieven 

 

Krachtens artikel 23, § 5, tweede lid WCO mag, wanneer het verzoek uit-
gaat van een schuldenaar die meer dan drie maar minder dan vijf jaar tevoren 
reeds het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aange-250 
vraagd en verkregen, de nieuwe procedure van gerechtelijke reorganisatie niet te-
rugkomen op de verworvenheden van de schuldeisers die zijn verkregen tijdens de 
vorige procedure. 

 

Krachtens artikel 58, eerste lid WCO kan elke schuldeiser, door de dag-255 
vaarding van de schuldenaar, de intrekking van het reorganisatieplan vorderen 
wanneer het niet stipt wordt uitgevoerd, of wanneer hij aantoont dat het niet an-
ders zal kunnen en dat hij er schade door zal lijden.  De procureur des Konings 
kan op dezelfde wijze de intrekking vorderen wanneer hij de niet-uitvoering van 
het geheel of een gedeelte van het plan vaststelt (art. 58, tweede lid WCO).  De 260 
rechtbank oordeelt op verslag van de gedelegeerd rechter, na de schuldenaar te 
hebben gehoord. Het vonnis dat het plan intrekt, wordt bij uittreksel bekendge-
maakt in het Belgisch Staatsblad door toedoen van de griffier. De schuldenaar 
deelt de inhoud van dit uittreksel mee aan al zijn schuldeisers (art. 58, derde lid 
WCO). 265 

 

Krachtens artikel 58, vierde lid WCO ontneemt de intrekking van het reor-
ganisatieplan het elke uitwerking, behoudens wat betreft de reeds uitgevoerde be-
talingen en verrichtingen, onder meer de reeds verrichte overdracht van het geheel 
of een gedeelte van de onderneming of van haar activiteiten.  De intrekking heeft 270 
tot gevolg dat de schuldenaar en de schuldeisers zich in dezelfde toestand bevin-
den, behalve wat de voornoemde elementen betreft, als er geen gehomologeerd 
reorganisatieplan zou geweest zijn. 
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Artikel 58, vierde lid WCO bevestigt de gevolgen van de ontbinding van 275 
een wederkerige overeenkomst onder het gemene burgerlijke recht.  Krachtens ar-
tikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is in wederkerige contracten de ontbinden-
de voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide par-
tijen haar verbintenis niet nakomt.  De ontbinding van een wederkerige overeen-
komst heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand geplaatst dienen te 280 
worden als die waarin zij zich bevonden vóór het sluiten van de overeenkomst. De 
ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag van rechten of verplichtin-
gen zijn. 

 

Artikel 23, § 5 WCO werd ingevoerd bij Wet van 27 mei 2013 tot wijzi-285 
ging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen, 
met ingang vanaf 1 augustus 2013 (art. 62).  In de parlementaire voorbereiding 
werd verduidelijkt: 

 

“Paragraaf 5 van dit artikel wil vermijden dat een schuldenaar die minder 290 
dan vijf jaar na het verkrijgen van een gerechtelijke reorganisatie door 

collectief akkoord, een vroeger gehomologeerd akkoord op de helling zou 

zetten door nieuwe uitsteltermijnen voor te stellen voor de schulden die be-

stonden toen de eerste gerechtelijke reorganisatie werd geopend. Indien 

daarentegen een nieuw verzoek wordt gedaan minder dan drie jaar na het 295 
verkrijgen van een eerste opening van procedure, zal de schuldenaar zich 

moeten onderwerpen aan een overdracht onder gerechtelijk gezag.” 

 

De wetgever heeft aldus willen vermijden dat een nieuwe aanvraag (binnen 
vijf jaar) een vroeger gehomologeerd akkoord “op de helling” zou plaatsen.  Dit is 300 
duidelijk het geval wanneer een eerder reorganisatieplan (nog) lopende is en de 
schuldenaar middels een nieuwe aanvraag bijkomende verlengingen of schuld-
vermindering met betrekking tot dezelfde schulden zou willen verkrijgen.  Indien 
dergelijke aanvraag wordt toegestaan, zou afbreuk gedaan worden aan de verwor-
venheden van de schuldeisers uit het nog lopende reorganisatieplan.   305 

 

Na intrekking van een reorganisatieplan, op grond van artikel 58 WCO, 
kan een nieuwe aanvraag, in de zin van artikel 23, § 5 WCO, hieraan uiteraard 
geen afbreuk meer doen, aangezien er in dat geval geen lopende afspraken meer 
bestaan (die ingevolge een nieuwe procedure op de helling gezet zouden kunnen 310 
worden). 
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Na de intrekking hernemen de schuldeisers al hun rechten m.b.t. de nog 
niet betaalde schulden, op grond van artikel 58, vierde lid WCO, zodat zij niet 
langer door afspraken uit het ingetrokken reorganisatieplan gebonden zijn, noch 315 
“verworvenheden” uit hoofde van dit plan genieten. 

 

In casu stellen de appelrechters vast dat het bij vonnis van 12 juni 2013 ge-
homologeerde reorganisatieplan, op vordering van de ficus, werd ingetrokken bij 
vonnis van 3 juli 2015, overeenkomstig artikel 58 WCO.  De intrekking heeft, op 320 
grond van artikel 58, vierde lid WCO, elke uitwerking aan het bij vonnis van 12 
juni 2013 gehomologeerde reorganisatieplan ontnomen.  De intrekking had tot ge-
volg dat eiseres en alle schuldeisers van nog niet betaalde schulden, waaronder 
verweerders, zich opnieuw in dezelfde toestand bevonden als er geen gehomolo-
geerd reorganisatieplan zou geweest zijn. 325 

 

Ingevolge de intrekking waren de schuldeisers van eiseres, waaronder ver-
weerders, niet langer door de in het plan gemaakte afspraken gebonden, doch ge-
noten zij ook geen “verworvenheden” uit hoofde van dit plan meer. 

 330 

Door te oordelen dat het verzoek van eiseres van 4 mei 2016 niet voldoet 
aan de voorwaarden om een nieuwe WCO-procedure met het oog op een collec-
tief akkoord te openen, omdat het afbreuk zou doen aan de verworvenheden van 
schuldeisers uit hoofde van het bij vonnis van 3 juli 2015 ingetrokken reorganisa-
tieplan, miskennen de appelrechters de artikelen 23, § 5 en 58 WCO, en, voor zo-335 
ver als nodig, artikel 1184 BW, nu partijen ingevolge de intrekking van het eerste 
reorganisatieplan opnieuw in de situatie geplaatst werden alsof er geen reorganisa-
tieplan geweest was, zodat er op 4 mei 2016, datum van de aanvraag van een 
nieuwe WCO-procedure, geen “verworvenheden” van schuldeisers in de zin van 
artikel 23, § 5 WCO meer waren.   340 

 

Na de intrekking hernemen alle schuldeisers, op grond van artikel 58, vier-
de lid WCO, hun rechten en vervallen alle verworvenheden op grond van het in-
getrokken reorganisatieplan.  Schuldeisers kunnen geen “verworvenheden” genie-
ten, in de zin van artikel 23, § 5 WCO, uit hoofde van een ingetrokken reorganisa-345 
tieplan.  Door te oordelen dat een nieuwe aanvraag, op grond van artikel 23, § 5 
WCO, afbreuk doet aan de verworvenheden van schuldeisers uit hoofde van een 
reeds ingetrokken reorganisatieplan, miskennen de appelrechters de artikelen 23, § 
5 en 58 WCO, en, voor zover als nodig, artikel 1184 BW en verantwoorden zij 
dus hun beslissing niet naar recht.    350 
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TOELICHTING BIJ HET EERSTE MIDDEL  

 355 

Krachtens artikel 23, § 5, tweede lid WCO mag, wanneer het verzoek uit-
gaat van een schuldenaar die meer dan drie maar minder dan vijf jaar tevoren 
reeds het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aange-
vraagd en verkregen, de nieuwe procedure van gerechtelijke reorganisatie niet te-
rugkomen op de verworvenheden van de schuldeisers die zijn verkregen tijdens de 360 
vorige procedure. 

 

Krachtens artikel 58, eerste lid WCO kan elke schuldeiser, door de dag-
vaarding van de schuldenaar, de intrekking van het reorganisatieplan vorderen 
wanneer het niet stipt wordt uitgevoerd, of wanneer hij aantoont dat het niet an-365 
ders zal kunnen en dat hij er schade door zal lijden.  De procureur des Konings 
kan op dezelfde wijze de intrekking vorderen wanneer hij de niet-uitvoering van 
het geheel of een gedeelte van het plan vaststelt (art. 58, tweede lid WCO).  De 
rechtbank oordeelt op verslag van de gedelegeerd rechter, na de schuldenaar te 
hebben gehoord. Het vonnis dat het plan intrekt, wordt bij uittreksel bekendge-370 
maakt in het Belgisch Staatsblad door toedoen van de griffier. De schuldenaar 
deelt de inhoud van dit uittreksel mee aan al zijn schuldeisers (art. 58, derde lid 
WCO). 

 

Krachtens artikel 58, vierde lid WCO ontneemt de intrekking van het reor-375 
ganisatieplan het elke uitwerking, behoudens wat betreft de reeds uitgevoerde be-
talingen en verrichtingen, onder meer de reeds verrichte overdracht van het geheel 
of een gedeelte van de onderneming of van haar activiteiten.  De intrekking heeft 
tot gevolg dat de schuldenaar en de schuldeisers zich in dezelfde toestand bevin-
den, behalve wat de voornoemde elementen betreft, als er geen gehomologeerd 380 
reorganisatieplan zou geweest zijn. 

 

Artikel 58, vierde lid WCO bevestigt de gevolgen van de ontbinding van 
een wederkerige overeenkomst onder het gemene burgerlijke recht.  Krachtens ar-
tikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is in wederkerige contracten de ontbinden-385 
de voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide par-
tijen haar verbintenis niet nakomt.  De ontbinding van een wederkerige overeen-
komst heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand geplaatst dienen te 
worden als die waarin zij zich bevonden vóór het sluiten van de overeenkomst. De 
ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag van rechten of verplichtin-390 
gen zijn (Cass. 4 juni 2004, C.03.0408).  
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Artikel 23, § 5 WCO werd ingevoerd bij Wet van 27 mei 2013 tot wijzi-
ging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen, 
met ingang vanaf 1 augustus 2013 (art. 62).  In de parlementaire voorbereiding 395 
werd verduidelijkt (Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2692/1, p. 15): 

 

“Paragraaf 5 van dit artikel wil vermijden dat een schuldenaar die minder 

dan vijf jaar na het verkrijgen van een gerechtelijke reorganisatie door 

collectief akkoord, een vroeger gehomologeerd akkoord op de helling zou 400 
zetten door nieuwe uitsteltermijnen voor te stellen voor de schulden die be-

stonden toen de eerste gerechtelijke reorganisatie werd geopend. Indien 

daarentegen een nieuw verzoek wordt gedaan minder dan drie jaar na het 

verkrijgen van een eerste opening van procedure, zal de schuldenaar zich 

moeten onderwerpen aan een overdracht onder gerechtelijk gezag.” 405 

 

De wetgever heeft willen vermijden dat een nieuwe aanvraag (binnen vijf 
jaar) een vroeger gehomologeerd akkoord “op de helling” zou plaatsen.  Dit is 
duidelijk het geval wanneer een eerder reorganisatieplan (nog) lopende is en de 
schuldenaar middels een nieuwe aanvraag bijkomende verlengingen of schuld-410 
vermindering met betrekking tot dezelfde schulden zou willen verkrijgen.  Indien 
dergelijke aanvraag wordt toegestaan, zou afbreuk gedaan worden aan de verwor-
venheden van de schuldeisers uit het nog lopende reorganisatieplan.   

 

De laatste zin van artikel 58, vierde lid WCO verduidelijkt dat de intrek-415 
king van het reorganisatieplan de schuldenaar terugplaatst in de situatie waarin hij 
zich bevond vóór de homologatie van het plan (S. Remmery en G. Supply, “De ge-
rechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord”, in  H. Braeckmans, F. De 
Tandt, E. Dirix, T. Lysens en E. Van Camp (eds.), Faillissement en Reorganisatie, 
Mechelen, Kluwer, 2013, p. I.1-55).  Na de intrekking hernemen de schuldeisers 420 
al hun rechten m.b.t. de nog niet betaalde schulden.  Uw Hof heeft bij arrest van 
13 oktober 2014 bevestigd dat een schuldvordering die in een gehomologeerd re-
organisatieplan is opgenomen, slechts uitdooft na de volledige uitvoering van het 
plan (Cass. 13 oktober 2014, S.13.0052.N). 

 425 

Ook in de rechtsleer wordt artikel 23, § 5 WCO in die zin geïnterpreteerd 
dat een nieuw plan een oud plan niet kan wijzigen (hetgeen na intrekking uiteraard 
niet meer het geval kan zijn): 

 

M&D Seminars 288



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10/11/2020

  VERZOEKSCHRIFT/14 

 

“Nieuw is dat wanneer het verzoek uitgaat van een schuldenaar die meer 430 
dan drie maar minder dan vijf jaar tevoren reeds het openen van een pro-

cedure van gerechtelijke reorganisatie heet aangevraagd en verkregen, de 

nieuwe procedure van gerechtelijke reorganisatie niet mag terugkomen op 

de verworvenheden van de schuldeisers die zijn verkregen tijdens de vorige 

procedure (art.  23, §  5, eerste lid WCO). Schuldvorderingen in de op-435 
schorting die hun beslag gekregen hebben in een gehomologeerd reorgani-

satieplan, kunnen niet op de helling worden gezet door nieuwe uitstelter-

mijnen voor te stellen in het raam van een volgende gerechtelijke reorgani-

satie. Een nieuw plan kan een oud plan niet wijzigen” (A. Van Hoe, “Con-
tinuïteit voor de Wet Continuïteit Ondernemingen”, RW 2013-14, 1210). 440 

 

Na intrekking van een reorganisatieplan, op grond van artikel 58 WCO, 
kan een nieuwe aanvraag, in de zin van artikel 23, § 5 WCO, hieraan uiteraard 
geen afbreuk meer doen, aangezien er in dat geval geen lopende afspraken meer 
bestaan (die ingevolge een nieuwe procedure op de helling gezet zouden kunnen 445 
worden). 

 

Na de intrekking hernemen de schuldeisers al hun rechten m.b.t. de nog 
niet betaalde schulden, op grond van artikel 58, vierde lid WCO, zodat zij niet 
langer door afspraken uit het ingetrokken reorganisatieplan gebonden zijn, noch 450 
“verworvenheden” uit hoofde van dit plan genieten. 

 

 

 

* 455 

* * 

 

 
 

Op deze gronden en overwegingen besluit de ondergetekende advocaat 460 
voor eiseres dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge behagen het bestre-
den arrest te vernietigen, de zaak en partijen te verwijzen naar een ander hof van 
beroep en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

 

 465 
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Antwerpen, 26 januari 2017 

 

 

 470 

 

Johan Verbist 

 

 

 475 

 

 

 

 

 480 

 

 

Bij de indiening ter griffie wordt bij deze voorziening gevoegd: 

 

1. het exploot van betekening van deze voorziening aan de verwerende partij; 485 

2. pro-fisco verklaring. 
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Cour de cassation de Belgique 

Arrêt  

N° F.13.0140.F 

ÉTAT BELGE,  représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est 

établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, 

demandeur en cassation, 

représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le 

cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection de 

domicile, 

 

contre 

 

SCIERIE DES CARRIÈRES DE MAFFLE,  société privée à responsabilité 

limitée dont le siège social est établi à Ath (Maffle), rue Joseph Wauters, 12,  

défenderesse en cassation. 
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I. La procédure devant la Cour 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin 2013 

par la cour d’appel de Mons. 

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. 

L’avocat général André Henkes a conclu. 

 

II.  Le moyen de cassation 

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

 

Dispositions légales violées 

 

- articles 85 et 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

- article 66 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 

comptabilité de l’État ; 

- article 35 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget 

et de la comptabilité de l’État fédéral ; 

- articles 2, 49 et 50 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la 

continuité des entreprises ; 

- article 149 de la Constitution ; 

- principe général du droit suivant lequel nul ne peut abuser de son 

droit ; 

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. 

 

Décisions et motifs critiqués 

 

Après avoir considéré que la qualité de la créance et, dès lors, la 

qualité de créancier sursitaire ordinaire ou extraordinaire devait être 

appréciée à la date du jugement déclarant ouverte la procédure de 

réorganisation : 
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« La définition contenue à l'article 2, k), de la loi indique à cet égard 

précisément que ‘l'ouverture de la procédure’ correspond au jugement 

déclarant ouverte la procédure de réorganisation.  

Il y a donc bien lieu, comme le soutient (le demandeur), de se référer à 

la date du jugement, soit le 14 octobre 2010 », 

et admis que des inscriptions hypothécaires soient prises après le dépôt 

de la requête en réorganisation : 

« Cet article (article 22 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la 

continuité des entreprises) prévoit qu'entre le dépôt de la requête en 

réorganisation judiciaire et le jugement se prononçant sur l’ouverture de la 

procédure de réorganisation judiciaire, aucune réalisation de biens meubles 

ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l'exercice d'une voie 

d'exécution et ce, que l'action ait été introduite ou la voie d'exécution entamée 

avant ou après le dépôt de la requête.  

Cette disposition proscrit ainsi que les biens du débiteur soient réalisés 

suite à l'exercice d'une voie d'exécution (...).  

Elle n'interdit donc pas que des saisies, conservatoires ou exécution, 

sur les biens du débiteur, soient pratiquées pour autant qu'elles n'aboutissent 

pas à une réalisation de ces biens (…). 

Elle n'interdit pas davantage que des inscriptions hypothécaires soient 

prises », 

l’arrêt décide :  

« La seule circonstance que (le demandeur) ait exercé son droit de 

prendre une inscription hypothécaire, même après le dépôt de la requête, n'est 

pas ipso facto abusif et il appartient à (la défenderesse) de caractériser les 

circonstances particulières qui rendraient une telle inscription abusive. 

Il ressort à suffisance de l'exposé chronologique et des 

correspondances vantées par (la défenderesse), aux pages 7 à 9 de ses 

conclusions, que c'est bien parce qu'il avait été informé par elle du dépôt de la 

requête en réorganisation que (le demandeur) s'est empressé de procéder à 

l'inscription de son hypothèque légale. 
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Même si (le demandeur) s'en défend, le but essentiel de cette inscription 

était de lui permettre d'obtenir le statut de créancier sursitaire extraordinaire 

et d'échapper ainsi aux mesures susceptibles d'être imposées aux créanciers 

sursitaires ordinaires.  

Il a persévéré dans cette intention en introduisant la présente 

procédure, étant rappelé que la demande formée par lui dans le procès-verbal 

de comparution volontaire introductif de la première instance tendait à ce qu'il 

soit dit que sa créance a la qualité de créance sursitaire extraordinaire.  

En conclusions, (le demandeur) insiste sur le fait qu'il ne conteste pas 

que ce n'est que dans le cas où une inscription hypothécaire a été prise avant 

le jugement d'ouverture de la réorganisation judiciaire que sa créance doit 

être qualifiée de créance sursitaire extraordinaire.  

Ceci explique pourquoi il s'est hâté de faire inscrire l'hypothèque 

légale, dès que (la défenderesse) l'a averti de l'intentement d'une procédure de 

réorganisation judiciaire. En procédant de la sorte, dans les circonstances 

concrètes de l'espèce, l'administration fiscale a détourné de sa fonction le droit 

d'inscrire son hypothèque légale et ne s'est pas comportée comme l'aurait fait 

une administration publique normalement prudente et diligente, soucieuse de 

respecter les principes de bonne administration.  

Cette inscription hypothécaire rend nettement plus difficile l'obtention 

de crédits bancaires indispensables au redressement de (la défenderesse) et 

partant le respect du plan proposé à l'ensemble des créanciers.  

Elle est constitutive de l'abus de droit vanté. 

Par contre, il n'est pas démontré que l'inscription prise par la suite, en 

date du 25 novembre 2010, est abusive, (le demandeur) admettant que la 

créance faisant l'objet de cette inscription est une créance sursitaire ordinaire 

et soutenant qu'il entend se prémunir d'un possible échec de la procédure de 

réorganisation judiciaire. 

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris mais pour d'autres motifs.  

 V) Mainlevée des inscriptions hypothécaires :  
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La sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance totale de ce droit 

mais seulement la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du 

dommage que l'abus a causé.  

Cette sanction doit avoir comme résultat de priver l'acte abusif de ses 

effets.  

En l'espèce, l'inscription hypothécaire du 5 octobre 2010 ayant été 

prise de manière abusive, il convient de condamner (le demandeur) à en 

donner mainlevée ». 

 

Griefs 

 

Première branche 

 

L’article 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose : 

« Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le trésor 

public a un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles de toute 

nature du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque 

légale sur tous les biens appartenant aux redevables, situés en Belgique et qui 

sont susceptibles d'hypothèque ». 

 

 

 

L’administration, dans son commentaire, indique : 

« Les circonstances qui justifient l'inscription de l'hypothèque légale 

Le receveur, chaque fois que l'assujetti possède des biens immeubles, et 

nonobstant l'existence d'un privilège général sur biens meubles, procédera à 

l'inscription de l'hypothèque légale, cela même dans le cas où l'inscription 

serait justifiée comme mesure conservatoire » (numéro 86/205). 

« L'inscription de l'hypothèque légale est en particulier justifiée : 
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1° lorsque, en raison de la nature de l'activité de l'assujetti, de ses 

agissements, de l'ébranlement de son crédit ou d'autres circonstances, la 

créance du trésor est en péril ; 

2° lorsque l'assujetti introduit de manière répétée des requêtes ou des 

citations, qui ont uniquement pour but de retarder le paiement de sommes 

incontestablement dues ; 

3° lorsque l'assujetti a demandé et obtenu un délai de paiement » 

(numéro 86/206). 

Il résulte de l’économie du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et en 

particulier des articles 85 et suivants que le but recherché par le législateur est 

le paiement de la taxe, le cas échéant sous le couvert de la contrainte et de 

mesures d’exécution forcée : 

« Article 85. § 1er. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des 

amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le 

fonctionnaire chargé du recouvrement ». 

Par ailleurs, ce même devoir résulte, d’une part, de l’application de 

l’article 66 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État applicable au 

moment de la prise de l’hypothèque légale, article qui disposait que : 

« Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, 

revenus, droits et impôts dont la perception lui est confiée. 

Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire 

constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a 

fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires. 

Quand un comptable a été forcé en recette, et qu'il a payé de ses 

deniers les sommes dues et non renseignées, il est subrogé de plein droit dans 

les créances et privilèges de l’État à la charge des débiteurs », 

et, d’autre part, de l’article 35 de la loi du 22 mai 2003, portant 

organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, article 

applicable au jour de l’arrêt et qui dispose que : 

« Tout denier ou valeur appartenant aux services, y compris les droits 

constatés, ne peut être détenu que sous la responsabilité d'un comptable 
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justiciable de la Cour des comptes et à qui la gestion de cet actif est confiée 

par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement ». 

L’article 49 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des 

entreprises prévoit : 

« Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances 

sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de 

créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de 

créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan 

peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de 

rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire 

des sommes réalisées sur le montant principal de la créance. 

Le plan peut également contenir l'évaluation des conséquences que 

l'approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés. 

Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être 

compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à 

l'homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes. 

Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction de la masse 

salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure 

où un tel plan n'a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir 

des licenciements. 

 

 

Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein 

du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la 

protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une 

délégation du personnel, seront entendus ». 

L’article 50 de la même loi prévoit, pour les créanciers sursitaires 

extraordinaires titulaires, en application de l’article 2, h), de la même loi, 

d’une créance sursitaire extraordinaire selon les termes des articles 2, c) et 2, 

d) : 
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« Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont 

conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir 

le sursis de l'exercice des droits existants des créanciers sursitaires 

extraordinaires pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois à dater du 

dépôt de la requête. 

Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation 

extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans 

ce cas, le plan prévoit qu'à l'échéance du premier délai de sursis, le débiteur 

soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation 

financière et les recettes prévisibles de l'entreprise la mettront, selon les 

prévisions raisonnables, à même, à l'expiration de cette période 

supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires 

extraordinaires concernés, et qu'à défaut d'apporter cette preuve, le débiteur 

entendra ordonner la fin de ce sursis. 

Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu 

conformément aux articles 15 ou 43, dont une copie est jointe au plan lors de 

son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant 

les droits desdits créanciers ». 

Il découle de la lecture dudit article 50 que le créancier sursitaire 

extraordinaire peut prétendre, sous réserve d’un sursis de vingt-quatre mois -

prorogeable de douze mois - à dater du dépôt de la requête, percevoir la 

totalité de sa créance. 

 

À l’inverse, conformément à l’article 49 de la même loi, les créanciers 

sursitaires ordinaires peuvent voir leur créance subir des abattements. 

Ledit article 49 prévoit que le plan de réorganisation judiciaire indique 

les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et 

intérêts proposés. 

Ainsi, et entre autres sur cette base, la Cour a décidé, par son arrêt du 

30 juin 2011 (J.T., 2012, p. 131) : 
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« Ainsi que les travaux préparatoires l’indiquent, il suit des articles 2 et 

49 précités que les créances d’impôt sont, au sens de la loi, des créances 

sursitaires ordinaires auxquelles un plan de réorganisation peut imposer des 

abattements. 

L’arrêt considère que ‘toute modification ou dérogation ne doit pas 

nécessairement être expresse ou explicite : elle peut résulter du texte de la loi 

qui emporte clairement modification ou dérogation’ et, par référence aux 

travaux préparatoires de la loi précitée, qu’il s’agit d’une ‘modification des 

droits du fisc par rapport à la loi relative au concordat judiciaire’ qui ‘a pour 

objectif d’assurer, dans le cadre des procédures visant au redressement de 

l’entreprise, et bien entendu sans préjudice aux sûretés et privilèges institués 

par la loi hypothécaire ou par des lois particulières, le traitement égal de tous 

les créanciers, qu’ils soient publics ou privés, et de faire en sorte que chacun 

de ces derniers apporte sa juste part au redressement de l’entreprise dans 

l’intérêt général’. 

En homologuant sur la base de ces considérations le plan de 

réorganisation imposant au demandeur des abattements d’impôt, l’arrêt 

attaqué ne viole aucune des dispositions visées au moyen. 

Le moyen ne peut être accueilli ». 

La Cour, selon la jurisprudence constante depuis son arrêt du 

10 septembre 1971 dans le cadre duquel elle a consacré le caractère générique 

de l’abus de droit et affirmé que celui-ci ne résultait pas seulement de 

l’exercice d’un droit avec l’intention de nuire, estime que « l'abus de droit 

consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites 

de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est 

le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec 

l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation 

des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances 

de la cause » (Cass. 9 mars 2009, Pas., p. 689). 

Et la Cour, par son arrêt du 13 octobre 1965 (Pas., 1966, I, 204), a 

décidé que « le détournement de pouvoir, qui est une des formes de l’excès de 

pouvoir, est le fait d’une autorité qui, tout en accomplissant un acte de sa 

M&D Seminars 302



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10/11/2020

30 OCTOBRE 2014                              F.13.0140.F/10 

compétence, et en respectant les formes imposées par la loi, use de son pouvoir 

à des fins autres que celles en vue desquelles il lui a été conféré ; qu’il entache 

d’illégalité l’acte administratif au même titre que tout autre excès de 

pouvoir ». 

Par le recours à la théorie de l’abus de droit, l’arrêt attaqué fait perdre 

au demandeur le bénéfice des conséquences légalement attachées à la prise 

d’une inscription hypothécaire (affectation de l’immeuble à l’acquittement de 

la taxe prévu par l’article 41 de la loi hypothécaire et caractère sursitaire 

extraordinaire de la créance prévu par l’article 2, d), de la loi du 31 janvier 

2009 relative à la continuité des entreprises) au moment où cette mesure 

apparaît la plus adéquate, c’est-à-dire lorsque le recouvrement de sa créance 

est gravement mis en péril. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que, comme l’a rappelé à de 

nombreuses reprises la Cour constitutionnelle, le produit de l’impôt est affecté 

à des dépenses publiques qui visent à la satisfaction de l’intérêt général (cf. 

notamment arrêts n° 54/2006 du 19 avril 2006 et n° 107/2006 du 21 juin 

2006), ce qui a permis de justifier nombre de mesures de recouvrement fiscal 

dérogatoires au droit commun. 

Dès lors que, par des lois d’ordre public, l’État belge est tenu de 

recouvrer la taxe due et que, dans le cadre d’une procédure en réorganisation 

judiciaire, le titulaire d’une créance hypothécaire peut revendiquer sa qualité 

de créancier sursitaire extraordinaire afin de prétendre au paiement intégral 

de sa créance, l’arrêt, ayant considéré que « le but essentiel de cette 

inscription était de permettre (au demandeur) d’obtenir le statut de créancier 

sursitaire extraordinaire et d’échapper ainsi aux mesures susceptibles d’être 

imposées aux créanciers sursitaires ordinaires », n’a pu légalement, sans se 

méprendre sur les dispositions visées à la branche du moyen, décider que 

« l'administration fiscale a détourné de sa fonction le droit d'inscrire son 

hypothèque légale et ne s'est pas comportée comme l'aurait fait une 

administration publique normalement prudente et diligente, soucieuse de 

respecter les principes de bonne administration » (violation de toutes les 

dispositions légales visées au moyen, à l’exception de l’article 149 de la 
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Constitution et du principe général du droit relatif au respect des droits de la 

défense). 

 

Deuxième branche 

 

L’arrêt considère que « la seule circonstance que [le demandeur] ait 

exercé son droit de prendre une inscription hypothécaire, même après le dépôt 

de la requête, n'est pas ipso facto abusif » pour ensuite indiquer que « le but 

essentiel de cette inscription était de lui permettre d’obtenir le statut de 

créancier sursitaire extraordinaire » et enfin décider qu’« en l'espèce, 

l'inscription hypothécaire du 5 octobre 2010 ayant été prise de manière 

abusive, il convient de condamner [le demandeur] à en donner mainlevée ».  

L’arrêt considère également que, « par contre, il n'est pas démontré 

que l'inscription prise par la suite, en date du 25 novembre 2010, est abusive, 

[le demandeur] admettant que la créance faisant l'objet de cette inscription est 

une créance sursitaire ordinaire et soutenant qu'il entend se prémunir d'un 

possible échec de la procédure de réorganisation judiciaire ». 

Dès lors que l’arrêt, à juste titre, relève que « la sanction de l'abus de 

droit n'est pas la déchéance totale de ce droit mais seulement la réduction de 

celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que l'abus a causé » 

et que « cette sanction doit avoir comme résultat de priver l'acte abusif de ses 

effets », il n’a pu, sans se contredire, décider de donner purement et 

simplement mainlevée de l’hypothèque alors qu’il aurait pu se contenter de 

rejeter l’appel formé par le demandeur en ce qu’il visait la requalification de 

la créance sursitaire en créance sursitaire extraordinaire tout en laissant 

subsister, comme il l’admet pour l’inscription hypothécaire du 25 novembre 

2010, les autres effets de l’inscription du 5 octobre 2010. 

 

Troisième branche 

 

Dès lors que la défenderesse avait indiqué aux pages 7 à 9 de ses 

conclusions d’appel après réouverture des débats :  
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« Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont 

conventionnellement ou légalement dus sur leur créance, le plan peut prévoir 

le sursis de l'exercice des droits existants des créanciers sursitaires 

extraordinaires pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois, à dater du 

dépôt de la requête.  

Il est également précisé qu'en application de l'article 50, ‘le plan ne 

peut comporter aucune autre mesure affectant les droits desdits créanciers 

(créanciers sursitaires extraordinaires)’.  

Il s'en déduit, par conséquent, que contrairement à l'argumentation (du 

demandeur), la qualité de la créance sursitaire ordinaire ou extraordinaire 

s'apprécie bien à la date du dépôt de la requête mais nullement à une date 

ultérieure.  

Le fait, pour (le demandeur), administration de la taxe sur la valeur 

ajoutée, de faire inscrire son hypothèque postérieurement à la date du dépôt de 

le requête implique une mutation de la qualité de sa créance qualifiée 

d'ordinaire en extraordinaire, dans la mesure où il bénéficie postérieurement 

au dépôt de la requête de la qualité d'être créancier sursitaire extraordinaire 

nanti d'une hypothèque, qui lui assure assurément un droit de préférence par 

rapport aux autres créanciers sursitaires ordinaires et extraordinaires.  

En effet, l'article 50 de la loi sur la continuité des entreprises retient 

que peut prévoir seulement un sursis de l'exercice des droits existants des 

créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée qui ne dépasse vingt-

quatre mois à dater du dépôt de la requête, ce qui implique que le débiteur 

devra rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires au 

terme des vingt-quatre mois à dater du dépôt de la requête alors qu'il n'en va 

naturellement pas de même en cas d'homologation du plan de réorganisation 

judiciaire pour les créanciers ordinaires, en application de l'article 54 de la loi 

sur la continuité des entreprises et de l'article 57 qui prévoit que 

l'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les 

créanciers sursitaires.  
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En enregistrant, postérieurement à la date du dépôt de la requête en 

réorganisation judiciaire, l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée 

s'octroie une sûreté réelle ayant pour conséquence :  

1.  que le patrimoine du débiteur est gelé en sa faveur ; 

2.  que l'entreprise n'a plus, en fait, la possibilité d'obtenir des crédits 

de la part des établissements financiers en vue de s'acquitter de l'exécution du 

plan de réorganisation judiciaire, de procéder à des investissements dans son 

entreprise ou d'obtenir une ligne de crédit pour continuer son commerce, 

compte tenu de l'hypothèque qui a été prise par (le demandeur) sur son 

patrimoine immobilier, et qu'il est non réaliste de soutenir l'absence de 

préjudice du débiteur, car il ne faut pas être grand clerc ni visionnaire pour 

savoir que le banquier n'octroiera pas de crédit à l'entreprise si la banque ne 

dispose pas d'une sûreté réelle sur tout ou partie de l'actif de l'entreprise.  

Le seul pouvoir d'appréciation du tribunal, dans le cadre du jugement 

d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire qui est, d'après la 

doctrine et la jurisprudence majoritaire, automatique au regard de l'article 23 

de la loi sur la continuité de l’entreprise, se limite à la durée du sursis visée à 

l'article 16 de cette loi qui ne peut, à ce stade, être supérieure à six mois, en 

application de l'article 24, § 2, de ladite loi (Réorganisation judiciaire, faillite, 

liquidation déficitaire, CUP, n° 59, p. 106).  

Conclusion 

L'administration fiscale a, postérieurement, en cours de sursis, c'est-à-

dire postérieurement à la date du dépôt de la requête en réorganisation 

judiciaire déposée par le débiteur, au même titre que d'autres créanciers, tels 

les établissements bancaires et financiers dans la mesure où ceux-ci 

transforment le mandat hypothécaire qu'ils détiennent au même titre que le fisc 

qui prend une inscription hypothécaire légale, a pour effet, alors que ses 

créanciers sont titulaires d'une créance sursitaire ordinaire à l'ouverture de la 

procédure en réorganisation judiciaire, qu'ils s'octroient assurément un 

avantage indéniable par rapport aux autres créanciers sursitaires, tant sur le 

plan financier que sur le plan de l'obtention du règlement de leur créance si le 

moment où s'apprécie la qualité de la créance n'est pas celui à la date à 
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laquelle le débiteur a fait le dépôt de sa requête en réorganisation judiciaire 

mais ultérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de la 

réorganisation judiciaire dont la mission du tribunal est extrêmement limitée 

puisqu'elle doit automatiquement ouvrir la procédure de réorganisation 

judicaire et que le seul pouvoir dont elle dispose est de fixer le délai du sursis.  

Cette situation préjudicie assurément le débiteur puisque sa trésorerie 

sera assurément amputée par les hypothèques prises par les créanciers 

sursitaires sur son patrimoine rendant ainsi pratiquement impossible pour le 

débiteur d'obtenir un financement bancaire afin d'apurer ses dettes passées ou 

futures et d'investir dans son entreprise afin de survivre et d’échapper à la 

faillite. 

En permettant de tels agissements concernant la mutation de la qualité 

de la créance du créancier, postérieurement à la date du dépôt de la requête, 

ampute certainement la réussite de la réorganisation judiciaire par accord 

collectif obtenu à la suite de l'homologation par le tribunal du plan soumis par 

le débiteur en vue d'obtenir le rétablissement de sa rentabilité et de la 

solvabilité de l'entreprise. 

Il est contraire en droit, mais également en fait, comme le fait [le 

demandeur], par le truchement de ses conclusions, de prétendre qu'être nanti 

du titre de créancier sursitaire extraordinaire n'implique nullement de lui faire 

reconnaître des faveurs et ce, contrairement à l’article 50 de la loi sur la 

continuité des entreprises qui dispose que les intérêts légaux conventionnels 

dus sur leur créance doivent être payés, même si le plan prévoit un sursis de 

l'exercice de leurs droits.  

 

 

Un tel sursis ne peut excéder vingt-quatre mois à dater du dépôt de la 

requête pouvant être prorogé de façon extraordinaire jusqu'à trente-six mois et 

sous réserve de la vérification de ce qu'après vingt-quatre mois, le débiteur 

devrait, raisonnablement, être en mesure de les rembourser sous peine de 

déchéance immédiate du sursis alors que, pour les autres créanciers, le délai 

d'exécution du plan peut aller jusqu'à cinq ans à dater de l'homologation.  
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En ces qualités d'inexécution des mesures prévues au plan, la reprise 

par les créanciers de l'exercice intégral de leurs droits et actions est 

subordonnée à la prononciation d'un jugement ordonnant la fin anticipée du 

sursis en application des articles 42, alinéa 1er, et 58, alinéa 1er, de la loi sur la 

continuité des entreprises.  

Il est antinomique d'exiger de justifier l'enregistrement de l'hypothèque 

après le dépôt de la requête au motif que celle-ci se justifie pour assurer à 

l’État la priorité d'être payé hors concours si le plan ne devait pas être 

respecté ad futurum par les débiteurs - ce qui implique que, malgré le dépôt de 

la requête en continuité d'entreprise, [le demandeur] se crée une sûreté ad 

futurum en cours de procédure de sursis contradictoire aux autres créanciers 

sursitaires et aussi un droit de préférence contraire à l’économie de la loi sur 

la continuité des entreprises.  

L'appel 

L'appel a pour objet d'obtenir la réformation du jugement 

contradictoire rendu par la troisième chambre du tribunal de commerce de 

Tournai du 28 novembre 2011 en vue de déclarer l’appel recevable et fondé », 

et que le demandeur soutenait par ailleurs à la page 4 de ses 

conclusions de synthèse d’appel après l’arrêt du 15 avril 2013 : 

« À cet égard, il n’est pas inutile de souligner que les créanciers ne sont 

pas avertis du dépôt d’une telle requête en réorganisation judiciaire. 

Les travaux préparatoires à la loi sur la continuité des entreprises 

soulignent ainsi (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2008, n° 52 0160/002, p. 22) 

qu’‘aucune publicité n’accompagne le dépôt de la requête afin de permettre au 

requérant de mettre en place le dispositif du sursis sans subir les conséquences 

négatives d’un tel dépôt sur son crédit’. 

(La défenderesse) ne convainc pas lorsqu’elle prétend que le 

(demandeur) a été informé du dépôt de la requête car elle a été contrainte ‘de 

payer des droits de rôle à l’administration fiscale’. Le (demandeur) est en 

mesure d’affirmer qu’il n’a pas perçu la moindre somme à ce titre de la part 

de (la défenderesse) », 
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L’arrêt n’a pu, sans violer le droit de défense du demandeur, en 

conclure : 

« Il ressort à suffisance de l'exposé chronologique et des 

correspondances vantées par (la défenderesse), aux pages 7 à 9 de ses 

conclusions, que c'est bien parce qu'il avait été informé par elle du dépôt de la 

requête en réorganisation que (le demandeur) s'est empressé de procéder à 

l'inscription de son hypothèque légale », 

pour en conséquence décider : 

« En procédant de la sorte, dans les circonstances concrètes de 

l'espèce, l'administration fiscale a détourné de sa fonction le droit d'inscrire 

son hypothèque légale et ne s'est pas comportée comme l'aurait fait une 

administration publique normalement prudente et diligente, soucieuse de 

respecter les principes de bonne administration.  

Cette inscription hypothécaire rend nettement plus difficile l'obtention 

de crédits bancaires indispensables au redressement de (la défenderesse) et 

partant le respect du plan proposé à l'ensemble des créanciers.  

Elle est constitutive de l'abus de droit vanté », 

et en conséquence condamner le demandeur à en donner mainlevée 

(violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la 

défense). 

 

 

 

 

 

III. La décision de la Cour 

 

Quant à la première branche : 
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L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède 

manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une personne prudente et 

diligente. Tel est le cas spécialement lorsqu’un droit est utilisé à une fin 

étrangère à celle en vue de laquelle il a été accordé. Dans l’appréciation des 

intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la 

cause.  

En vertu de l’article 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le 

trésor public dispose, pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, 

d’une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en 

Belgique et qui sont susceptibles d’hypothèque. 

Conformément à l’article 85 de ce code, en cas de non-paiement, une 

contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement et la 

notification de cette contrainte rendue exécutoire permet l’inscription de 

l’hypothèque légale.  

Ces dispositions visent à garantir le recouvrement de la créance lorsque 

les circonstances résultant notamment de la situation ou du comportement du 

redevable le justifient.  

L’article 2, d), de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des 

entreprises dispose que les créances sursitaires extraordinaires sont celles qui 

sont garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des 

créanciers propriétaires, tandis que, selon l’article 2, e), de la loi, les autres 

créances sont des créances sursitaires ordinaires. 

En vertu de l’article 49, alinéa 1er, de la même loi, le plan peut prévoir, 

en ce qui concerne les créances sursitaires ordinaires, des abattements de 

créances en capital et intérêts ainsi que le règlement différencié de certaines 

catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur 

nature.  

En vertu de l’article 50 de cette loi, sans préjudice du paiement des 

intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs 

créances, le plan ne peut prévoir le sursis de l’exercice des droits existants des 

créanciers sursitaires extraordinaires que pour une durée n’excédant pas vingt-
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quatre mois à dater du dépôt de la requête, le cas échéant prorogée de douze 

mois.  

Il suit de ces dispositions qu’alors que le plan peut imposer au créancier 

sursitaire ordinaire un abattement de créance, il ne peut faire supporter au 

créancier sursitaire extraordinaire qu’un report limité dans le temps du 

paiement de l’intégralité de sa créance. 

L’arrêt constate que le demandeur « a pris une inscription hypothécaire 

après le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire [du] 29 septembre 2010 

mais avant le jugement déclarant ouverte la procédure [le] 14 octobre 2010 ». 

Il considère que « l’article 22 [de la loi] […] n’interdit pas […] que des 

inscriptions hypothécaires soient prises » après le dépôt de la requête et que 

« le moment auquel doit s’apprécier la qualité de la créance […] [est] la date 

du jugement » en sorte que le demandeur est un créancier sursitaire 

extraordinaire.  

Après avoir énoncé que « la seule circonstance que [le demandeur] ait 

exercé son droit de prendre une inscription hypothécaire, même après le dépôt 

de la requête, n’est pas ipso facto abusif, et [qu’]il appartient à [la 

défenderesse] de caractériser les circonstances particulières qui rendraient une 

telle inscription abusive », l’arrêt considère que « c’est bien parce qu’il avait 

été informé par [la défenderesse] du dépôt de la requête en réorganisation que 

[le demandeur] s’est empressé de procéder à [cette] inscription [dont] le but 

essentiel […] était de lui permettre d’obtenir le statut de créancier sursitaire 

extraordinaire et d’échapper ainsi aux mesures susceptibles d’être imposées 

aux créanciers sursitaires ordinaires ».  

 

 

 

Sur la base de ces motifs, d’où il résulte que le demandeur a procédé à 

l’inscription de l’hypothèque légale pour garantir le paiement intégral de ses 

droits plutôt que de subir, en sa qualité de créancier sursitaire ordinaire, un 

abattement de sa créance, l’arrêt, qui considère que « [le demandeur] a 
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détourné de sa fonction le droit d’inscrire son hypothèque légale », méconnaît 

le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit. 

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. 

 

Par ces motifs, 

 

La Cour 

 

Casse l’arrêt attaqué ; 

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 

cassé ; 

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du 

fond ; 

Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. 

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où 

siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Martine 

Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé 

en audience publique du trente octobre deux mille quatorze par le président de 

section Christian Storck, en présence de l’avocat général André Henkes, avec 

l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. 

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte 

M. Delange M. Regout Chr. Storck 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.19.0294.N 

BNP PARIBAS FORTIS nv, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, inge-

schreven bij de KBO onder het nummer 0403.199.702, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302,  

tegen 

EXPONANT bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 14, ingeschreven 

bij de KBO onder het nummer 0431.797.280, 

verweerster. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen  

van 23 mei 2019. 
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Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 12 december 2019 een schriftelijke 

conclusie neergelegd. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

1. Krachtens artikel I.22, 14°, Wetboek Economisch Recht gelden als buitenge-

wone schuldvorderingen in de opschorting onder meer de schuldvorderingen in de 

opschorting die gewaarborgd zijn op het ogenblik van de opening van de procedure 

van gerechtelijke reorganisatie, door een zakelijke zekerheid. Met het oog op de 

uitwerking en stemming van het reorganisatieplan is deze schuldvordering slechts 

buitengewoon ten belope van het bedrag waarvoor, op de dag van de opening van 

een procedure van gerechtelijke reorganisatie, een inschrijving of registratie is ge-

nomen, of wanneer geen inschrijving of registratie is genomen, ten belope van de 

realisatiewaarde in going concern van het goed of indien het onderpand betrekking 

heeft op specifieke verpande schuldvorderingen, de boekhoudkundige waarde.  

2. Krachtens de artikelen 15 en 60 Pandwet is een registratie in het pandregister 

uitgesloten voor een verpanding van schuldvorderingen en is het pandrecht op een 

schuldvordering tegenwerpelijk aan derden door middel van het bezit van de 

schuldvordering  dat verkregen wordt door het sluiten van de pandovereenkomst. 

3. Uit deze bepalingen volgt dat voor de uitwerking en stemming van het reor-

ganisatieplan, een schuldvordering die gewaarborgd is door een pandrecht op 

schuldvorderingen dient beschouwd te worden als een buitengewone schuldvorde-

ring in de opschorting ten belope van de realisatiewaarde in going concern van de 

verpande schuldvorderingen of indien het onderpand betrekking heeft op een spe-

M&D Seminars 317



 16 JANUARI 2020 C.19.0294.N/3 

cifieke verpande schuldvordering, ten belope van de boekhoudkundige waarde er-

van. Indien aldus de schuldvordering gewaarborgd wordt door een pand op alle be-

staande en toekomstige schuldvorderingen van de schuldenaar, dan geldt deze 

schuldvordering als een buitengewone schuldvordering in de opschorting ten be-

lope van de realisatiewaarde in going concern van deze schuldvorderingen. 

4. De appelrechters die vaststellen dat de eiseres bes op alle 

bestaande en toekomstige schuldvorderingen

dat aangezien dit pand niet is ingeschreven of geregistreerd, de eiseres slechts aan-

spraak kan maken op het statuut van buitengewoon schuldeiser in de mate zij be-

schikt over een pand op een specifieke schuldvordering en zij dientengevolge 

slechts te beschouwen is als gewone schuldeiser in de opschorting

den hun beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de sectievoorzitters Alain Sme-

tryns en Koen Mestdagh, en de raadsheren Bart Wylleman en Koenraad Moens, en 

in openbare rechtszitting van 16 januari 2020 uitgesproken door sectievoorzitter 

Eric Dirix, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand 

van griffier Vanity Vanden Hende. 
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V. Vanden Hende K. Moens B. Wylleman 

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix 
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Rolnummer 6150

Arrest nr. 124/2016
van 6 oktober 2016

A R R E S T
__________

In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, d), 49, 50 en 55, § 3, van de wet van 

31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door de Franstalige 

Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en 

R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter 

J. Spreutels,

wijst na beraad het volgende arrest :

*

*       *
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I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging

Bij vonnis van 21 januari 2015 in zake de cvba « GT Holding », waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 4 februari 2015, heeft de Franstalige Rechtbank van 
Koophandel te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld :

« 1) Schenden de artikelen 2, d), en 50 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en voeren zij een 
discriminatie in, in voorkomend geval wegens de niet-naleving van het 
evenredigheidsbeginsel :

in zoverre aan de schuldeiser die in zijn overeenkomst zelf een beding heeft ingevoegd 
dat een mechanisme instelt dat kan worden gelijkgesteld met een pand en/of een voorrecht, 
zoals een beding van (bestaande en toekomstige) algemene inpandgeving van de 
schuldvorderingen van zijn schuldenaar te zijnen gunste of een beding van 
eigendomsvoorbehoud, in een gerechtelijk reorganisatieplan bij collectief akkoord gestemd 
met dubbele meerderheid van de schuldeisers zoals bepaald in artikel 54 van de wet van 
31 januari 2009, geen enkele schuldvermindering, noch een aanzuiveringsplan van meer dan 
24 maanden kan worden opgelegd,

terwijl de grondslag van dat beding per hypothese of in het algemeen niet overeenstemt 
met enig actief in het vermogen van de onderneming in gerechtelijke reorganisatie, en de 
andere schuldeisers, die niet eraan hebben gedacht een dergelijk beding in hun overeenkomst 
in te voegen, een vermindering van hun schuldvordering tot hoogstens 85 pct. kunnen 
krijgen ?

2) Schenden de artikelen 2, d), 49 en 50 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en voeren zij een 
discriminatie in :

in zoverre zij de homologatie lijken toe te staan, door de rechtbank, van een gerechtelijk 
reorganisatieplan bij collectief akkoord waarbij wordt voorzien in, enerzijds, de terugbetaling 
van de integrale schuldvordering van de schuldeiser in de opschorting die eveneens de 
hoedanigheid heeft van aandeelhouder van de onderneming in gerechtelijke reorganisatie, 
door het loutere feit dat de schuldvordering van die laatste haar grondslag vindt in een 
leningsovereenkomst die een beding van algemene inpandgeving van de schuldvorderingen 
bevat en, anderzijds, een vermindering van 85 pct. van alle gewone schuldvorderingen in de 
opschorting ?

3) Schendt artikel 55, § 3, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van 
de ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en voert het een discriminatie in :

in zoverre het de controle van de feitenrechter beperkt tot het nagaan van de 
inachtneming van de vormvereisten die zijn opgelegd bij de wet betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen en van de naleving van de openbare orde, zonder de naleving van de
fundamentele beginselen van de belangenafweging te kunnen controleren, waardoor 
misschien, zonder objectieve, relevante en evenredige verantwoording, een daadwerkelijke 
jurisdictionele bescherming wordt ontzegd aan de weliswaar gewettigde privébelangen van
sommige schuldeisers ? ».
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Memories zijn ingediend door :

- de cvba « GT Holding », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. O. Creplet, 
advocaat bij de balie te Brussel;

- de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Depré en 
Mr. E. de Lophem, advocaten bij de balie te Brussel.

De cvba « GT Holding » heeft ook een memorie van antwoord ingediend.

Bij beschikking van 2 juni 2016 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Moerman en A. Alen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 
de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 29 juni 2016 en de zaak in 
beraad zal worden genomen.

Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 29 juni 2016 
in beraad genomen, in afwezigheid van rechter A. Alen, wettig verhinderd, en rechter T. Giet.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

Op 15 juni 2014 sluit de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « GT Holding », die 
niet meer in staat is al haar schulden te betalen, met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
« Synapsys » een overeenkomst luidens welke de laatstgenoemde zich ertoe verbindt niet bepaalde geldsommen 
te lenen aan de eerstgenoemde, ofwel in de vorm van rechtstreekse stortingen aan die eerstgenoemde, ofwel door 
de schuldeisers van de lener rechtstreeks terug te betalen. Tussen die twee vennootschappen wordt tegelijk 
overeengekomen dat, teneinde de terugbetaling van de geleende sommen te waarborgen, de 
cvba « GT Holding » een « pand verleent op al haar bestaande en toekomstige schuldvorderingen die 
voortvloeien uit de overeenkomsten die zijn gesloten en zullen worden gesloten in het kader van haar activiteiten 
van industriële consultancy », waarbij wordt gepreciseerd dat specifiek de schuldvorderingen worden beoogd die 
voortvloeien uit een op 3 juli 2014 te sluiten overeenkomst en uit de eventuele verlenging ervan.

Op 17 oktober 2014 dient de cvba « GT Holding » bij de Franstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel 
een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie in, teneinde het akkoord van haar schuldeisers over een 
reorganisatieplan te verkrijgen. Bij vonnis van 5 november 2014 verklaart die Rechtbank de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie bij collectieve overeenkomst geopend en kent zij aan de cvba « GT Holding » een 
opschorting toe tot 24 januari 2015.

Op 18 december 2014 legt de cvba « GT Holding » ter griffie van de Rechtbank een reorganisatieplan neer
waarbij de vennootschap die schuldenaar is, twee categorieën van gewone schuldeisers in de opschorting 
onderscheidt : enerzijds, de leveranciers, waaraan zij in hoofdzaak een vermindering met 85 pct. van hun 
schuldvorderingen voorstelt en, anderzijds, de openbare schuldeisers en de werknemers die houder zijn van 
niet-salariële schuldvorderingen, waaraan de cvba « GT Holding » in hoofdzaak een vermindering van 80 pct. 
van hun schuldvorderingen voorstelt. Daarnaast stelt dat plan, voor « Synapsys », waarvan het pand haar het 
statuut van enige buitengewone schuldeiser in de opschorting toekent, een volledige terugbetaling van haar 
schuldvordering voor, onder voorbehoud van, gedurende de periode van uitvoering van het plan (van januari 
2015 tot 29 februari 2016), een beperking van de maandelijkse terugbetaling van de geleende sommen en van de 
maandelijkse betaling van de interesten die op die sommen verschuldigd zijn.
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Op 7 januari 2015 wordt dat reorganisatieplan goedgekeurd door een meerderheid van schuldeisers die de 
helft van de in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigt.

De Franstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, die ertoe wordt gebracht dat plan te homologeren, 
heeft vragen bij de verenigbaarheid ervan met de openbare orde en meer bepaald bij de verenigbaarheid, met het 
algemeen beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, van het verschil in behandeling dat het tot stand brengt 
tussen de gewone schuldeisers in de opschorting en de enige buitengewone schuldeiser in de opschorting. De
Rechtbank merkt in dat verband op dat de door « Synapsys » uitgeleende sommen, aangewend voor de betaling 
van schuldvorderingen van het personeel en van de administraties, het mogelijk hebben gemaakt het 
faillissement van de cvba « GT Holding » te voorkomen en hebben bijgedragen tot de continuïteit van die 
onderneming. Zij merkt ook op dat « Synapsys » de « managementvennootschap » is of is geweest van een 
natuurlijke persoon die de bestuurder en voornaamste vennoot van de cvba « GT Holding » is of is geweest, 
zodat het plan de integrale terugbetaling van die persoon, via zijn vennootschap, mogelijk maakt en ertoe leidt 
het eigen vermogen van de cvba « GT Holding » en bijgevolg de waarde van de aandelen van die persoon in die 
laatste vennootschap rechtstreeks te doen toenemen.

De Rechtbank beslist dus ambtshalve aan het Hof de drie hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te 
stellen, waarbij zij bij wijze van voorlopige maatregel de uitvoering van het reorganisatieplan beveelt.

III. In rechte

- A -

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag

Wat het standpunt van de cvba « GT Holding » betreft

A.1. De eerste prejudiciële vraag, die op twee verschillende manieren kan worden begrepen, is in 
hoofdorde niet ontvankelijk en dient in ondergeschikte orde ontkennend te worden beantwoord. 

A.2.1. De prejudiciële vraag kan in de eerste plaats zo worden begrepen dat het Hof een vraag wordt 
gesteld over de grondwettigheid van het verschil in behandeling dat de wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen tot stand brengt tussen de gewone schuldeisers in de opschorting en de 
buitengewone schuldeisers in de opschorting.

A.2.2. Het arrest nr. 8/2012 van het Hof erkent reeds, impliciet doch zeker, dat dat verschil in behandeling 
bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

A.2.3. De buitengewone schuldeisers in de opschorting en de gewone schuldeisers in de opschorting 
bevinden zich niet in vergelijkbare situaties omdat de eerstgenoemden een « bijzondere zekerheid » genieten ten 
aanzien van een te bepalen deel van het vermogen van hun schuldenaar die, in geval van samenloop, een recht 
van voorrang toekent op de opbrengst van de tegeldemaking van dat deel van dat vermogen, terwijl de 
laatstgenoemden geen enkele bijzondere zekerheid genieten of slechts beschikken over een algemeen voorrecht 
waarop de bijzondere voorrechten voorrang hebben.

A.2.4. Het verschil in behandeling tussen de twee voormelde categorieën van schuldeisers dat voortvloeit 
uit de bepalingen van de wet van 31 januari 2009 met betrekking tot de inhoud van het plan van gerechtelijke 
reorganisatie is objectief en redelijk verantwoord en coherent met de traditionele regels van het zekerhedenrecht.

Het is niet onevenredig met het bij die wet nagestreefde doel om de schuldenaar toe te staan in zijn plan van 
gerechtelijke reorganisatie te voorzien in een wezenlijke aantasting van de rechten van de gewone schuldeisers in 
de opschorting, waarbij de restricties worden beperkt tot de rechten van de buitengewone schuldeisers in de 
opschorting die hij kan voorstellen. De ruimte die in dat verband wordt gelaten aan de schuldenaar, die het meest 
geschikt is om de noden van zijn onderneming in te schatten, geeft het juiste compromis weer tussen de 
noodzaak om de zakelijke zekerheden te beschermen en de zorg om bij voorrang de continuïteit van de 
onderneming te bevorderen.
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Bovendien houden de in het geding zijnde regels rekening met het klassieke onderscheid tussen de 
algemene voorrechten en de bijzondere voorrechten en tussen de universele zekerheden en de bijzondere 
zekerheden, onderscheid dat voorkomt in andere regelingen inzake vereffening of reorganisatie van het 
vermogen, zoals het faillissement en de collectieve schuldenregeling, en dat de meeste verschillen in 
behandeling onder schuldeisers verantwoordt. Dat soort van verschil is inherent aan de definitie zelf van het 
voorrecht en aan de voorrang van het bijzonder voorrecht ten opzichte van het algemeen voorrecht die 
voortvloeit uit artikel 26 van titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek.

A.3. De eerste prejudiciële vraag kan ook zo worden begrepen dat de gelijkstelling wordt bekritiseerd van 
het pand met betrekking tot alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen van de schuldenaar, met een 
bijzondere zekerheid, waarbij aan de pandhoudende schuldeiser het statuut van bijzondere schuldeiser in de 
opschorting wordt toegekend. 

Aldus begrepen is de vraag niet ontvankelijk omdat zij betrekking heeft op een lacune of op een 
vergelijkbare behandeling van verschillende situaties.

Bovendien steunt de in de prejudiciële vraag bekritiseerde gelijkstelling onbetwistbaar op de definitie van 
het begrip « bijzonder voorrecht » in artikel 2, d), van de wet van 31 januari 2009. Zij is bevestigd door de 
parlementaire besprekingen in verband met het begrip « specifiek in pand gegeven schuldvorderingen » die zijn 
voorafgegaan aan de wijziging van artikel 32 van die wet bij de wet van 27 mei 2013.

Het is niet onredelijk ervan uit te gaan dat het pand dat bestaat uit een te bepalen geheel van 
schuldvorderingen een bijzonder voorrecht is in de zin van artikel 2, d), van de wet van 31 januari 2009, 
rekening houdend met het klassieke onderscheid tussen het algemeen voorrecht en het bijzonder voorrecht, 
waarvan de grondslag op zeer algemene wijze kan worden gedefinieerd. 

Wat het standpunt van de Ministerraad betreft

A.4.1. De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.

A.4.2. Daarin wordt verzocht de situatie van de schuldeisers in de opschorting die geen enkel voorrecht 
genieten, te vergelijken met de situatie van de schuldeisers in de opschorting die een pand of een voorrecht 
genieten.

De schuldenaar die een plan van gerechtelijke reorganisatie opstelt, kan de eerstgenoemden, die zijn 
onderworpen aan het stelsel van de gewone schuldeisers in de opschorting, een vermindering van hun 
schuldvordering opleggen, terwijl hij dat niet kan opleggen aan de laatstgenoemden, op wie het stelsel van de 
buitengewone schuldeisers in de opschorting van toepassing is, omdat de wetgever heeft geoordeeld dat een 
onevenredige aantasting van hun schuldvorderingen de kostprijs van het krediet riskeerde aan te tasten.

A.4.3. Het in het geding brengen van de grondwettigheid van dat verschil in behandeling komt erop neer 
de relevantie zelf van de voorrechten in het geding te brengen. Bovendien beletten de in het geding zijnde 
bepalingen geen enkele schuldeiser gebruik te maken van zijn contractuele vrijheid om met zijn schuldenaar een 
overeenkomst te sluiten over de inpandgeving van de schuldvorderingen van die laatstgenoemde.

Het in aanmerking nemen van de zekerheid waarmee een schuldvordering gepaard gaat, vormt bijgevolg 
een wettig doel dat het bekritiseerde verschil in behandeling verantwoordt.

A.4.4. Het verschil in behandeling dat de wet tot stand brengt tussen de gewone schuldeisers in de 
opschorting en de buitengewone schuldeisers in de opschorting is evenmin onevenredig omdat de rechtbank van 
koophandel, die wordt verzocht het plan van gerechtelijke reorganisatie te homologeren dat door een 
meerderheid van de schuldeisers is goedgekeurd, toeziet op de verenigbaarheid van dat plan met het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie en, omwille van de naleving van de openbare orde, die homologatie vermag te 
weigeren indien het plan een onverantwoord en onevenredig verschil in behandeling voorstelt tussen de gewone 
schuldeisers in de opschorting en de buitengewone schuldeisers in de opschorting (Grondwettelijk Hof,
18 januari 2012, nr. 8/2012; Hof van Cassatie, 7 februari 2013, C.12.0165.F).
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De parlementaire voorbereiding van de wijziging van artikel 55 van de wet van 31 januari 2009 bij de wet 
van 27 mei 2013 licht de beperkingen toe van de vrijheid van de ontwerper van een plan van gerechtelijke 
reorganisatie, maar geeft ook aan dat de rechtbank van koophandel, wanneer zij ermee belast is het door de 
schuldeisers goedgekeurde plan te homologeren, een onevenredigheid in een verschil in behandeling onder 
schuldeisers waarin dat plan voorziet, kan afkeuren.

De rechtbank van koophandel die in de onderhavige zaak vragen aan het Hof stelt, zou een eventuele 
onevenredigheid van het plan dat de cvba « GT Holding » aan haar heeft voorgelegd, zelf hebben kunnen 
afkeuren.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag

Wat het standpunt van de cvba « GT Holding » betreft

A.5. De tweede prejudiciële vraag, die op twee verschillende manieren kan worden begrepen, is in 
hoofdorde niet ontvankelijk en dient in ondergeschikte orde ontkennend te worden beantwoord.

A.6. Indien zij zo wordt begrepen dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de grondwettigheid 
van het verschil in behandeling dat de wet van 31 januari 2009 tot stand brengt tussen de gewone schuldeisers in 
de opschorting en de buitengewone schuldeisers in de opschorting, roept zij dezelfde opmerkingen op als die 
welke in A.2 zijn geformuleerd.

A.7. De tweede prejudiciële vraag kan ook zo worden begrepen dat aan het Hof wordt gevraagd of het niet 
discriminerend is de schuldeiser die een rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouder is van de schuldenaar 
die een plan van gerechtelijke reorganisatie heeft uitgewerkt, op dezelfde manier als de andere schuldeisers te 
behandelen.

Aldus begrepen is de vraag niet ontvankelijk omdat die een lacune in de wetgeving of een vergelijkbare 
behandeling van categorieën van personen die zich in een verschillende situatie bevinden, beoogt.

Ook al zou die vraag ontvankelijk zijn, dan nog zou zij ontkennend moeten worden beantwoord, omdat de 
schuldeiser van de onderneming in moeilijkheden die ook aandeelhouder of vennoot ervan is, niet anders moet 
worden behandeld dan de andere schuldeisers. Het risico dat de uitlener van een som geld neemt, verschilt niet 
wanneer hij ook aandeelhouder is van de onderneming die dat bedrag leent. Bovendien bevat de wet van 
31 januari 2009 regels die zekerheid verschaffen omtrent de echtheid van de aangegeven schuldvorderingen en 
van de aan de rechtbank van koophandel meegedeelde gegevens. De echtheid van de schuldvordering die in het 
geding is in de zaak die aan de oorsprong van de prejudiciële vraag ligt, is overigens nooit betwist. 

Wat het standpunt van de Ministerraad betreft

A.8. De tweede prejudiciële vraag, die identiek is aan de eerste, dient ontkennend te worden beantwoord 
om de in A.4 uiteengezette redenen.

Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag 

Wat het standpunt van de cvba « GT Holding » betreft

A.9. In hoofdorde is de derde prejudiciële vraag niet ontvankelijk omdat de formulering ervan niet toelaat 
de categorieën van personen te identificeren die het voorwerp van een verschil in behandeling uitmaken.

Zelfs impliciet is het niet mogelijk de categorie van personen te definiëren die zou worden gediscrimineerd 
ten opzichte van de categorie van schuldeisers die niet hebben gestemd voor het plan van gerechtelijke 
reorganisatie. Er bestaat immers geen instelling die vergelijkbaar is met de gerechtelijke reorganisatie en die aan 
een rechter de bevoegdheid zou toekennen om de belangen van verschillende partijen die bij een vooraf gesloten 
overeenkomst zijn betrokken, af te wegen.
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A.10. In ondergeschikte orde dient de derde prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord omdat 
zij steunt op een verkeerd begrip van de bevoegdheden van de rechterlijke macht. 

In tegenstelling tot wat die vraag laat uitschijnen, is de rechterlijke macht louter de hoeder van de 
subjectieve rechten en is zij in de regel niet bevoegd om zich uit te spreken over de tegengestelde belangen van 
de privaatrechtelijke personen.

A.11.1. In zeer ondergeschikte orde zou de derde prejudiciële vraag zo kunnen worden begrepen dat het 
Hof wordt verzocht de situatie van de schuldeiser die niet heeft gestemd voor het plan van gerechtelijke 
reorganisatie, te vergelijken met de situatie van iedere andere rechtzoekende die is gebonden door die norm, 
waarbij hij zich heeft verzet tegen de aanneming ervan, maar die niettemin door een meerderheid van personen is 
aangenomen, door het feit dat de eerstgenoemde niet beschikt over het recht een rechtbank te verzoeken om na te 
gaan op welke manier het plan van gerechtelijke reorganisatie zijn belangen in aanmerking heeft genomen en in 
voorkomend geval een kennelijke aantasting van zijn belangen af te keuren, terwijl de laatstgenoemde een 
rechterlijk orgaan zou kunnen verzoeken om na te gaan op welke manier zijn belangen in aanmerking zijn 
genomen bij de aanneming van de norm waartegen hij zich heeft verzet, maar die hem bindt.

A.11.2. Daar de voormelde tweede categorie van personen niet bestaat, dient de aldus geïnterpreteerde 
prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord.

Een rechter heeft immers in de regel niet de bevoegdheid om zich uit te spreken over de inhoud van 
collectieve normen die privaatrechtelijke personen vrij hebben voorbereid en aangenomen.

A.11.3. De prejudiciële vraag zoals die in A.11.1 is geïnterpreteerd, dient eveneens ontkennend te worden 
beantwoord omdat de behandeling die is voorbehouden aan de schuldeiser die niet heeft gestemd voor het plan 
van gerechtelijke reorganisatie, redelijk is.

De onmogelijkheid voor de rechtbank van koophandel die zich uitspreekt over de homologatie van een plan 
van gerechtelijke reorganisatie om, verder dan de controle van de naleving van de openbare orde, te onderzoeken 
op welke manier dat plan rekening houdt met de belangen van de schuldeisers, is immers in overeenstemming
met zowel de contractuele aard van dat plan, als met het algemeen beginsel van het verbod voor de rechterlijke 
macht om zich te mengen in de inhoud van de overeenkomsten die privaatrechtelijke personen vrij hebben
gesloten. Daar iedere schuldeiser van een schuldenaar die een plan van gerechtelijke reorganisatie heeft 
opgesteld, wordt verzocht de in aanmerkingneming van zijn belangen in dat plan te beoordelen en erover te 
stemmen, is de meerderheid van die schuldeisers meer geschikt dan de rechtbank om te oordelen over de wijze 
waarop de belangen van elkeen in aanmerking zijn genomen, zonder afbreuk te doen aan het recht van dat 
rechtscollege om te waken over de naleving van de openbare orde.

Bovendien heeft het Hof reeds, bij zijn arrest nr. 8/2012, geoordeeld dat het redelijk is om aan de rechtbank 
van koophandel niet de bevoegdheid toe te kennen om de economische leefbaarheid van het plan van 
gerechtelijke reorganisatie te beoordelen, en dat die rechtbank niettemin, zonder de Grondwet te schenden, kan 
nagaan of de behandeling van de schuldeisers door dat plan bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie.

Wat het standpunt van de Ministerraad betreft

A.12. De derde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord om de in A.4.4 uiteengezette 
redenen.
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- B -

Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen en de context ervan

B.1.1. Een procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot « het behouden, onder 

toezicht van de rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming 

in moeilijkheden of van haar activiteiten » (artikel 16, eerste lid, van de wet van 31 januari 

2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen).

Een schuldenaar kan aan de bevoegde rechtbank het openen van een dergelijke procedure 

vragen met het oog op onder meer het verkrijgen van het akkoord van zijn schuldeisers over 

een plan van gerechtelijke reorganisatie (artikel 16, tweede lid, van dezelfde wet). Wanneer 

die rechtbank, op verzoek van de schuldenaar, de procedure van gerechtelijke reorganisatie 

geopend verklaart, stelt zij de duur van de aan de schuldenaar verleende opschorting vast, die 

kan worden verlengd (artikel 24, § 2, van dezelfde wet; artikel 38 van dezelfde wet, gewijzigd 

door artikel 21 van de wet van 27 mei 2013 « tot wijziging van verschillende wetgevingen 

inzake de continuïteit van de ondernemingen »).

B.1.2. Tijdens de opschorting die aan de schuldenaar is verleend, werkt die 

laatstgenoemde een plan van gerechtelijke reorganisatie uit dat een « beschrijvend gedeelte »

en een « bepalend gedeelte » bevat (artikel 47, § 1, van de wet van 31 januari 2009).

Het eerste « beschrijft de staat van de onderneming, de moeilijkheden die ze ondervindt 

en de middelen waarmede zij deze wil verhelpen », « bevat een verslag over de betwistingen 

van schuldvorderingen […] dat de belanghebbenden kan inlichten over de omvang en hun

grondslag ervan » en « omschrijft nader hoe de schuldenaar de rendabiliteit van de 

onderneming zal herstellen » (artikel 47, § 2, van dezelfde wet).

Het bepalend gedeelte van het plan bevat « de maatregelen om de schuldeisers in de 

opschorting opgenomen op de [volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers in de 

opschorting] te voldoen », lijst die eventueel wordt verbeterd of aangevuld na betwisting 

(artikel 47, § 3, van dezelfde wet).
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Het reorganisatieplan beschrijft onder meer de rechten van alle schuldeisers in de 

opschorting, ongeacht de hoedanigheid van hun schuldvordering, de zakelijke of persoonlijke 

zekerheid die ze zeker stelt, het bijzonder of algemeen voorrecht dat met de schuldvordering 

gepaard gaat of het feit dat de titularis de hoedanigheid van schuldeiser-eigenaar of enige 

andere hoedanigheid heeft (artikel 48 van dezelfde wet).

B.2.1. De « schuldvorderingen in de opschorting » in de zin van de wet van 31 januari 

2009 zijn de « schuldvorderingen ontstaan voor het vonnis dat de procedure van gerechtelijke 

reorganisatie opent of die uit het verzoekschrift of gerechtelijke beslissingen genomen in het 

kader van de procedure volgen » (artikel 2, c), van de wet 31 januari 2009, gewijzigd bij 

artikel 2 van de wet van 27 mei 2013).

B.2.2. Artikel 2, d), van de wet van 31 januari 2009 bepaalt :

« Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder :

[…]

d) ‘ buitengewone schuldvorderingen in de opschorting ’ : de schuldvorderingen in de 
opschorting die gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht of een hypotheek en de 
schuldvorderingen van de schuldeisers-eigenaars; ».

De « gewone schuldvorderingen in de opschorting » zijn de « schuldvorderingen in de 

opschorting andere dan de buitengewone schuldvorderingen in de opschorting » (artikel 2, e),

van de wet van 31 januari 2009).

Een « schuldeiser-eigenaar » is « de persoon in wiens hoofde tegelijkertijd de 

hoedanigheden verenigd zijn van titularis van een schuldvordering in de opschorting en van 

eigenaar van een lichamelijk roerend goed dat niet in zijn bezit is en dat als waarborg geldt »

(artikel 2, f), van dezelfde wet).

De « persoon die titularis is van een gewone schuldvordering in de opschorting » is een 

« gewone schuldeiser in de opschorting » (artikel 2, g), van dezelfde wet), terwijl « de 

persoon die titularis is van een buitengewone schuldvordering in de opschorting » een 

« buitengewone schuldeiser in de opschorting » is (artikel 2, h), van dezelfde wet).
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B.3. Artikel 49 van de wet van 31 januari 2009, gewijzigd bij artikel 23 van de wet van 

26 september 2011 « tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve 

karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en 

afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële 

zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft » bepaalt :

« Het plan vermeldt de voorgestelde betalingstermijnen en de verminderingen op de 
schuldvorderingen in de opschorting, in kapitaal en intresten. Het kan in de omzetting van 
schuldvorderingen in aandelen voorzien, alsook in een gedifferentieerde regeling voor 
bepaalde categorieën van schuldvorderingen, onder meer op grond van de omvang of van de 
aard ervan. Het plan kan eveneens in een maatregel voorzien voor de verzaking aan de 
interesten of de herschikking van de betaling ervan, alsook in de prioritaire aanrekening van 
de bedragen die zijn gerealiseerd op de hoofdsom van de schuldvordering.

Het plan kan ook de gevolgen evalueren die de goedkeuring van het plan zou meebrengen 
voor de betrokken schuldeisers.

Het kan ook bepalen dat geen schuldvergelijking mogelijk zal zijn tussen de 
schuldvorderingen in de opschorting en de schulden van de schuldeiser-titularis die zijn 
ontstaan na de homologatie. Een dergelijk voorstel kan niet gedaan worden met betrekking tot 
samenhangende vorderingen.

Wanneer de continuïteit van de onderneming een vermindering van de loonmassa vereist, 
wordt in een sociaal luik van het reorganisatieplan voorzien, voor zover over een dergelijk 
plan niet eerder was onderhandeld. In voorkomend geval kan het in ontslagen voorzien.

Bij de uitwerking van dit plan worden de vertegenwoordigers van het personeel in de 
ondernemingsraad, of, indien er geen is, in het comité voor preventie en bescherming op het 
werk, of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging of, indien er geen is, een 
werknemersafvaardiging gehoord ».

B.4. Artikel 49/1 van de wet van 31 januari 2009, ingevoegd bij artikel 27 van de wet 

van 27 mei 2013, bepaalt :

« De voorstellen bevatten voor alle schuldeisers een betalingsvoorstel dat niet minder dan 
15 procent van het bedrag van de schuldvordering mag bedragen.

Als het plan in een gedifferentieerde behandeling van de schuldeisers voorziet, mag de 
behandeling van de openbare schuldeisers die een algemeen voorrecht genieten, niet minder 
gunstig zijn dan die welke de best behandelde gewone schuldeisers in de opschorting 
genieten. Overeenkomstig het derde lid en met een strikte motivering kan in een lager 
percentage worden voorzien.
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Het plan kan voor de hierboven vermelde schuldeisers of categorieën van schuldeisers, 
lagere percentages voorstellen op basis van dwingende en met redenen omklede vereisten die 
verband houden met de continuïteit van de onderneming.

Het plan kan geen vermindering of kwijtschelding bevatten van schuldvorderingen die 
zijn ontstaan uit vóór de opening van de procedure verrichte arbeidsprestaties.

Het plan kan niet voorzien in een vermindering van de onderhoudsschulden, noch van de 
schulden die voor de schuldenaar voortvloeien uit de verplichting tot herstel van de door zijn 
schuld veroorzaakte schade die verbonden is aan het overlijden of aan de aantasting van de 
lichamelijke integriteit van een persoon.

Het reorganisatieplan kan niet voorzien in een vermindering of kwijtschelding van de 
strafrechtelijke boeten ».

B.5. Artikel 50 van de wet van 31 januari 2009 bepaalt :

« Onverminderd de betaling van de interest die hen conventioneel of wettelijk op hun 
schuldvorderingen verschuldigd is, kan het plan in de opschorting voorzien van de 
uitoefening van de bestaande rechten van de buitengewone schuldeisers in de opschorting, 
voor een duur die vierentwintig maanden niet mag overschrijden vanaf het neerleggen van het 
verzoekschrift.

Het plan kan onder dezelfde voorwaarden in een buitengewone verlenging van die 
opschorting voorzien voor een termijn van maximum twaalf maanden. In dit geval bepaalt het 
plan dat bij het verstrijken van de eerste termijn die voor de opschorting is bepaald, de 
schuldenaar aan de rechtbank, nadat zijn schuldeiser is gehoord, het bewijs moet leveren dat 
de financiële toestand en verwachte inkomsten van de onderneming na het verstrijken van 
deze periode de integrale terugbetaling van de betrokken buitengewone schuldeisers in de 
opschorting redelijkerwijze mogelijk maken, en dat bij ontstentenis van dit bewijs de 
rechtbank beveelt dat een einde wordt gemaakt aan die opschorting.

Behoudens hun individuele toestemming of een minnelijk akkoord gesloten 
overeenkomstig artikel 15 of 43, waarvan een kopie is gevoegd bij het plan op het ogenblik 
van de neerlegging op de griffie, mag het plan geen enkele andere maatregel bevatten die de 
rechten van die schuldeisers aantast ».

B.6. Artikel 54 van de wet van 31 januari 2009 bepaalt :

« Op de dag gemeld aan de schuldeisers overeenkomstig artikel 26, § 1, tweede lid, 5°, en 
artikel 53, hoort de rechtbank het verslag van de gedelegeerd rechter en de middelen van de 
schuldenaar en de schuldeisers.

Het reorganisatieplan wordt geacht goedgekeurd te zijn door de schuldeisers wanneer de 
meerderheid van hen, die met hun onbetwiste of overeenkomstig artikel 46, § 3, voorlopig 
aanvaarde schuldvorderingen de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen 
vertegenwoordigen, voor stemmen.
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Met de schuldeisers die niet aan de stemming deelnamen en hun schuldvorderingen wordt 
geen rekening gehouden bij het berekenen van de meerderheden ».

B.7. Artikel 55 van de wet van 31 januari 2009, vervangen bij artikel 28 van de wet van 

27 mei 2013, bepaalt :

« § 1. Binnen veertien dagen na de zitting, en in elk geval vóór de vervaldag van de met 
toepassing van de artikelen 24, § 2, en 38, bepaalde opschorting, beslist de rechtbank of zij al 
dan niet het reorganisatieplan homologeert.

§ 2. Indien de rechtbank oordeelt dat de pleegvormen niet werden nageleefd of dat het 
plan de openbare orde schendt, mag zij bij een met redenen omklede beslissing en vooraleer 
recht te doen, aan de schuldenaar toestaan een aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers 
voor te leggen volgens de pleegvormen van artikel 53. In dit geval beslist zij dat de periode 
van opschorting wordt verlengd, zonder dat de bij artikel 38 bepaalde maximumtermijn echter 
kan worden overschreden. Zij stelt ook de datum vast van de zitting waarop zal overgegaan 
worden tot de stemming over het plan. Tegen de op grond van deze paragraaf gewezen 
beslissingen staat geen verzet of hoger beroep open.

§ 3. De homologatie kan slechts geweigerd worden in geval van niet-naleving van de 
pleegvormen die door deze wet worden opgelegd of wegens schending van de openbare orde.

Ze kan niet aan enige voorwaarde onderworpen worden die niet in het reorganisatieplan 
vervat is noch er enige wijziging in aanbrengen.

§ 4. Onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het 
reorganisatieplan, sluit het vonnis dat oordeelt over de homologatie, de 
reorganisatieprocedure af.

Het wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, door toedoen van de 
griffier ».

B.8. Artikel 57, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009 bepaalt :

« De homologatie van het reorganisatieplan maakt het bindend voor alle schuldeisers in 
de opschorting ».

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag

B.9. Uit de bewoordingen van de vraag en de motieven van de verwijzingsbeslissing 

blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het verschil in behandeling dat de artikelen 2, d), en 

50 van de wet van 31 januari 2009 tot stand zouden brengen tussen twee categorieën van 
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schuldeisers in de opschorting die zijn gebonden door een overeenkomst met de schuldenaar 

die ertoe gemachtigd is een plan van gerechtelijke reorganisatie uit te werken : enerzijds, 

diegenen die, als zekerheid van een handelsschuld, met de schuldenaar de inpandgeving zijn 

overeengekomen van een geheel van diens schuldvorderingen die waren ontstaan of nog niet 

waren ontstaan op het ogenblik van de overeenkomst en, anderzijds, de schuldeisers die, als 

zekerheid van hun schuld, niet beschikken over een bijzonder voorrecht of over een 

hypotheek en die geen schuldeiser-eigenaar zijn in de zin van artikel 2, f), van de wet van 

31 januari 2009.  

Alleen de laatstgenoemden zouden door het plan van gerechtelijke reorganisatie, 

uitgewerkt door de schuldenaar en goedgekeurd door de meerderheid van schuldeisers, ertoe 

kunnen worden gedwongen definitief te verzaken aan de betaling van 85 pct. van hun 

schuldvordering.

B.10. Het plan van gerechtelijke reorganisatie uitgewerkt door de schuldenaar en ter 

stemming voorgelegd aan de schuldeisers kan in principe voor iedere schuldeiser een voorstel 

tot betaling bevatten dat is beperkt tot 15 pct. van het bedrag van zijn schuldvordering 

(artikel 49/1, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009, ingevoegd bij artikel 27 van de wet 

van 27 mei 2013), hetgeen erop neerkomt een definitieve verzaking aan de betaling van 

85 pct. van die schuldvordering voor te stellen.

Dat plan kan een dergelijk voorstel voor de buitengewone schuldeisers in de opschorting 

evenwel niet bevatten zonder de voorafgaande toestemming van die laatstgenoemden, 

aangezien een dergelijk plan maatregelen die de rechten van die schuldeisers 

aantasten - andere dan de opschorting van de uitoefening van hun rechten voor een 

maximumduur van 36 maanden – alleen mag bevatten indien zij hun toestemming daarvoor

hebben gegeven (artikel 50 van de wet van 31 januari 2009).

B.11.1. Artikel 2, d), van de wet van 31 januari 2009 vindt zijn oorsprong in een 

amendement op een wetsvoorstel, amendement dat de « buitengewone schuldvorderingen in 

de opschorting » definieert als « de schuldvorderingen in de opschorting die gewaarborgd zijn 

door een zakelijke zekerheid of een bijzonder voorrecht en de schuldvorderingen van de 

schuldeisers-eigenaars » (Parl St., Kamer, 2007-2008, nr. 160/2, p. 2).
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De commentaar bij die definitie preciseert dat die schuldvorderingen die « een bijzondere 

behandeling [krijgen] zijn gewaarborgd door een zakelijke zekerheid, d.w.z. een waarborg of 

een hypotheek, of […] in aanmerking [komen] voor een waarborg verstrekt door de retentie 

van een eigendomsrecht of via een bijzonder voorrecht » (ibid., p. 45).

Het doel van de voormelde definitie was voornamelijk de bijzondere voorrechten en de 

hypotheken te beogen en de algemene voorrechten uit te sluiten (Parl. St., Senaat, 2008-2009, 

nr. 995/3, p. 22).

B.11.2. Met een tweede amendement is die definitie van de « buitengewone 

schuldvorderingen in de opschorting » vervangen door de tekst die artikel 2, d), van de wet 

van 31 januari 2009 is geworden, weergegeven in B.2.2, teneinde « te verduidelijken » of 

« duidelijker te stellen » dat de door een algemeen voorrecht gewaarborgde 

schuldvorderingen geen « buitengewone schuldvorderingen in de opschorting » zijn (Parl. St.,

Senaat, 2008-2009, nr. 995/2, p. 15; ibid., nr. 995/3, p. 22).

B.11.3. Uit de vergelijking van de tekst van het eerste amendement en de commentaar 

erbij (die de zakelijke zekerheid definieert als het geheel van panden en hypotheken) met de 

uiteindelijk aangenomen tekst van artikel 2, d), van de wet van 31 januari 2009 (die de 

zakelijke zekerheden niet meer vermeldt maar een verwijzing naar de hypotheek behoudt) 

blijkt dat een schuldvordering waarvan de betaling wordt gewaarborgd door een pand geen 

« buitengewone schuldvordering in de opschorting » zou zijn.

De « schuldvordering […] op het pand dat zich in het bezit van de schuldeiser bevindt »

maakt evenwel deel uit van de « schuldvorderingen, op bepaalde roerende goederen 

bevoorrecht » (artikel 20, 3°, van titel XVIII, van boek III van het Burgerlijk Wetboek), 

namelijk de schuldvorderingen waaraan een « bijzonder voorrecht » is gekoppeld. 

Een schuldvordering in de opschorting waarvan de betaling is gewaarborgd door een 

pand, moet dus worden beschouwd als een « buitengewone schuldvordering in de 

opschorting ».

B.12. Door elke maatregel die de rechten van de buitengewone schuldeisers in de 

opschorting aantast, andere dan de opschorting vermeld in B.10, in principe te verbieden, 
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biedt artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 de pandhoudende schuldeiser een

bescherming die de gewone schuldeiser in de opschorting niet geniet, en voert het hiermee 

een verschil in behandeling in tussen de twee in B.9 omschreven categorieën van 

schuldeisers.

B.13. De bescherming van de buitengewone schuldeiser in de opschorting die voortvloeit 

uit artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 beantwoordt, zoals de andere in dat 

artikel opgenomen regels, aan de zorg om de rechten van de buitengewone schuldeisers in de 

opschorting niet « aan te tasten » teneinde de « kostprijs van het krediet » niet indirect 

ongunstig te beïnvloeden (Parl. St., Kamer, 2007-2008, nr. 160/2, p. 68).

B.14. Wanneer de wetgever, in een aangelegenheid die uiteenlopende economische 

belangen betreft, de keuze maakt die hij het meest gunstig acht voor het algemeen belang, zou 

het Hof die keuze alleen kunnen afkeuren wanneer ze kennelijk onredelijk zou zijn of op 

kennelijk onevenredige wijze afbreuk zou doen aan de belangen van een categorie van 

personen.

B.15.1. Daar zij geen buitengewone schuldeisers in de opschorting zijn, genieten de 

schuldeisers die, als zekerheid van hun contractuele schuld, niet beschikken over een 

bijzonder voorrecht of over een hypotheek en die geen schuldeiser-eigenaar zijn in de zin van 

artikel 2, f), van de wet van 31 januari 2009, niet de bescherming waarin artikel 50, derde lid, 

van de wet van 31 januari 2009 voorziet.

Onder die schuldeisers bevinden zich evenwel titularissen van schuldvorderingen 

ontstaan uit arbeidsprestaties vóór het openen van de procedure van gerechtelijke 

reorganisatie, schuldvorderingen die niet het voorwerp kunnen uitmaken van een 

vermindering of een kwijtschelding in het plan van gerechtelijke reorganisatie (artikel 49/1, 

vierde lid, van de wet van 31 januari 2009).

B.15.2. Het pand, dat aan de schuldeiser het statuut van buitengewone schuldeiser in de 

opschorting en bijgevolg het voordeel dat voortvloeit uit artikel 50, derde lid, van de wet van 

31 januari 2009 toekent, is een overeenkomst die elke schuldeiser vrij kan voorstellen aan zijn 

schuldenaar teneinde de betaling van de schuld van die laatstgenoemde te waarborgen.
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B.15.3. De vereiste van de betaling van een minimumbedrag van 15 pct., opgenomen in 

artikel 49/1, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009, is een maatregel die ertoe strekt « de 

gewettigde rechten van de schuldeisers te vrijwaren » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2692/001, p. 23).

B.15.4. In het licht van het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

kan artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 niet zo worden geïnterpreteerd dat 

het toelaat dat het plan voorziet in verschillen in behandeling die niet redelijk verantwoord 

zijn.

Wanneer zij ertoe wordt gebracht de verenigbaarheid van een plan van gerechtelijke 

reorganisatie met de openbare orde te beoordelen (artikel 55, § 3, van de wet van 31 januari 

2009, vervangen door artikel 28 van wet van 27 mei 2013), dient de rechtbank van 

koophandel na te gaan of de in het plan opgenomen verschillen in behandeling onder 

schuldeisers « functioneel zijn, dit is afgestemd op het behoud van de onderneming als 

economische entiteit » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2692/001, p. 24), of er een 

voldoende band bestaat tussen de « spreiding van de lasten tussen de gemeenschap […] en 

bepaalde schuldeisers » en « de redding van een economische activiteit die het algemeen 

belang dient » (ibid., pp. 24-25), en of de verschillen in behandeling niet alleen te verklaren 

zijn door de noodzaak om de goedkeuring van het plan door een meerderheid van de 

schuldeisers te verkrijgen (ibid., p. 25) ongeacht de wil om de « fundamentele redding […] 

van de onderneming » te verzekeren (ibid., p 25). In dat opzicht dient rekening te worden 

gehouden met de last die die verschillen in behandeling vertegenwoordigen voor de 

schuldeisers die minder gunstig worden behandeld (ibid., pp. 24-25).

Indien het in B.9 vermelde verschil in behandeling, dat voortvloeit uit artikel 50, derde 

lid, van de wet van 31 januari 2009, door de gezamenlijke toepassing van artikel 49/1, eerste 

lid, van dezelfde wet, bij de totstandkoming en de stemming van het plan van gerechtelijke 

reorganisatie concreet zou leiden tot een verschil in behandeling tussen gewone schuldeisers 

in de opschorting en buitengewone schuldeisers in de opschorting dat niet redelijk 

verantwoord is, kan de rechtbank van koophandel bijgevolg de homologatie van dat plan 

weigeren wegens schending van de openbare orde.
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B.15.5. Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het verschil in behandeling tussen de 

twee in B.9 omschreven categorieën van personen dat voortvloeit uit artikel 50, derde lid, van

de wet van 31 januari 2009 niet kennelijk onredelijk is en geen kennelijk onevenredige 

aantasting inhoudt van de belangen van de gewone schuldeisers in de opschorting die zijn 

gebonden door een overeenkomst met de schuldenaar die een plan van gerechtelijke 

reorganisatie uitwerkt.

B.16. Artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009, in samenhang gelezen met 

artikel 2, d), van die wet, is niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.17. De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag

B.18.1. In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over 

de bestaanbaarheid van de artikelen 2, d), 49 en 50 van de wet van 31 januari 2009 met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

B.18.2. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in 

behandeling wordt ingevoerd tussen categorieën van personen, op voorwaarde dat dat verschil 

berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is. Hetzelfde beginsel verzet zich 

bovendien ertegen dat categorieën van personen die zich ten aanzien van de aangevochten 

maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld 

zonder dat hiervoor een redelijke verantwoording bestaat. 

Het onderzoek van de verenigbaarheid van een wetsbepaling met dat beginsel 

veronderstelt met name dat de twee categorieën van personen die het voorwerp van een 

verschillende of identieke behandeling uitmaken, nauwkeurig worden geïdentificeerd.

B.18.3. De formulering van de prejudiciële vraag maakt het mogelijk twee categorieën 

van schuldeisers in de opschorting te identificeren : enerzijds, diegenen die aandeelhouder 

zijn van de schuldenaar die een plan van gerechtelijke reorganisatie uitwerkt, en met die 

laatstgenoemde een leningsovereenkomst hebben gesloten die gepaard gaat met een algemeen 
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pand dat alle schuldvorderingen van die schuldenaar betreft en, anderzijds, alle titularissen 

van een gewone schuldvordering in de opschorting.

B.19.1. In de regel komt het het rechtscollege dat het Hof een vraag stelt, toe te 

beoordelen of het antwoord op een prejudiciële vraag nuttig is om het voorgelegde geschil te 

beslechten.

Enkel wanneer het antwoord klaarblijkelijk niet nuttig is om het geschil te beslechten, 

kan het Hof beslissen dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft.

B.19.2. Noch uit de motieven van de verwijzingsbeslissing of het dossier dat het 

verwijzende rechtscollege aan het Hof heeft meegedeeld, noch uit enig ander procedurestuk 

blijkt dat een aandeelhouder van de onderneming die het voorwerp uitmaakt van het plan van 

gerechtelijke reorganisatie dat aan de homologatie van dat rechtscollege is voorgelegd,

titularis is van een schuldvordering waarvan de betaling wordt gewaarborgd door een pand.

Uit die documenten blijkt evenmin dat dat plan voorziet in een vermindering van 85 pct. 

van alle gewone schuldvorderingen in de opschorting.

B.19.3. Het onderzoek van de grondwettigheid van de situatie van de twee in B.18.3 

omschreven categorieën van personen is derhalve kennelijk niet nuttig om het geschil te 

beslechten dat voor het verwijzende rechtscollege hangende is.

De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.

Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag

B.20. In de derde prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de 

bestaanbaarheid van artikel 55, § 3, van de wet van 31 januari 2009 met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet.
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B.21. Zoals is vermeld in B.18.2, veronderstelt het onderzoek van de bestaanbaarheid 

van een wetsbepaling met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie met name de 

nauwkeurige identificatie van twee categorieën van personen die het voorwerp van een 

verschillende of identieke behandeling uitmaken.

B.22. De bewoordingen van de derde prejudiciële vraag geven niet aan of het Hof wordt 

verzocht zich uit te spreken over de grondwettigheid van een verschil in behandeling dan wel 

over die van een identieke behandeling.

Daarin worden evenmin de beoogde categorieën van personen aangegeven.

B.23. De derde prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.
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Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

- Artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen, in samenhang gelezen met artikel 2, d), van die wet, schendt de artikelen 10

en 11 van de Grondwet niet.

- De tweede en de derde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord.

Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 oktober 2016.

De griffier, De voorzitter,

F. Meersschaut J. Spreutels
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Rolnummer 5120

Arrest nr. 8/2012
van 18 januari 2012

A R R E S T
_________

In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57 van de wet van 31 januari 2009 

betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door de Rechtbank van 

Koophandel te Leuven.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt,

wijst na beraad het volgende arrest :

*

*       *
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I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging

Bij vonnis van 21 december 2010 in zake de Belgische Staat tegen de bvba « Bakkerij 
André Verstraeten », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 maart 
2011, heeft de Rechtbank van Koophandel te Leuven de volgende prejudiciële vragen 
gesteld :

« Schendt artikel 57 van de wet betreffende de continuïteit der ondernemingen van 
31 januari 2009 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenlezing met de art. 49, 54 en 
55 van gemelde wet en met art. 172 van de Grondwet, doordat alle schuldeisers in de 
opschorting gebonden zijn door een reorganisatieplan dat door de schuldenaar zelf is 
opgesteld en dat slechts in beperkte mate kan worden gecontroleerd en slechts door bepaalde 
schuldeisers werd goedgekeurd ?

Schendt artikel 57 van de wet betreffende de continuïteit der ondernemingen van
31 januari 2009 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenlezing met de art. 49, 54 en 
55 van gemelde wet en met art. 172 van de Grondwet, doordat de schuldenaar een 
belastingvermindering kan bekomen op basis van een door hem zelf opgesteld 
reorganisatieplan, terwijl de controle door de rechtbank op dit plan beperkt is tot naleving van 
vormvereisten en schending van de openbare orde ? ».

De Ministerraad heeft een memorie ingediend.

Op de openbare terechtzitting van 13 december 2011 :

- is verschenen : Mr. S. Ronse, advocaat bij de balie te Kortrijk, voor de Ministerraad;

- hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht;

- is de voornoemde advocaat gehoord;

- is de zaak in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

Bij een vonnis van 11 september 2009 van de Rechtbank van Koophandel te Leuven wordt een procedure 
van gerechtelijke reorganisatie - in de zin van de artikelen 16 en volgende van de wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna : WCO) - geopend, met het oog op het bereiken van 
een collectief akkoord tussen de bvba « Bakkerij André Verstraeten » en haar schuldeisers. Ter zitting van 
11 mei 2010 keurt de meerderheid van de schuldeisers het reorganisatieplan van de bvba « Bakkerij André
Verstraeten » goed. De belastingadministratie stemt evenwel tegen. Bij een vonnis van 18 mei 2010 homologeert 
de Rechtbank van Koophandel het reorganisatieplan, na te hebben vastgesteld dat de wettelijk vereiste 
meerderheden waren bereikt.

Op 18 mei 2010 stelt de Belgische Staat derdenverzet in tegen dat vonnis. De Rechtbank stelt vast dat 
sommige schuldeisers volgens het reorganisatieplan slechts 50 pct. van hun schuldvordering zullen kunnen 
innen, terwijl voor anderen een volledige betaling wordt voorzien. Zij stelt echter ook vast dat artikel 49 van de 
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WCO een gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen toelaat. Zij oordeelt 
vervolgens dat het plan niet beantwoordt aan het voorschrift van artikel 48 van de WCO, omdat de schulden ten 
aanzien van de aandeelhouders niet in het plan zijn opgenomen, dit met de bedoeling om ze niet aan de 
stemming te laten deelnemen. Zij oordeelt ook dat het plan een fout bevat die een invloed kan hebben gehad op 
de beoordeling door de schuldeisers van de realiseerbaarheid van het plan.

De Rechtbank stelt ten slotte vast dat zij, krachtens artikel 55 van de WCO, het plan niet kan wijzigen en de 
homologatie van het plan slechts kan weigeren in geval van niet naleving van de pleegvormen door de wet 
opgelegd of wegens schending van de openbare orde. Zij acht het vervolgens aangewezen de bovenvermelde 
prejudiciële vragen te stellen aan het Hof.

III. In rechte

- A -

A.1.1. De Ministerraad is in hoofdorde van oordeel dat de prejudiciële vragen onontvankelijk zijn.

Ten eerste, meent hij dat het Hof niet bevoegd is om artikel 57 van de WCO te toetsen aan de artikelen 49, 
54 en 55 van dezelfde wet. Ten tweede, voert hij aan dat in de vragen niet wordt aangegeven welke categorieën 
van personen met elkaar dienen te worden vergeleken, wat noodzakelijk zou zijn om hem in staat te stellen een 
dienstig verweer te voeren met betrekking tot de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De tweede prejudiciële vraag mist volgens de Ministerraad bovendien 
feitelijke grondslag omdat artikel 57 van de WCO betrekking heeft op de gevolgen van de rechterlijke 
homologatie van het reorganisatieplan voor alle schuldeisers in de opschorting, terwijl die vraag in werkelijkheid 
betrekking heeft op de controlebevoegdheid van de rechtbank, wat wordt geregeld in artikel 55 van de WCO.

A.1.2. Indien het Hof van oordeel zou zijn dat het bevoegd is om de tweede prejudiciële vraag te 
herformuleren, stelt de Ministerraad de volgende formulering voor :

« Schendt artikel 55, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen artikel 172 van de Grondwet, doordat de schuldenaar een belastingvermindering kan bekomen 
op basis van een door hem zelf opgesteld reorganisatieplan, terwijl de controle door de rechtbank op dit plan 
beperkt is tot de naleving van vormvereisten en de schending van de openbare orde ? ».

A.2. In ondergeschikte orde, is de Ministerraad van oordeel dat de prejudiciële vragen ontkennend dienen 
te worden beantwoord.

A.3.1. Hij wijst erop dat het Hof zich in het arrest nr. 132/2000 van 13 december 2000 heeft uitgesproken 
over een soortgelijke prejudiciële vraag, die weliswaar betrekking had op artikel 82 van de faillissementswet van 
8 augustus 1997. Uit dat arrest leidt hij af dat artikel 172 van de Grondwet er zich niet tegen verzet dat de 
wetgever voorziet in een kwijtschelding van fiscale schulden.

Te dezen is er volgens hem een wetskrachtige tekst voorhanden, meer bepaald artikel 49, eerste lid, van de 
WCO, dat voorziet in de mogelijkheid om het bedrag van de schuldvorderingen van de schuldeisers te 
verminderen.

A.3.2. De Ministerraad meent dat het verwijzende rechtscollege ten onrechte uit het arrest nr. 132/2000 
afleidt dat een vermindering van belastingen slechts mogelijk is wanneer zij gekoppeld is aan een gemotiveerde 
gerechtelijke beslissing die steunt op objectieve criteria.

A.4.1. Volgens de Ministerraad behandelt de WCO alle schuldeisers op gelijke voet, wat de mogelijke 
vermindering van de schuldvorderingen betreft. Hij meent dat dit ook de bedoeling is geweest van de wetgever. 
Uit de parlementaire voorbereiding leidt hij af dat de wetgever de belastingadministratie niet anders heeft willen 
behandelen dan de andere schuldeisers. Hij verwijst daarbij naar een arrest van 10 maart 2010 van het Hof van 
Beroep te Brussel, waarin werd geoordeeld dat het proportioneel en objectief is om de belastingadministratie op 
dezelfde voet te plaatsen als de gewone schuldeisers om de continuïteit van een onderneming in ernstige 
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moeilijkheden te begunstigen zodat elkeen in het algemeen belang correct bijdraagt tot het herstel van de 
onderneming.

A.4.2. Hij wijst bovendien erop dat de wetgever ook rekening heeft gehouden met de belangen van de 
schuldeisers, waaronder de belastingadministratie. Krachtens artikel 46, § 1, van de WCO kan elke schuldeiser 
die het bedrag of de hoedanigheid van de door de schuldenaar vermelde schuldvordering betwist en elke andere 
belanghebbende die schuldeiser beweert te zijn, de betwisting voor de rechtbank brengen. Krachtens artikel 46, 
§ 4, van de WCO kan de rechtbank bovendien, op eenzijdig verzoekschrift van de schuldenaar of van een 
schuldeiser, de beslissing tot vaststelling van het bedrag en de hoedanigheid van de schuldvordering wijzigen op 
basis van nieuwe elementen.

A.5.1. Zelfs indien zou worden aangenomen dat de rechterlijke toetsing een rol speelt bij de beoordeling 
van de bestaanbaarheid, met artikel 172 van de Grondwet, van een wettelijke bepaling die voorziet in een 
vermindering van belastingen, dan nog is er volgens de Ministerraad geen probleem. Artikel 55 van de WCO 
bepaalt dat de homologatie slechts kan worden geweigerd in geval van niet-naleving van de pleegvormen door 
de wet opgelegd of wegens schending van de openbare orde. Volgens de Ministerraad heeft de wetgever op die 
manier een ruimere vrijheid willen laten aan de onderneming in moeilijkheden dan onder de voorheen geldende 
wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord het geval was. Hij verwijst naar de parlementaire 
voorbereiding, waaruit hij afleidt dat onder het regime van de nieuwe wet alleen de schuldeisers gerechtigd zijn 
om de haalbaarheid van het reorganisatieplan te beoordelen. De inperking van de beoordelingsvrijheid van de 
rechtbank zou aldus het gevolg zijn van de beleidskeuze van de wetgever om meer vrijheid te verlenen aan de 
onderneming in moeilijkheden. De Ministerraad meent dat dit een legitieme en redelijk verantwoorde 
beleidskeuze is, die niet door het Hof kan worden bekritiseerd, vermits het Hof niet bevoegd is om zich uit te 
spreken over de opportuniteit van de keuzes van de wetgever.

A.5.2. Ten slotte is hij van oordeel dat de bevoegdheid van de rechter om het reorganisatieplan te 
beoordelen niet zo beperkt is als het verwijzende rechtscollege laat uitschijnen. De inperking van de 
toetsingsbevoegdheid van de rechter heeft volgens de Ministerraad enkel betrekking op de beoordeling van de 
haalbaarheid van het reorganisatieplan. Wanneer de rechter van oordeel is dat het plan waarover hij dient te 
oordelen in strijd is met bijvoorbeeld artikel 48 van de WCO - wat te dezen het geval is -, dan kan hij volgens de 
Ministerraad de homologatie ervan weigeren, vermits het gaat om een pleegvorm die de wet oplegt. De 
Ministerraad meent dat die interpretatie van het begrip « pleegvormen » wordt bevestigd door de parlementaire 
voorbereiding.

- B -

B.1. De artikelen 49, 54, 55 en 57 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 

continuïteit van de ondernemingen (hierna : WCO) bepalen :

« Art. 49. Het plan vermeldt de voorgestelde betalingstermijnen en de verminderingen op 
de schuldvorderingen in de opschorting, in kapitaal en intresten. Het kan in de omzetting van 
schuldvorderingen in aandelen voorzien, alsook in een gedifferentieerde regeling voor 
bepaalde categorieën van schuldvorderingen, onder meer op grond van de omvang of van de 
aard ervan. Het plan kan eveneens in een maatregel voorzien voor de verzaking aan de 
interesten of de herschikking van de betaling ervan, alsook in de prioritaire aanrekening van 
de bedragen die zijn gerealiseerd op de hoofdsom van de schuldvordering.

Het plan kan ook de gevolgen evalueren die de goedkeuring van het plan zou meebrengen 
voor de betrokken schuldeisers.
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Het kan ook bepalen dat geen schuldvergelijking mogelijk zal zijn tussen de 
schuldvorderingen in de opschorting en de schulden van de schuldeiser-titularis die zijn 
ontstaan na de homologatie. Een dergelijk voorstel kan niet gedaan worden met betrekking tot 
samenhangende vorderingen noch met betrekking tot vorderingen die op grond van een voor 
de opening van de procedure van reorganisatie gesloten overeenkomst kunnen worden 
gecompenseerd.

Wanneer de continuïteit van de onderneming een vermindering van de loonmassa vereist, 
wordt in een sociaal luik van het reorganisatieplan voorzien, voor zover over een dergelijk 
plan niet eerder was onderhandeld. In voorkomend geval kan het in ontslagen voorzien.

Bij de uitwerking van dit plan worden de vertegenwoordigers van het personeel in de 
ondernemingsraad, of, indien er geen is, in het comité voor preventie en bescherming op het 
werk, of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging of, indien er geen is, een
werknemersafvaardiging gehoord ».

« Art. 54. Op de dag gemeld aan de schuldeisers overeenkomstig artikel 26, § 1, tweede 
lid, 5°, en artikel 53, hoort de rechtbank het verslag van de gedelegeerd rechter en de 
middelen van de schuldenaar en de schuldeisers.

Het reorganisatieplan wordt geacht goedgekeurd te zijn door de schuldeisers wanneer de 
meerderheid van hen, die met hun onbetwiste of overeenkomstig artikel 46, § 3, voorlopig 
aanvaarde schuldvorderingen de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen 
vertegenwoordigen, voor stemmen.

Met de schuldeisers die niet aan de stemming deelnamen en hun schuldvorderingen wordt 
geen rekening gehouden bij het berekenen van de meerderheden ».

« Art. 55. Binnen veertien dagen na de zitting, en in elk geval voor de vervaldag van de 
met toepassing van de artikelen 24, § 2, en 38, bepaalde opschorting, beslist de rechtbank of 
zij al dan niet het reorganisatieplan homologeert.

De homologatie kan slechts geweigerd worden in geval van niet naleving van de 
pleegvormen door deze wet opgelegd of wegens schending van de openbare orde.

Ze kan niet aan enige voorwaarde onderworpen worden die niet in het plan vervat is noch 
er enige wijziging in aanbrengen.

Onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan, 
sluit het vonnis dat oordeelt over de homologatie, de reorganisatieprocedure.

Het wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, door toedoen van de 
griffier ».

« Art. 57. De homologatie van het reorganisatieplan maakt het bindend voor alle 
schuldeisers in de opschorting.

De betwiste, maar na de homologatie gerechtelijk erkende schuldvorderingen in de 
opschorting, worden betaald op de wijze die is bepaald voor de schuldvorderingen van dezelfde 
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aard. In geen geval kan de uitvoering van het reorganisatieplan geheel of gedeeltelijk opgeschort 
worden door de met betrekking tot deze betwistingen genomen beslissingen.

De schuldvorderingen in de opschorting die niet opgenomen zijn in de in artikel 17, § 2, 7°, 
bedoelde lijst, in voorkomend geval gewijzigd met toepassing van artikel 46, en die geen 
aanleiding hebben gegeven tot betwisting, worden betaald na de volledige uitvoering van het 
plan, op de wijze die is bepaald voor de schuldvorderingen van dezelfde aard. Indien de 
schuldeiser niet behoorlijk werd ingelicht tijdens de opschorting, wordt hij betaald op de wijze en 
in de mate die het gehomologeerd plan bepaalt voor gelijkaardige schuldvorderingen.

Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, bevrijdt de volledige uitvoering ervan de 
schuldenaar geheel en definitief, voor alle schuldvorderingen die erin voorkomen.

Onverminderd de artikelen 2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek komt het 
plan de medeschuldenaars en de personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld niet 
ten goede ».

B.2. Het Hof wordt gevraagd of artikel 57 van de WCO bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 49, 54 en 55 van 

de WCO en met artikel 172 van de Grondwet, doordat alle schuldeisers in de opschorting zijn 

gebonden door een reorganisatieplan dat door de schuldenaar zelf wordt opgesteld, dat slechts 

door bepaalde schuldeisers wordt goedgekeurd, en dat slechts in beperkte mate kan worden 

gecontroleerd door de rechter (eerste prejudiciële vraag), en doordat de schuldenaar een 

belastingvermindering kan verkrijgen op basis van een door hem zelf opgesteld 

reorganisatieplan, terwijl de controle door de rechter op dat plan is beperkt tot de naleving van 

vormvereisten en van bepalingen van openbare orde (tweede prejudiciële vraag).

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen

B.3. De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vragen onontvankelijk zijn, ten eerste, 

omdat het Hof niet bevoegd zou zijn om artikel 57 van de WCO te toetsen aan de artikelen 49,

54 en 55 van dezelfde wet, ten tweede, omdat in de vragen niet wordt aangegeven welke 

categorieën van personen dienen te worden vergeleken en, ten derde, omdat de tweede 

prejudiciële vraag in werkelijkheid betrekking zou hebben op artikel 55 van de WCO, en dus 

niet op artikel 57 van die wet. In ondergeschikte orde, verzoekt de Ministerraad het Hof de 

tweede prejudiciële vraag te herformuleren.
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B.4.1. Noch artikel 142 van de Grondwet, noch de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 

het Grondwettelijk Hof verlenen het Hof de bevoegdheid om wettelijke bepalingen te toetsen 

aan andere wettelijke bepalingen die geen bevoegdheidverdelende regels zijn.

B.4.2. Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing kan te dezen evenwel worden 

afgeleid dat het verwijzende rechtscollege van het Hof niet wenst te vernemen of artikel 57 

van de WCO bestaanbaar is met de artikelen 49, 54 en 55 van dezelfde wet, maar wel of 

artikel 57 van de WCO, in samenhang gelezen met de artikelen 49, 54 en 55 van dezelfde wet, 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met artikel 172, van de 

Grondwet.

Ten aanzien van het onderwerp van de gestelde vragen, zijn de artikelen 49, 54 en 55 van 

de WCO overigens nauw verbonden met artikel 57 van die wet, krachtens hetwelk het 

reorganisatieplan, door de homologatie, bindend wordt voor de schuldeisers in de 

opschorting. De artikelen 49, 54 en 55 hebben immers betrekking op de inhoud van het  

reorganisatieplan, de goedkeuring ervan door de schuldeisers en de homologatie ervan door 

de rechtbank van koophandel.

B.5.1. De aan het Hof toevertrouwde toetsing van wettelijke normen aan de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet vereist dat de categorie van personen ten aanzien van wie een mogelijke 

discriminatie wordt aangevoerd, het voorwerp uitmaakt van een pertinente vergelijking met een 

andere categorie.

Indien uit de bewoordingen zelf van de prejudiciële vraag niet blijkt welke categorieën 

van personen met elkaar dienen te worden vergeleken, kan het verschil in behandeling dat aan 

het oordeel van het Hof is onderworpen, in voorkomend geval worden afgeleid uit de 

feitelijke gegevens van de zaak en de motieven die aan de verwijzingsbeslissing ten grondslag 

liggen.

B.5.2. Te dezen doen de feitelijke gegevens van de zaak en de motieven die aan de 

verwijzingsbeslissing ten grondslag liggen, ervan blijken dat de eerste prejudiciële vraag een 

vergelijking beoogt van, enerzijds, de schuldeisers in de opschorting die het reorganisatieplan 

hebben goedgekeurd, met, anderzijds, de schuldeisers in de opschorting die dat niet hebben 

gedaan. Uit die gegevens en motieven blijkt ook dat de tweede prejudiciële vraag een 
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vergelijking met andere belastingplichtigen beoogt van de belastingplichtigen die op grond 

van een door de rechtbank van koophandel gehomologeerd reorganisatieplan een 

belastingvermindering kunnen verkrijgen, terwijl artikel 172 van de Grondwet bepaalt dat 

geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet.

B.6.1. Door te bepalen dat het reorganisatieplan, door de homologatie ervan, bindend 

wordt voor alle schuldeisers in de opschorting, brengt artikel 57 van de WCO met zich mee 

dat de belastingadministratie, in zoverre zij als schuldeiser in de opschorting dient te worden 

beschouwd, is gebonden door dat plan. In zoverre dat plan, overeenkomstig artikel 49 van de 

WCO, voorziet in een vermindering van de schuldvordering van de belastingadministratie, 

brengt de homologatie door de rechtbank van koophandel met zich mee dat de schuldenaar 

een belastingvermindering verkrijgt. In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, is het 

onderwerp van de tweede prejudiciële vraag niet vreemd aan artikel 57 van de WCO, dat, 

zoals in herinnering is gebracht in B.4.2, nauw is verbonden met artikel 55 van de WCO, dat 

betrekking heeft op de controlebevoegdheid van de rechtbank van koophandel ten aanzien van 

het reorganisatieplan.

B.6.2. De partijen voor het Hof vermogen overigens niet de inhoud van de prejudiciële 

vragen te wijzigen of te doen wijzigen.

B.7. De prejudiciële vragen zijn ontvankelijk.

Ten gronde

B.8.1. Krachtens artikel 16 van de WCO strekt de procedure van gerechtelijke 

reorganisatie tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het 

geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten.

De parlementaire voorbereiding vermeldt daarover :

« ‘ De continuïteit van de onderneming behouden ’, verwijst naar de entiteit zelf met haar 
verschillende componenten. ‘ De activiteiten behouden ’ verwijst naar de economische activiteit
die gedeeltelijk losstaat van het medium ervan. De formulering is heel ruim bedoeld, teneinde 
te voorkomen dat de wil van de wetgever door interpretaties wordt vertekend : het is duidelijk 
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de bedoeling ervoor te zorgen dat problemen van structurele of toevallige aard in toereikende 
economische omstandigheden kunnen worden opgelost » (Parl. St., Kamer, B.Z. 2007, 
DOC 52-0160/001, p. 15).

B.8.2. De WCO voorziet in de mogelijkheid voor de schuldenaar om, via een 

verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van koophandel en onder bepaalde voorwaarden, 

een opschorting van betaling van de schuldvorderingen van zijn schuldeisers te verkrijgen,

met het oog op, ofwel, het bewerkstelligen van een minnelijk akkoord (artikel 43), ofwel, het 

verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan (hierna : collectief 

akkoord) (artikelen 44 tot 58), ofwel, de overdracht onder gerechtelijk gezag toe te staan, aan 

een of meer derden, van het geheel of een gedeelte van de onderneming of haar activiteiten 

(artikelen 59 tot 70).

B.8.3. Te dezen gaat het om een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord, 

waarvan de rechtspleging, in grote lijnen, inhoudt dat, nadat de rechtbank van koophandel de 

procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend heeft verklaard, de schuldenaar een 

reorganisatieplan ter griffie dient neer te leggen (artikel 44 van de WCO), waarvan de inhoud 

wordt geregeld door de artikelen 47 tot 52 van de WCO, en waarover de schuldeisers in de 

opschorting dienen te stemmen.

Het reorganisatieplan wordt geacht te zijn goedgekeurd door de schuldeisers « wanneer 

de meerderheid van hen, die met hun onbetwiste of overeenkomstig artikel 46, § 3, voorlopig 

aanvaarde schuldvorderingen de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen 

vertegenwoordigen, voor stemmen » (artikel 54, tweede lid, van de WCO). Er is dus een 

dubbelemeerderheidvereiste : in aantal van de schuldeisers en in grootte van de 

schuldvorderingen (Parl. St., Kamer, B.Z. 2007, DOC 52-0160/001, p. 31). Met de 

schuldeisers die niet aan de stemming deelnamen en hun schuldvorderingen wordt geen

rekening gehouden bij het berekenen van de meerderheden (artikel 54, derde lid, van de 

WCO).

Wanneer het reorganisatieplan wordt goedgekeurd door de schuldeisers, dient de 

rechtbank van koophandel zich uit te spreken over de homologatie ervan (artikel 55 van de 

WCO). Door de homologatie wordt het reorganisatieplan bindend voor alle schuldeisers in de 

opschorting (artikel 57, eerste lid, van de WCO).
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B.9. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever van oordeel is geweest, 

enerzijds, dat de « rechters bij de rechtbank van koophandel […] een belangrijke rol [moeten] 

blijven spelen bij de begeleiding van de collectieve procedures » omdat « het algemeen 

belang, en in bepaalde gevallen zelfs de openbare orde […] in het geding [zijn] » (Parl. St.,

Kamer, B.Z. 2007, DOC 52-0160/001, p. 6) en, anderzijds, dat de beoordelingsvrijheid 

waarover de rechtbank van koophandel onder de vroegere wet van 17 juli 1997 betreffende 

het gerechtelijk akkoord beschikte bij het al dan niet goedkeuren van een plan, niettemin aan 

beperkingen diende te worden onderworpen (ibid., p. 31).

De wetgever heeft meer in het bijzonder gemeend dat het niet wenselijk is dat de 

rechtbank de economische haalbaarheid van het reorganisatieplan beoordeelt en dat het 

bijgevolg enkel toekomt aan de schuldeisers om zich op dat vlak uit te spreken, namelijk naar 

aanleiding van de stemming over het plan (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0160/002, 

p. 66).

B.10. Wanneer de wetgever, in een aangelegenheid die uiteenlopende economische 

belangen betreft, de keuze maakt die hij het meest gunstig acht voor het algemeen belang, zou 

het Hof die keuze alleen kunnen afkeuren wanneer ze kennelijk onredelijk zou zijn of op 

kennelijk onevenredige wijze afbreuk zou doen aan de belangen van een categorie van 

personen.

B.11. Het is niet onredelijk dat de economische haalbaarheid van het door de 

schuldenaar opgestelde reorganisatieplan wordt onttrokken aan de beoordelingsbevoegdheid 

van de rechtbank van koophandel en dat aldus vertrouwen wordt gegeven aan het oordeel van 

de schuldeisers van de schuldenaar, die, als betrokken partijen, belang hebben bij de 

beslissing op dat vlak.

Het is evenmin onredelijk dat niet alle schuldeisers het eens dienen te zijn over de 

haalbaarheid van het reorganisatieplan, en dat het volstaat dat de meerderheid - in aantal en in 

omvang van de schuldvorderingen - van de aanwezige schuldeisers gelooft in de slaagkansen 

van dat plan. Het vereisen van unanimiteit zou immers een onevenredig grote macht verlenen 

aan de schuldeisers die van oordeel zijn dat het niet zinvol is om de continuïteit van de 

desbetreffende onderneming na te streven, wat de algemene doelstelling van de wetgever, die 

M&D Seminars 353



11

erin bestaat ondernemingen in moeilijkheden een kans op herstel te bieden, in het gedrang zou 

brengen.

B.12. Het Hof dient evenwel nog te onderzoeken of de in het geding zijnde bepalingen 

op een onevenredige wijze afbreuk doen aan de belangen van een categorie van personen.

B.13.1. Krachtens artikel 45 van de WCO dient de schuldenaar aan elk van zijn 

schuldeisers in de opschorting, binnen veertien dagen na het uitspreken van het vonnis 

waarmee de procedure van gerechtelijke reorganisatie open wordt verklaard, het bedrag mee 

te delen van de schuldvordering waarvoor die schuldeiser in de boeken is ingeschreven. Elke 

schuldeiser in de opschorting die het bedrag of de hoedanigheid van de door de schuldenaar 

vermelde schuldvordering betwist en elke andere belanghebbende die schuldeiser beweert te 

zijn, kan die betwisting voor de rechtbank brengen (artikel 46 van de WCO). De rechtbank 

kan bovendien, op eenzijdig verzoekschrift van de schuldenaar of van een schuldeiser, de 

beslissing tot vaststelling van het bedrag en de hoedanigheid van de schuldvordering wijzigen 

op basis van nieuwe elementen.

B.13.2. Zoals in herinnering is gebracht in B.8.3, staat het aan de schuldenaar om een 

reorganisatieplan op te stellen en ter griffie neer te leggen.

Krachtens artikel 47 van de WCO bestaat het reorganisatieplan uit een beschrijvend en 

een bepalend gedeelte. In het eerste gedeelte dienen onder meer de staat van de onderneming, 

de moeilijkheden die ze ondervindt en de middelen waarmede zij die wil verhelpen, te worden 

beschreven. Het tweede gedeelte bevat de maatregelen om de schuldeisers in de opschorting 

te voldoen. Krachtens artikel 48 van de WCO dient het reorganisatieplan de rechten van alle 

personen die houder zijn van schuldvorderingen in de opschorting of van schuldvorderingen 

die zullen ontstaan ten gevolge van de stemming of de homologatie van het reorganisatieplan, 

te beschrijven.

Krachtens artikel 49 van de WCO vermeldt het reorganisatieplan de voorgestelde 

betalingstermijnen en de verminderingen op de schuldvorderingen in de opschorting, in 

kapitaal en intresten. Het kan onder meer in de omzetting van schuldvorderingen in aandelen 

voorzien, alsook in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van 

schuldvorderingen, onder meer op grond van de omvang of van de aard ervan.
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B.13.3. Het reorganisatieplan wordt pas bindend voor alle schuldeisers in de opschorting, 

wanneer het wordt gehomologeerd door de rechtbank van koophandel, die die homologatie, 

krachtens artikel 55, tweede lid van de WCO, slechts kan weigeren « in geval van niet 

naleving van de pleegvormen door deze wet opgelegd of wegens schending van de openbare 

orde ». De homologatie kan bovendien niet aan enige voorwaarde worden onderworpen die 

niet in het plan vervat is noch er enige wijziging in aanbrengen (artikel 55, derde lid, van de 

WCO).

B.14. Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat het verwijzende 

rechtscollege zich, wat de regelmatigheid van het aan zijn oordeel onderworpen 

reorganisatieplan betreft, vragen stelt met betrekking tot het verschil in behandeling dat het 

plan in het leven roept tussen de schuldeisers in de opschorting, met betrekking tot de 

naleving van het in artikel 48 van de WCO opgenomen voorschrift (inhoudende dat het 

reorganisatieplan de rechten van alle schuldeisers in de opschorting dient te beschrijven) en 

met betrekking tot de juistheid van de gegevens vervat in het plan. Wat dat laatste betreft, 

oordeelt het verwijzende rechtscollege dat het plan een fout bevat die mogelijk de houding 

van de schuldeisers bij de stemming heeft beïnvloed.

Het Hof beperkt zijn onderzoek van de controlebevoegdheid van de rechtbank van 

koophandel tot die situaties.

B.15.1. Het oorspronkelijke wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen bepaalde met betrekking tot de homologatiebevoegdheid van de rechtbank 

van koophandel :

« De homologatie kan alleen geweigerd worden in geval van niet-naleving van de 
voormelde bepalingen of wegens schending van de openbare orde » (Parl. St., Kamer, B.Z. 
2007, DOC 52-0160/001, p. 61).

Een voorontwerp van wet van de Regering voorzag in een gelijksoortige bepaling, zij het 

dat in de Nederlandse versie in de plaats van de woorden « de voormelde bepalingen » de 

woorden « de hierboven voorgeschreven bepalingen » werden gebruikt (Parl. St., Kamer, 

2007-2008, DOC 52-0160/002, pp. 95-96).
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Met betrekking tot de in dat voorontwerp vervatte bepaling heeft de afdeling wetgeving 

van de Raad van State geadviseerd als volgt :

« De verwijzing naar de ‘ hierboven voorgeschreven bepalingen ’ is vaag. De stellers van 
het voorontwerp zouden duidelijk moeten aangeven welke bepalingen, als ze geschonden 
worden, leiden tot de weigering van de homologatie van het reorganisatieplan » (ibid., p. 96).

De tekst van het voorontwerp van wet werd door de Regering vervolgens als amendement 

op het wetsvoorstel ingediend, zij het dat de woorden « de hierboven voorgeschreven 

bepalingen » erin werden vervangen door de woorden « de pleegvormen door deze wet 

opgelegd » (ibid., p. 25). Het amendement van de Regering werd aangenomen.

B.15.2. Uit de algemene teneur van parlementaire voorbereiding kan worden afgeleid dat 

de wetgever met de woorden « de pleegvormen door deze wet opgelegd » wou 

tegemoetkomen aan de voormelde opmerking van de Raad van State, zonder evenwel afbreuk 

te willen doen aan de oorspronkelijke bedoeling, die erin bestond dat het reorganisatieplan 

slechts kan worden gehomologeerd indien de bepalingen van de WCO die de gerechtelijke 

reorganisatie door een collectief akkoord beheersen, worden nageleefd. Er dient bijgevolg te 

worden aangenomen dat de woorden « de pleegvormen door deze wet opgelegd » slaan op 

alle bepalingen van de WCO die de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord 

beheersen.

Die bepalingen strekken overigens in hoofdzaak ertoe de juistheid en de volledigheid van 

de in het reorganisatieplan vervatte gegevens te waarborgen, die noodzakelijke voorwaarden 

vormen om te komen tot een zinvolle beoordeling, door de schuldeisers, van de economische 

haalbaarheid van het plan. Die doelstelling blijkt bovendien ook uit artikel 72 van de WCO, 

dat voorziet in strafsancties voor de schuldenaar, indien hij, om een procedure van 

gerechtelijke reorganisatie te verkrijgen of te vergemakkelijken, opzettelijk een gedeelte van 

zijn actief of van zijn passief heeft verborgen of dat actief heeft overdreven of dat passief 

heeft geminimaliseerd; indien hij wetens en willens een of meer vermeende schuldeisers of 

schuldeisers van wie de schuldvorderingen overdreven zijn, heeft doen of laten optreden bij 

de beraadslagingen; indien hij wetens en willens een of meer schuldeisers heeft weggelaten 

uit de lijst van schuldeisers; en indien hij wetens en willens onjuiste of onvolledige 

verklaringen over de staat van zijn zaken of de vooruitzichten van reorganisatie heeft gedaan 

of laten doen aan de rechtbank of aan een gerechtsmandataris.
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B.15.3. In zoverre het reorganisatieplan niet verenigbaar is met één van de bepalingen 

van de WCO die de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord beheersen, dient 

de rechtbank van koophandel bijgevolg de homologatie ervan in beginsel te weigeren.

B.15.4. De rechtbank kan de homologatie niet alleen weigeren wegens de niet-naleving 

van de desbetreffende bepalingen van de WCO, maar ook wegens schending van de openbare 

orde.

Tot de openbare orde behoren de bepalingen die raken aan de essentiële belangen van de 

Staat of van de gemeenschap of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vastleggen 

waarop de economische en morele orde van de samenleving rust (Cass., 9 december 1948, 

Arr. Cass., 1948, p. 615; Cass., 15 maart 1968, Arr. Cass., 1968, p. 936).

B.15.5. Het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is van openbare 

orde (zie arrest nr. 17/2009 van 12 februari 2009).

Dat algemeen rechtsbeginsel, dat niet louter een beginsel van behoorlijke wetgeving en 

behoorlijk bestuur is, verbiedt personen om verschillen in behandeling in het leven te roepen 

die niet redelijk zijn verantwoord.

Artikel 49 van de WCO laat weliswaar toe dat het reorganisatieplan voorziet in een 

« gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen », maar die 

bepaling kan, ten aanzien van het voormelde algemeen rechtsbeginsel, niet in die zin worden 

begrepen dat zij toelaat dat het plan voorziet in verschillen in behandeling die niet redelijk

zijn verantwoord.

Wanneer het reorganisatieplan voorziet in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde 

categorieën van schuldvorderingen, dient de rechtbank van koophandel na te gaan of voor die 

gedifferentieerde regeling een redelijke verantwoording bestaat. Indien dat niet het geval is, 

dient de rechtbank de homologatie van het reorganisatieplan in beginsel te weigeren.
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B.15.6. Ook de wettelijke bepalingen die gedragingen strafbaar stellen, raken de 

openbare orde. Zoals reeds vermeld in B.15.2, voorziet artikel 72 van de WCO in strafsancties 

voor de schuldenaar die zich schuldig maakt aan de erin omschreven gedragingen. Artikel 73 

van de WCO voorziet overigens ook in strafsancties voor hen die, bedrieglijk, zonder 

schuldeiser te zijn, deelnemen aan de stemming over het reorganisatieplan of als schuldeiser 

hun schuldvorderingen overdrijven, en voor hen die hetzij met de schuldenaar, hetzij met 

enige andere persoon bijzondere voordelen bedingen voor hun wijze van stemmen over het 

reorganisatieplan of die een bijzondere overeenkomst aangaan waaruit voor hen een voordeel 

voortvloeit ten laste van het actief van de schuldenaar.

Wanneer de rechtbank vaststelt dat de schuldenaar zich bij het opstellen van het 

reorganisatieplan schuldig heeft gemaakt aan een of meer van de in artikel 72 van de WCO 

vermelde misdrijven, of dat een schuldeiser of een derde zich schuldig heeft gemaakt aan een 

van de in artikel 73 van de WCO omschreven misdrijven, dient zij de homologatie van dat 

plan in beginsel te weigeren.

B.16. Uit wat voorafgaat volgt dat de WCO voldoende waarborgen bevat om te 

voorkomen dat op onevenredige wijze afbreuk zou worden gedaan aan de belangen van de 

schuldeisers in de opschorting die het reorganisatieplan niet hebben goedgekeurd.

B.17. In zoverre de eerste prejudiciële vraag betrekking heeft op de bestaanbaarheid van 

de in het geding zijnde bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, dient ze, onder 

voorbehoud van de in B.15.2 vermelde interpretatie, ontkennend te worden beantwoord.

In zoverre in die vraag wordt verwezen naar artikel 172 van de Grondwet, valt het 

onderzoek ervan samen met dat van de tweede prejudiciële vraag.

B.18. Met de tweede prejudiciële vraag beoogt het verwijzende rechtscollege van het 

Hof te vernemen of de in het geding zijnde bepalingen bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 

11, in samenhang gelezen met artikel 172, van de Grondwet, doordat de schuldenaar op grond 

van een door de rechtbank van koophandel gehomologeerd reorganisatieplan een 

belastingvermindering kan verkrijgen.
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B.19.1. Uit de in artikel 2 van de WCO vervatte definities van « buitengewone 

schuldvorderingen in de opschorting » en « gewone schuldvorderingen in de opschorting », 

alsmede uit de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-0160/005, 

p. 133; Parl. St., Senaat, 2008-2009, nr. 4-995/3, p. 21), blijkt dat de belastingadministratie 

dient te worden beschouwd als een gewone schuldeiser in de opschorting.

In de parlementaire voorbereiding wordt dit toegelicht als volgt :

« De schuldvorderingen van de belastingsadministratie, van de RSZ en de algemeen 
bevoorrechte schuldvorderingen in het algemeen zijn gewone schuldvorderingen in de 
opschorting. De wijziging van de rechten van de fiscus in verhouding tot de wet betreffende 
het gerechtelijk akkoord heeft tot doel om, in het kader van procedures die het herstel van de 
onderneming beogen, en uiteraard zonder afbreuk te doen aan de zekerheden en voorrechten 
die ingesteld zijn door de hypotheekwet of door bijzondere wetten, de gelijke behandeling te 
verzekeren van alle schuldeisers, zowel openbare als private, en er op die manier voor te 
zorgen dat elk van deze laatste in het algemeen belang correct bijdraagt tot het herstel van de 
onderneming » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 45).

B.19.2. Overeenkomstig artikel 49 van de WCO, kan een reorganisatieplan bijgevolg 

voorzien in een vermindering van de schuldvordering van de belastingadministratie.

B.20. Artikel 172 van de Grondwet bepaalt :

« Inzake belastingen kunnen geen voorrechten worden ingevoerd.

Geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een 
wet ».

B.21. Het komt de bevoegde wetgever toe de vrijstellingen te bepalen van de belastingen 

waarin hij voorziet. Hij beschikt ter zake over een ruime beoordelingsbevoegdheid.

B.22. Artikel 172 van de Grondwet verbiedt niet dat de wetgever, met het oog op het 

herstel van ondernemingen in moeilijkheden, in de wet zelf voorziet in de vermindering van 

de fiscale schuld als gevolg van een beslissing van de rechtbank van koophandel, genomen na 

een onderzoek naar de naleving van alle bepalingen van de WCO die de gerechtelijke 

reorganisatie door een collectief akkoord beheersen en van de bepalingen die de openbare 

orde raken, tot homologatie van een reorganisatieplan. Ten aanzien van de nagestreefde 

doelstelling van herstel van ondernemingen in moeilijkheden, vermocht de wetgever te dezen
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van oordeel te zijn dat de belastingadministratie niet anders dient te worden behandeld dan de 

andere gewone schuldeisers in de opschorting.

B.23. De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.
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Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

Onder voorbehoud van de interpretatie dat de woorden « de pleegvormen door deze wet 

opgelegd » slaan op alle bepalingen van de wet van 31 januari 2009 « betreffende de 

continuïteit van de ondernemingen » die de gerechtelijke reorganisatie door een collectief 

akkoord beheersen, schendt artikel 57 van die wet, in samenhang gelezen met de artikelen 49, 

54 en 55 van dezelfde wet, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet.

Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting

van 18 januari 2012.

De griffier, De voorzitter,

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.15.0321.N 

ADDED VALUE bvba, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 523, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, waar de eiseres woonplaats kiest. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 1 

juni 2015.  

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 8 december 2015 een schrifte-

lijke conclusie neergelegd. 

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. 
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II.  CASSATIEMIDDELEN 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, twee middelen 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

Eerste middel 

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is een vonnis een 

eindvonnis in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt 

is uitgeput, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald. 

Krachtens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek maakt het hoger beroep 

tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf 

aanhangig bij de rechter in hoger beroep. 

2. Uit deze bepalingen volgt dat het hoger beroep tegen een vonnis van de eer-

ste rechter dat wordt gewezen na een voorafgaand vonnis, de eindbeslissingen van 

dit voorafgaand vonnis slechts bij de appelrechter aanhangig maakt, voor zover 

ook tegen dit laatste vonnis hoger beroep is aangetekend.  De appelrechter die op-

nieuw uitspraak doet over een geschilpunt waarover de eerste rechter zijn rechts-

macht volledig had uitgeput en waarover geen hoger beroep werd ingesteld, be-

gaat machtsoverschrijding. 

3. Krachtens artikel 55 Wet Continuïteit Ondernemingen beslist de rechtbank, 

binnen veertien dagen na de zitting, en in elk geval vóór de vervaldag van de met 

toepassing van de artikelen 24, § 2, en 38 van deze wet bepaalde opschorting, of 

zij al dan niet het reorganisatieplan homologeert. De homologatie kan slechts 

worden geweigerd in geval van niet-naleving van de pleegvormen of wegens 

schending van de openbare orde. In dat geval mag de rechtbank de schuldenaar 

toestaan een aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen. Het 
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vonnis stelt dan de datum vast van de zitting waarop zal worden overgegaan tot de 

stemming over het plan. 

4. Indien de rechter de homologatie van een reorganisatieplan heeft geweigerd 

omdat een bepaald onderdeel ervan in strijd is met de openbare orde en de schul-

denaar wordt toegestaan om een aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers 

voor te leggen, kan de rechtbank de homologatie van dit aangepaste reorganisatie-

plan niet weigeren wegens onderdelen van het plan die niet het voorwerp waren 

van de weigeringsbeslissing en die ongewijzigd zijn gebleven. 

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat: 

- de eiseres werd toegelaten tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie; 

- de eiseres een reorganisatieplan opstelde dat door de meerderheid van de 

schuldeisers werd goedgekeurd; 

- bij vonnis van 8 oktober 2014 de homologatie uitsluitend werd geweigerd we-

gens een betwisting omtrent de schuldvordering van een werkneemster; 

- de eiseres een op dit punt aangepast plan heeft neergelegd dat op 18 november 

2014 werd goedgekeurd door de meerderheid van de schuldeisers; 

- de rechtbank bij vonnis van 25 november 2014 de homologatie van het aange-

paste plan heeft geweigerd wegens de schending van de openbare orde, meer 

bepaald de behandeling van de schuldvordering van de zaakvoerder van de ei-

seres die neerkomt op een onverantwoorde gedifferentieerde behandeling ten 

opzichte van de andere schuldeisers. 

6. De appelrechter die oordeelt dat “de procedure tot gerechtelijke reorganisa-

tie een geheel [vormt]” en “het bijgevolg niet [is] omdat een geschonden pleeg-

vorm of een schending van de openbare orde niet bij een eerste beoordeling ter 

sprake is gekomen, de rechter naderhand deze schending niet meer mag ter spra-

ke brengen” en vervolgens het beroepen vonnis van 25 november 2014 bevestigt 

wegens een disproportionele behandeling van de schuldvordering van de zaak-

voerder van de eiseres, terwijl tegen het vonnis van 8 oktober 2014 geen hoger be-

roep werd ingesteld, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond. 

M&D Seminars 366



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10/11/2020

 28 JANUARI 2016 C.15.0321.N/4 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietig-

de arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, anders samengesteld. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter    

Beatrijs Deconinck, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Koenraad 

Moens, en in openbare terechtzitting van 28 januari 2016 uitgesproken door afde-

lingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van   

Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.  

 

 

K. Vanden Bossche 

 

K. Moens 

 

G. Jocqué 

 

K. Mestdagh 

 

B. Deconinck 

 

E. Dirix 
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Verzoekschrift 

VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE 

 

 

Voor : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  5 

ADDED VALUE, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 523, 

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0862.093.933, 

 

 Eiseres in cassatie 10 

 

bijgestaan door Meesters John Kirkpatrick en Simone Nudelholc, advocaten bij 

het Hof van Cassatie, wiens kantoor gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, 

en vertegenwoordigd door Meester Simone Nudelholc, bij wie keuze van woon-

plaats wordt gedaan; 15 

 

 

Aan de heren Eerste Voorzitter en Voorzitter, de dames en heren Raadsheren die 

het Hof van Cassatie samenstellen, 

 20 

Hooggeachte dames en heren, 
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Eiseres heeft de eer het arrest van 1 juni 2015 gewezen door het hof van beroep 

Gent (7de bis kamer – rolnummer 2014/EV/102), in de procedure van gerechtelij-

ke reorganisatie van eiseres, aan uw toezicht te onderwerpen. 25 

 

* * * 

 

De relevante feiten en procedurevoorgaanden, volgens de vaststellingen van het 

bestreden arrest en de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, zijn de vol-30 

gende: 

 

1. Rechtdoend op het verzoekschrift van eiseres neergelegd ter griffie op 11 

april 2014, opende de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent bij vonnis 

van 24 april 2014 de procedure van gerechtelijke reorganisatie voor eiseres, met 35 

het oog op het verkrijgen van een collectief akkoord. De duur van de opschorting 

werd bepaald tot 27 juni 2014. 

 

2. Bij vonnis van 8 mei 2014 werd de datum voor de stemming over het reor-

ganisatieplan bepaald op 19 juni 2014. 40 

 

3. Bij vonnis van 12 juni 2014 werd de opschorting verlengd tot 9 oktober 

2014 en de zitting voor de stemming over het reorganisatieplan bepaald op 25 

september 2014. Eiseres legde op 4 september 2014 het reorganisatieplan neer ter 

griffie, en de rechtbank stelde de zitting voor de stemming uit naar 2 oktober 45 

2014.  

 

In het bepalend gedeelte bepaalde het reorganisatieplan wat de schuldeisers KBC 

Bank en de zaakvoerder van eiseres betreft (p. 13-14): 

 50 
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“5. KBC is weggevallen als schuldeiser in de opschorting nu de zaakvoerder van 

de vennootschap zijn eigen onroerend goed in hypotheek had gegeven ten voorde-

le van de vennootschap. Dit onroerend goed zal in principe al verkocht zijn op het 

ogenblik dat over dit plan gestemd zal worden. De zaakvoerder zal van de ver-

koop van het pand te weinig ontvangen, nu de bank haar schuldvordering zal 55 

voorafnemen uit de opbrengst van deze verkoop. Hierdoor verkrijgt [de zaakvoer-

der van eiseres] een (bijkomende) vordering op de vennootschap, die dateert van 

nà de opschorting, en derhalve niet in de opschorting valt. 

Dit betekent dat – bovenop de terugbetaling van de schuldeisers in de opschorting 

– deze nieuwe schuld bijkomend zal moeten worden afgelost. Uitgaande van de 60 

door de bank ingediende schuldvordering, bedraagt deze vordering 728.428 EUR. 

De zaakvoerder/schuldeiser is bereid om de terugbetaling van deze schuld te 

spreiden over 10 jaar (in plaats van de oorspronkelijke 5 jaar bij KBC), onder de-

zelfde voorwaarden als de oorspronkelijke schuldeiser (een interestvoet van 3,4%) 

zonder evenwel enige zekerheid te krijgen. Dit betekent dat er moet worden reke-65 

ning gehouden met maandelijks vaste maandelijkse aflossingen van  

7.169,05 €. 

6.Dit betekent dat er maandelijks een bedrag van 8.893,86 € beschikbaar zou 

moeten zijn om de schuldeisers in de opschorting terug te betalen, wat, gespreid 

over een periode van 3 jaar (36 maanden), een totaal bedrag van 320.178,96 € op-70 

levert.”  

 

4. Bij vonnis van 8 oktober 2014 stelde de rechtbank vast dat het reorganisa-

tieplan op de zitting van 2 oktober 2014 was goedgekeurd door de bij wet vereiste 

meerderheid van de schuldeisers. 75 

 

Verder beoordeelde en beslechtte de rechtbank in dit vonnis de opmerkingen van 

een schuldeiser C. omtrent de homologatie van het reorganisatieplan. De recht-

bank beoordeelde als volgt de opmerking van deze schuldeiser omtrent het bedrag 

dat aan de zaakvoerder zou worden betaald naar aanleiding van de betaling van de 80 
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schuldvordering van KBC Bank uit de verkoopopbrengst van het onroerend goed 

dat eigendom was van de zaakvoerder: 

 

“- Onevenredig voordeel in hoofde van de aan de zaakvoerder van [eiseres] gere-

lateerde vennootschappen/schuldeisers bij uitvoering reorganisatieplan. 85 

 

De overwegingen van [schuldeiser C.] betreffende een gebeurlijk voordeel in 

hoofde van de zaakvoerder van [eiseres] betreffen opportuniteitsoverwegingen die 

irrelevant zijn in functie van de homologatie van het reorganisatieplan. [...]” (von-

nis, p. 6) 90 

 

5. In het vonnis van 8 oktober 2014 stelde de rechtbank evenwel vast dat aan 

eiseres op 9 september 2014 een dagvaarding was betekend uitgaande van een 

gewezen werkneemster van eiseres, mevrouw Hilde C., waarmee aanspraak werd 

gemaakt op achterstallig loon en aanverwante vorderingen voor een totaal bedrag 95 

van 18.175,35 EUR. De rechtbank overwoog hierover het volgende: 

 

“4. [...] Bij besluiten verklaart [eiseres] dat er “geen openstaande lonen meer 

[zijn]” en verwijst zij naar verklaringen van gewezen werknemers [C.en L.]. 

[Eiseres] betwist evenwel niet dat [mevrouw Hilde C.] een gewezen werknemer 100 

is, noch weerlegt zij dat haar vordering uit hoofde van o.m. achterstallige lonen 

ongegrond zou zijn. 

Aldus concludeert de rechtbank dat er op heden tussen [eiseres] en [mevrouw Hil-

de C.] een betwisting bestaat welke in het kader van de WCO-procedure niet werd 

beslecht, desgevallend conform art. 46 §1 WCO. 105 

De rechtbank is onbevoegd om te oordelen over de gebeurlijke gegrondheid van 

de vordering van [mevrouw Hilde C.] maar dient wel vast te stellen dat de vorde-

ring van [mevrouw Hilde C.] gesteund is op sociale wetten van openbare orde. 

Zonder uitsluitsel omtrent de vordering van [mevrouw Hilde C.] kan derhalve op 

dit ogenblik niet overgegaan worden tot homologatie van het reorganisatieplan. 110 
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In de gegeven omstandigheden dient [eiseres] gevraagd te worden om een aange-

past reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen en wordt de periode van 

opschorting verlengd zoals bepaald in het beschikkend gedeelte van dit vonnis.” 

(vonnis, p. 4-5) 

 115 

De rechtbank besliste op grond van deze overwegingen als volgt: 

 

“Weigert de homologatie van het reorganisatieplan, neergelegd ter griffie op 4 

september 2014 door [eiseres], wegens schending van de openbare orde ingevolge 

de niet-opname van de schuldvordering van [mevrouw Hilde C.]. 120 

Staat [eiseres] toe om een aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te 

leggen volgens de pleegvormen van artikel 53 WCO”. (vonnis, p. 7) 

 

6. Met hetzelfde vonnis verlengde de rechtbank de opschorting tot en met 25 

november 2014, en bepaalde de zitting voor de stemming over het plan op 18 no-125 

vember 2014. 

 

7. Op 28 oktober 2014 legde eiseres een aangepast reorganisatieplan ter griffie 

neer, waarin de beperkte aanpassingen van het reorganisatieplan ten opzichte van 

het plan dat eerder aan de rechtbank was voorgelegd, werden opgesomd (p. 2-3):  130 

 

“In uitvoering van dit vonnis wordt dan ook dit (aangepast) plan neergelegd. In dit 

plan zijn volgende wijzigingen aangebracht: 

- De schuldvordering van de gewezen werknemer werd intussen betaald, we-

ze het dat de gelden werden voorgeschoten door de zaakvoerder. Deze gelden die-135 

nen – nu zij niet in de opschorting vallen – te worden terugbetaald; 

- De gewijzigde lijst en samenstelling van de schuldeisers werd integraal ge-

incorporeerd in dit (aangepast) herstelplan.” 
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8. Bij vonnis van 25 november 2014 stelde de rechtbank vast dat de bij wet 140 

vereiste meerderheid van de schuldeisers het aangepaste reorganisatieplan had 

goedgekeurd. Evenwel wierp de rechtbank ambtshalve een nieuwe grond op om 

de homologatie van het reorganisatieplan wegens schending van de openbare orde 

te weigeren, in verband met de reeds in het oorspronkelijke reorganisatieplan op-

genomen schuldvordering van de zaakvoerder van eiseres voortvloeiend uit de 145 

door hem verrichte betaling van de schuldvordering van KBC Bank: 

 

“17. Bij de marginale toetsing van de gedifferentieerde behandeling van de 

schuldeisers stelt de rechtbank vast dat uit het reorganisatieplan blijkt dat:  

- de KBC Bank n.v. (hierna “KBC”) was opgenomen als schuldeiser in de op-150 

schorting voor een bedrag van 728.428 euro en beschikte tot zekerheid van haar 

schuldvordering op [eiseres] over een hypotheek op een onroerend goed, eigen-

dom van de zaakvoerder van [eiseres]. 

- KBC is weggevallen als schuldeiser omdat zij haar schuldvordering kon 

voorafnemen uit de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed. 155 

- de zaakvoerder van [eiseres] daardoor een bijkomende vordering verkreeg 

op [eiseres], die dateert van na de opschorting. 

- de zaakvoerder terugbetaald wordt op 10 jaar en tegen een intrest van 3,4%, 

wat resulteert in een maandelijkse betaling van 7.169,05 euro, 

- alle overige schuldeisers in de opschorting gezamenlijk maandelijks over 160 

8.893,86 euro beschikken. 

18. [Eiseres] beweert dat haar zaakvoerder geen schuldeiser in de opschorting zou 

zijn, maar toont op geen enkele manier aan onder welke modaliteiten de betaling 

door haar zaakvoerder aan KBC gebeurde. De vraag rijst dan ook of de zaakvoer-

der ingevolge een subrogatie niet gewoon de plaats van KBC in het reorganisatie-165 

plan diende in te nemen. 

19. Door haar zaakvoerder – zonder enig bewijs omtrent subrogatie of schuldver-

nieuwing – als schuldeiser buiten de opschorting te kwalificeren en hem bijgevolg 

maandelijks (en inclusief intresten aan 3,4%) 7.169,05 euro toe te bedelen en 

daardoor het maandelijks beschikbaar bedrag voor alle overige schuldeisers te be-170 
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perken tot 8.893,86 euro, wat neerkomt op slechts 17,78% van hun hoofdsom (en 

dus zonder intresten) is er sprake van een disproportionele en niet-functionele ge-

differentieerde behandeling van schuldeisers. 

Zelfs rekening houdend met het feit dat de betalingstermijn aan de zaakvoerder 

langer is dan aan KBC en dat de zaakvoerder een onroerend goed verkocht, dan 175 

nog komt het voor dat de private belangen van de zaakvoerder geprimeerd heb-

ben. 

20. In de gegeven omstandigheden en bij een marginale toetsing acht de rechtbank 

de openbare orde geschonden.” (vonnis, p. 4-5) 

 180 

9. Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 2 december 2014 stelde eiseres 

hoger beroep in tegen het vonnis van 25 november 2014. 

 

10. In zijn schriftelijk advies neergelegd ter griffie op 27 april 2015, besloot de 

Procureur-Generaal bij het hof van beroep Gent tot de gegrondverklaring van het 185 

hoger beroep, aangezien de eerste rechter bij het vonnis van 8 oktober 2014 zijn 

rechtsmacht had uitgeput over “de regeling met betrekking tot de terugbetalingen 

aan de zaakvoerder van [eiseres] die duidelijk gekend was, waarop de rechter niet 

meer mocht terugkomen in zijn vonnis d.d. 25.11.2014”. 

 190 

11. Bij het bestreden arrest besloot de appèlrechter met de eerste rechter dat het 

aangepaste reorganisatieplan een schending inhoudt van de openbare orde op het 

punt van de betaling van de schuldvordering van de zaakvoerder van eiseres. Het 

hof verklaarde het hoger beroep van eiseres ongegrond en veroordeelde haar tot 

de kosten. 195 

 

* * 

* 
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Ter staving van haar cassatievoorziening tegen dit arrest, voert eiseres twee mid-200 

delen aan. 

 

EERSTE MIDDEL 

 

Geschonden wetsbepalingen 205 

 

- De artikelen 19, in het bijzonder het 1ste en het 2de lid, en 1068, 1ste lid 

van het Gerechtelijk Wetboek; 

- Artikel 55, in het bijzonder de 2de en 3de paragraaf, van de wet van 31 ja-

nuari 2009 op de continuïteit van de ondernemingen (hierna WCO);  210 

- Het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat de rechter 

in burgerlijke zaken verbiedt ambtshalve een betwisting op te werpen die de 

openbare orde niet raakt en die de partijen niet hebben opgeworpen of die zij in 

hun conclusies hebben uitgesloten, zoals het met name is vastgelegd in artikel 

1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek. 215 

- Voor zoveel als nodig, de artikelen 5, 2de lid en 56, in het bijzonder het 2de 

en het 3de lid van de WCO. 

  

Bestreden beslissing en motieven 

 220 

Gevat door het verzoekschrift hoger beroep waarin eiseres in hoofdorde had aan-

gevoerd dat (i) luidens artikel 55 §3 van de WCO de homologatie van het reorga-

nisatieplan enkel kan worden geweigerd bij niet-naleving van de pleegvormen die 

door de wet worden opgelegd of wegens schending van de openbare orde, (ii) 

schendingen van de openbare orde steeds ambtshalve door de rechtbank dienen te 225 

worden onderzocht, (iii) de eerste rechter in het vonnis van 8 oktober 2014 de 

homologatie van het reorganisatieplan enkel had geweigerd wegens schending 

van de openbare orde wegens een hangende discussie met betrekking tot het loon 

van een ex-werknemer, (iv) de eerste rechter in dat vonnis geen opmerking had 

M&D Seminars 376



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10/11/2020

  VERZOEKSCHRIFT/9 
 

 

geformuleerd over de schuldvordering van de zaakvoerder van eiseres die reeds in 230 

het oorspronkelijke reorganisatieplan was opgenomen en toegelicht, (v) de eerste 

rechter de behandeling van de schuldvordering van de zaakvoerder in het reorga-

nisatieplan bijgevolg niet als strijdig met de openbare orde had gekwalificeerd, 

(vi) de eerste rechter bijgevolg zijn rechtsmacht over dit punt in het vonnis van 8 

oktober 2014 had uitgeput, (vii) het aangepaste reorganisatieplan niet gewijzigd 235 

was op het punt van de behandeling van de schuldvordering van de zaakvoerder 

van eiseres maar integendeel dit punt woordelijk had overgenomen uit het eerste 

reorganisatieplan, (viii) de eerste rechter dan ook niet dit ongewijzigde onderdeel 

van het reorganisatieplan opnieuw kon beoordelen en de homologatie van het 

aangepaste reorganisatieplan kon weigeren wegens schending van de openbare 240 

orde op het punt van de behandeling van de schuldvordering van de zaakvoerder,   

 

bevestigt het hof van beroep in het aangevochten arrest het vonnis van de eerste 

rechter van 25 november 2014 dat het op 28 oktober 2014 door eiseres ter griffie 

neergelegde  reorganisatieplan weigert te homologeren wegens schending van de 245 

openbare orde, verklaart het hoger beroep van eiseres dienvolgens ongegrond en 

veroordeelt eiseres tot de kosten. 

 

Het arrest motiveert die beslissing als volgt: 

 250 

“9. De procedure tot gerechtelijke reorganisatie vormt één geheel. Het is bijgevolg 

niet omdat een geschonden pleegvorm of een schending van de openbare orde niet 

bij een eerste beoordeling ter sprake is gekomen, dat de rechter naderhand deze 

schending niet meer mag ter sprake brengen. 

Net zoals in de faillissementsprocedure is de procedure van gerechtelijke reorga-255 

nisatie, eenmaal rechtsgeldig geopend, niet beperkt door het beschikkingsbegin-

sel. De kern van het economisch leven is betrokken in deze procedures, wat met 

zich meebrengt dat de partijen het debat niet zonder meer kunnen beperken. 

Dat het gehele plan na wijziging ter beoordeling voorligt, volgt ook uit het feit dat 

de impact van de wijzigingen op het gehele plan moet beoordeeld kunnen worden. 260 
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10. Het is wel zo dat de rechten van verdediging van [eiseres] geschonden zijn in 

de mate de homologatie geweigerd is op een grond waarover zij haar standpunt 

niet heeft kunnen meedelen, minstens geen aanpassing heeft kunnen aanbrengen 

met toepassing van artikel 55 §2 WCO. Op het ogenblik van de beslissing was de 

termijn van twaalf maanden van artikel 38 WCO nog niet verworven. 265 

Dit wordt rechtgezet met de huidige procedure in hoger beroep, waar [eiseres] ge-

argumenteerd heeft over dit aspect van de weigering van de homologatie. 

11. Uit randnummers 9 en 10 volgt dat het hof voor het gehele dossier tot gerech-

telijke reorganisatie door collectief akkoord van de [eiseres] gevat is en over de 

gehele zaak dient te oordelen.” (bestreden arrest, p. 5) 270 

 

Grieven 

 

1. De rechter die uitspraak doet over een geschilpunt dat bij hem niet meer 

aanhangig is omdat hij reeds vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen 275 

over datzelfde geschilpunt uitspraak heeft gedaan en aldus zijn rechtsmacht te 

dien aanzien geheel heeft uitgeoefend, pleegt machtsoverschrijding en schendt ar-

tikel 19, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 19, tweede lid van het 

Gerechtelijk Wetboek bepaalt in dat verband dat de rechter die zijn rechtsmacht 

over een geschilpunt heeft uitgeput, terzake niet meer kan worden geadieerd, be-280 

houdens de bij dit Wetboek bepaalde uitzonderingen. 

 

Artikel 55 §2 en §3 van de WCO luiden als volgt: 

 

“§2. Indien de rechtbank oordeelt dat de pleegvormen niet werden nageleefd of 285 

dat het plan de openbare orde schendt, mag zij bij een met redenen omklede be-

slissing en vooraleer recht te doen, aan de schuldenaar toestaan een aangepast re-

organisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen volgens de pleegvormen van 

artikel 53. In dit geval beslist zij dat de periode van opschorting wordt verlengd, 

zonder dat de bij artikel 38 bepaalde maximumtermijn echter kan worden over-290 

schreden. Zij stelt ook de datum vast van de zitting waarop zal overgegaan wor-
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den tot de stemming over het plan. Tegen de op grond van deze paragraaf gewe-

zen beslissingen staat geen verzet of hoger beroep open. 

§3. De homologatie kan slechts geweigerd worden in geval van niet-naleving van 

de pleegvormen die door deze wet worden opgelegd of wegens schending van 295 

de openbare orde. 

Ze kan niet aan enige voorwaarde onderworpen worden die niet in het reorganisa-

tieplan vervat is noch er enige wijziging in aanbrengen.” 

 

De rechter dient, met eerbiediging van het recht van verdediging, een schending 300 

van de openbare orde ambtshalve te onderzoeken en op te werpen. 

 

Hieruit volgt dat, wanneer de rechtbank van oordeel is dat het reorganisatieplan 

op een bepaald punt de openbare orde schendt en met toepassing van artikel 55 §2 

van de WCO aan de schuldenaar toestaat om een aangepast reorganisatieplan voor 305 

te leggen aan de schuldeisers, de rechtbank noodzakelijkerwijze, weze het impli-

ciet, heeft geoordeeld dat de overige bepalingen van het reorganisatieplan de 

openbare orde niet schenden en bijgevolg over die bepalingen een eindbeslissing 

heeft geveld waardoor zijn rechtsmacht om over die bepalingen te oordelen volle-

dig is uitgeput. Daaruit volgt dat de rechtbank vervolgens nog enkel kan beoorde-310 

len of het aangepaste reorganisatieplan, dat enkel is aangepast op het door de 

rechtbank aangewezen punt en voor het overige identiek is aan het oorspronkelijk 

voorgelegde reorganisatieplan, thans op dat punt voldoet aan de openbare orde, en 

zo ja, het aangepaste reorganisatieplan dient te homologeren met toepassing van 

artikel 55 §3 van de WCO.  315 

 

Artikel 19, eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek worden bijgevolg 

geschonden indien de rechtbank weigert het aangepaste reorganisatieplan te ho-

mologeren op grond van een strijdigheid met de openbare orde van een ander punt 

dat identiek is aan het oorspronkelijk aan de rechtbank voorgelegde reorganisatie-320 

plan en waaromtrent de rechtbank toen geen strijdigheid met de openbare orde 

had opgeworpen. 
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2. Hoewel luidens artikel 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek het 

hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het 325 

geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, zijn het de partijen 

zelf die, door hun hoofdberoep of incidenteel beroep, de grenzen bepalen waar-

binnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen over de betwistingen die 

bij de eerste rechter aanhangig zijn gemaakt.  

 330 

In geval van een beperkt hoger beroep, schendt de rechter in hoger beroep derhal-

ve artikel 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek evenals het beschikkings-

beginsel (ook wel het beginsel van de autonomie van de procespartijen genaamd) 

dat vervat ligt in artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, en begaat hij 

machtsoverschrijding (schending van artikel 19, eerste en tweede lid van het Ge-335 

rechtelijk Wetboek) wanneer hij uitspraak doet over een betwisting waarover door 

de eerste rechter definitief uitspraak is gedaan en waartegen er geen hoofd- of in-

cidenteel hoger beroep is ingesteld.  

 

3. Artikel 5, tweede lid van de WCO, luidt als volgt: 340 

 

“ Behoudens andersluidende bepalingen kunnen tegen de beslissingen van de 

rechtbank rechtsmiddelen worden aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wet-

boek voorgeschreven regels en termijnen.” 

 345 

Artikel 56 van de WCO luidt als volgt: 

 

“Tegen het vonnis dat oordeelt over de homologatie staat geen verzet open. 

  Het hoger beroep ertegen wordt ingesteld bij verzoekschrift dat op de griffie van 

het hof van beroep wordt neergelegd binnen vijftien dagen na de kennisgeving 350 

van het vonnis, en wordt enkel gericht tegen de schuldenaar, als de homologatie is 

toegekend, of gericht tegen de partijen die tijdens de procedure in het geding bij 
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verzoekschrift zijn tussengekomen, als de homologatie is verworpen. De partijen 

in hoger beroep kunnen de overige partijen in tussenkomst oproepen. Hoger be-

roep kan worden ingesteld zelfs voor de bekendmaking van de beslissing over de 355 

homologatie. Het hof van beroep doet bij hoogdringendheid uitspraak over het 

hoger beroep. De griffier van het hof van beroep geeft bij gerechtsbrief kennis van 

het verzoekschrift aan de geïntimeerden en, in voorkomend geval, aan hun advo-

caat, uiterlijk op de eerste werkdag na de neerlegging ervan. 

  Als het vonnis de homologatie verwerpt, schort het hoger beroep de uitspraak 360 

op.” 

 

Uit de samenlezing van de artikelen 5, tweede lid en 56, tweede en derde lid van 

de WCO, blijkt dat de hoger in dit middel (nr. 2) uiteengezette beginselen even-

eens van toepassing zijn op het hoger beroep tegen een beslissing tot weigering 365 

van de homologatie van het reorganisatieplan. 

 

Eerste onderdeel 

 

4. Uit de stukken van het dossier van gerechtelijke reorganisatie waarop uw 370 

Hof vermag acht te slaan blijkt dat: 

 

- het eerste reorganisatieplan (p. 13-14, nrs. 5-6), neergelegd door eiseres op 4 

september 2014, bepaalde dat de zaakvoerder van eiseres haar schuld jegens KBC 

Bank integraal had betaald met de opbrengst van de verkoop van aan haar zaak-375 

voerder toebehorende onroerende goederen en dat de zaakvoerder van eiseres 

hierdoor een bijkomende schuldvordering van € 728.428 had verkregen op eiseres 

die dateert van na de opschorting, welke zou worden terugbetaald over een perio-

de van 10 jaar aan maandelijks vaste aflossingen van  

€ 7.169,05, zodat er maandelijks een bedrag van € 8.893,86 beschikbaar is voor 380 

terugbetaling aan de schuldeisers in de opschorting; 
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- de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent bij vonnis van 8 oktober 

2014 de opmerking van schuldeiser C. over het disproportioneel voordeel dat 

wordt toegekend aan (vennootschappen verbonden aan) de zaakvoerder van eise-

res had beoordeeld als “irrelevant [...] in functie van de homologatie van het reor-385 

ganisatieplan” (vonnis, p. 6);  

- de rechtbank de homologatie van het reorganisatieplan van 4 september 

2014 enkel weigerde “wegens schending van de openbare orde ingevolge de niet-

opname van de schuldvordering van [mevrouw Hilde C.]” en eiseres toestond om 

een aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen (vonnis, p. 7);  390 

- de rechtbank bij vonnis van 25 november 2014 de homologatie van het aan-

gepaste reorganisatieplan weigerde wegens schending van de openbare orde om-

dat het plan, door aan de zaakvoerder “maandelijks [...] 7.169,05 euro toe te bede-

len en daardoor het maandelijks beschikbaar bedrag voor alle overige schuldeisers 

te beperken tot 8.893,86 euro, wat neerkomt op slechts 17,78% van hun hoofdsom 395 

[...]” een disproportionele en niet-functionele gedifferentieerde behandeling in-

houdt van de schuldeisers (vonnis, p. 5, nr. 19).  

 

Hieruit volgt dat de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, door, in het 

vonnis van 8 oktober 2014, de homologatie van het reorganisatieplan van 4 sep-400 

tember 2014 te weigeren wegens schending van de openbare orde op het punt van 

de vordering van een ex-werknemer van eiseres, noodzakelijkerwijze heeft beslist 

dat de overige punten van het plan, in het bijzonder de wijze waarop de schuld-

vordering van de zaakvoerder van eiseres zou worden betaald, niet strijdig zijn 

met de openbare orde en zijn rechtsmacht op deze overige punten volledig heeft 405 

uitgeput. De rechtbank heeft uitdrukkelijk de opmerking van schuldeiser C. over 

het disproportioneel voordeel dat door die betaling aan de zaakvoerder van eiseres 

zou worden toegekend, afgewezen als ongegrond en bijgevolg zijn rechtsmacht op 

dit punt uitgeput. 

 410 

De rechtbank kon bijgevolg niet meer, in het vonnis van 25 november 2014, de 

homologatie van het aangepaste reorganisatieplan weigeren wegens schending 

van de openbare orde op het punt van de betaling van de schuldvordering van de 
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zaakvoerder van eiseres op grond dat er sprake zou zijn van een disproportionele 

en niet-functionele behandeling van de schuldeisers, welk punt identiek was aan 415 

het eerste reorganisatieplan van 4 september 2014. 

 

5. In het verzoekschrift tot hoger beroep van 2 december 2014 heeft eiseres in 

hoofdorde aangevoerd dat de eerste rechter zijn rechtsmacht bij vonnis van 8 ok-

tober 2014 volledig had uitgeput over het punt van de schuldvordering van de 420 

zaakvoerder van eiseres, en het hof van beroep bijgevolg verzocht die machts-

overschrijding vast te stellen en het aangepaste reorganisatieplan te homologeren. 

 

Het hof van beroep behoorde derhalve de machtsoverschrijding door de eerste 

rechter vast te stellen, en vervolgens, na vastgesteld te hebben dat de door de eer-425 

ste rechter opgeworpen strijdigheid met de openbare orde op het punt van de vor-

dering van de ex-werknemer van eiseres in het aangepaste reorganisatieplan was 

opgelost, het plan te homologeren. 

 

Het bestreden arrest overweegt evenwel dat “het [...] niet [is] omdat een geschon-430 

den pleegvorm of een schending van de openbare orde niet bij een eerste beoorde-

ling ter sprake is gekomen, dat de rechter naderhand deze schending niet meer 

mag ter sprake brengen”, en beslist dat het gehele plan na wijziging opnieuw ter 

beoordeling voorligt zodat er van machtsoverschrijding geen sprake is (arrest, p. 

5, nr. 9). 435 

 

Deze overweging rechtvaardigt de bestreden beslissing niet. De rechter die, weze 

impliciet, uitspraak doet over een punt dat de openbare orde of de pleegvormen 

raakt zoals bedoeld in artikel 55 §3 van de WCO, heeft zijn rechtsmacht omtrent 

dat punt uitgeput en kan over dat punt later niet opnieuw uitspraak doen. 440 

 

6. De aangevochten beslissing is evenmin gerechtvaardigd door de overweging 

van de appèlrechter “dat het gehele plan na wijziging ter beoordeling voorligt, 

volgt ook uit het feit dat de impact van de wijzigingen op het gehele plan moet 
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beoordeeld kunnen worden” (arrest, p. 5, nr. 9). De rechter vermag  inderdaad na 445 

te gaan welke impact de doorgevoerde aanpassing heeft op het gehele reorganisa-

tieplan en vermag de homologatie te weigeren indien blijkt dat, als gevolg van de 

doorgevoerde wijziging, de openbare orde of de pleegvormen alsnog worden mis-

kend. Wanneer de rechter, bij de beoordeling van het aangepaste reorganisatie-

plan, evenwel niet vaststelt dat de openbare orde of pleegvormen worden miskend 450 

als gevolg van de impact van de doorgevoerde aanpassingen op de overige bepa-

lingen van het plan, maar dat die schending voortvloeit uit een ongewijzigde be-

paling van het plan waaromtrent hij eerder (weze impliciet) heeft geoordeeld dat 

die bepaling geen schending van de openbare orde of pleegvormen inhoudt, be-

gaat hij machtsoverschrijding. 455 

 

Er anders over oordelen zou bovendien elk nut ontnemen aan de mogelijkheid ge-

boden door artikel 55 §2 van de WCO en de efficiëntie van de procedure van ge-

rechtelijke reorganisatie ondermijnen, vermits de schuldenaar erop moet kunnen 

vertrouwen dat wanneer hij een aangepast reorganisatieplan neerlegt dat uitslui-460 

tend is aangepast op de punten die de rechtbank strijdig heeft bevonden met de 

openbare orde of de pleegvormen, de rechtbank vervolgens niet de homologatie 

weigert op grond van andere ongewijzigde bepalingen die reeds in het oorspron-

kelijke plan waren opgenomen en dus reeds waren beoordeeld door de rechtbank. 

 465 

7. Bij wijze van besluit, noch de eerste rechter, gevat door de vraag tot homo-

logatie van het reorganisatieplan neergelegd op 28 oktober 2014, noch het hof van 

beroep, uitsluitend gevat door het hoger beroep gericht tegen het vonnis van 25 

november 2014, hadden rechtsmacht om uitspraak te doen over de punten van het 

reorganisatieplan met betrekking tot de schuldvordering van de zaakvoerder van 470 

eiseres, vermits dit een punt betreft waarover de rechtbank zijn rechtsmacht had 

uitgeput bij vonnis van 8 oktober 2014 waartegen geen hoger beroep was inge-

steld.  

 

Uit het voorgaande volgt dat, door de homologatie te weigeren van het reorganisa-475 

tieplan neergelegd door eiseres op 28 oktober 2014 en door te beslissen dat  
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“[d]oor [de] zaakvoerder [van eiseres] zonder het vereiste bewijs als een schuldei-

ser buiten de opschorting te kwalificeren en hem bijgevolg maandelijks (en inclu-

sief interesten aan 3,4%) € 7.169,05 euro toe te kennen en daardoor het maande-

lijks beschikbaar bedrag voor alle overige schuldeisers te beperken tot € 8.893,86, 480 

wat neerkomt op slechts 17,78% van de hoofdsom (en dus zonder interesten) 

[houdt het reorganisatieplan van 28 oktober 2014] een disproportionele en niet 

functionele gedifferentieerde behandeling van schuldeisers [in]”, het bestreden ar-

rest onwettig uitspraak heeft gedaan over een geschilpunt dat definitief beslecht 

was door het vonnis van 8 oktober 2014 en bijgevolg machtsoverschrijding heeft 485 

gepleegd (schending van de artikelen 19, 1ste en 2de lid  van het Gerechtelijk 

Wetboek en van de artikelen 55 §2 en §3 van de WCO). 

 

Tweede onderdeel 

 490 

8. Het bestreden arrest beslist dat het hof gevat is door het gehele dossier tot 

gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord van eiseres en over de gehele 

zaak dient te oordelen, en bijgevolg opnieuw het punt van de betaling van de 

schuldvordering van de zaakvoerder van eiseres dient te toetsen aan de openbare 

orde en de pleegvormen bedoeld in artikel 55 §3 van de WCO, op grond van de 495 

overweging dat “net zoals in de faillissementsprocedure [...] de procedure van ge-

rechtelijke reorganisatie, eenmaal rechtsgeldig geopend, niet beperkt [is] door het 

beschikkingsbeginsel. De kern van het economisch leven is betrokken in deze 

procedures, wat met zich meebrengt dat de partijen het debat niet zonder meer 

kunnen beperken” (arrest, p. 5, nr. 9)  500 

  

Het aangehaalde motief vermengt twee volledig onderscheiden beginselen: a) het 

beschikkingsbeginsel, dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over een geschil-

punt dat niet regelmatig aan hem is voorgelegd en b) het beginsel, neergelegd in 

artikel 19, eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat aan de rechter 505 

verbiedt opnieuw uitspraak te doen over een geschilpunt dat reeds in het kader 

van dezelfde procedure is beslecht.  
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De openbare orde vormt weliswaar een uitzondering op het beschikkingsbeginsel, 

vermits de rechter middelen die de openbare orde raken ambtshalve kan en moet 

opwerpen, maar hetzelfde geldt niet voor het verbod op machtsoverschrijding. De 510 

rechter kan geen beroep doen op de openbare orde om terug te komen op een ge-

schilpunt dat binnen dezelfde procedure reeds definitief is beslecht. 

 

9. Door zijn beslissing op het aangehaalde motief te steunen, heeft het arrest 

derhalve onwettig twee onderscheiden beginselen vermengd en schendt het, bij-515 

gevolg, de artikelen 19, eerste en tweede lid en 1068, eerste lid van het Gerechte-

lijk Wetboek; het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, zoals 

het met name is vastgelegd in artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek; en, 

voor zoveel als nodig, de artikelen 5, 2de lid en 56, in het bijzonder het 2de en het 

3de lid van de WCO.  520 

 

TWEEDE MIDDEL 

 

Geschonden wetsbepalingen 

 525 

- De artikelen 1249 en 1251, 1° van het Burgerlijk Wetboek; 

- Artikel 20, 3° van de wet van 16 december 1851, die titel XVIII (Voorrech-

ten en Hypotheken) van Boek III van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt (hierna de 

“Hypotheekwet”); 

- De artikelen 1, 2, 3, 4, 8 en 9 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende 530 

het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de 

factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het ver-

bruik gedane leveringen (hierna de “Wet van 25 oktober 1919”); 

- De artikelen 2 c), d), e), g) en h), 5, tweede lid, 38, §1 en §2, 49, in het bij-

zonder het eerste lid en 55, in het bijzonder §2 en §3, en 56, in het bijzonder het 535 

laatste lid van de wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van de ondernemin-

gen (hierna WCO); 
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- Het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter het geschil moet 

beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels en hij, 

met eerbiediging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsmiddelen 540 

moet opwerpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de par-

tijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen, welk rechts-

beginsel onder meer vervat ligt in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Bestreden beslissing en motieven 545 

 

Gevat door het verzoekschrift tot hoger beroep waarin eiseres in ondergeschikte 

orde had aangevoerd dat de door het reorganisatieplan voorziene behandeling van 

de schuldvordering van de zaakvoerder van eiseres van € 728.428,00 niet in strijd 

was met de openbare orde, vermits deze schuldvordering hetzij een schuldvorde-550 

ring buiten de opschorting is (verzoekschrift hoger beroep, p. 9, 4.A), hetzij een 

buitengewone schuldvordering in de opschorting is op grond van subrogatie in de 

rechten van KBC Bank die titularis was van een pand op de handelszaak van eise-

res (verzoekschrift hoger beroep, p. 9, 4.B), 

 555 

Beslist de appèlrechter dat de schuldvordering van de zaakvoerder van eiseres 

geen buitengewone schuldvordering in de opschorting is omdat de voorwaarden 

van de indeplaatsstelling niet vervuld zijn, en dat deze schuldvordering evenmin 

een schuldvordering buiten de opschorting is maar een gewone schuldvordering in 

de opschorting is, dat het reorganisatieplan wat de wijze van betaling van de 560 

schuldvordering van de zaakvoerder van eiseres betreft bijgevolg een niet functio-

nele en disproportionele gedifferentieerde behandeling tussen de schuldeisers in-

houdt, zodat de homologatie ervan wegens schending van de openbare orde moet 

worden geweigerd, 

 565 

En verklaart bijgevolg het hoger beroep van eiseres ongegrond en veroordeelt haar 

tot de kosten. 

 

M&D Seminars 387



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10/11/2020

  VERZOEKSCHRIFT/20 
 

 

Het arrest motiveert die beslissing als volgt: 

 570 

“12. Net als in eerste aanleg ontbreken de volgende stukken in het dossier van [ei-

seres]: 

1) de omzetting van de hypothecaire volmacht, die [de zaakvoerder van eise-

res] aan de KBC Bank gaf, in een hypotheek en de inschrijving ervan; 

2) de borgstelling die [de zaakvoerder van eiseres] zegt onderschreven te heb-575 

ben; 

3) de conventionele subrogatie die er zou geweest zijn. Het enige stuk dat [ei-

seres] in dat verband voorlegt, is de brief van KBC Bank van 22 september 2014 

aan [eiseres] waarin de bank bevestigt dat haar kredietverlening per 22 september 

2014 integraal vereffend is, via de opbrengst van “een in het voordeel van KBC 580 

Bank gehypothekeerd onroerend goed”, eigendom van  [de zaakvoerder van eise-

res]. (stuk 6 van het dossier van eiseres) Dit is geen document van conventionele 

subrogatie. Artikel 1250, 1° B.W. bepaalt dat de indeplaatsstelling uitdrukkelijk 

en gelijktijdig met de betaling moet gebeuren. Deze voorwaarden zijn hier niet 

vervuld. 585 

Nu [eiseres] gedurende de twee aanleggen de kans gehad heeft deze stukken voor 

te leggen, maar blijft argumenteren zonder dit met de nodige stukken te onder-

bouwen, dienen de debatten niet heropend te worden om haar toe te laten deze 

stukken nog bij te brengen. 

Er kan uit de afwezigheid van de vereiste stukken enkel geconcludeerd worden 590 

dat: 

1) een hypotheek niet bewezen is, laat staan voor welk bedrag; 

2) de ingeroepen borgstelling, waarop [eiseres] de toepassing van artikel 2028 en 

2029 B.W. wil gronden, niet bewezen is. Het is evenzeer mogelijk dat [de zaak-

voerder van eiseres] medeschuldenaar was; 595 

3) er geen subrogatie bewezen is, laat staan voor welk bedrag, nu de voorwaarden 

van artikel 2050 B.W., noch 2051 B.W. vervuld zijn . 
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13. Zelfs indien er een hypothecaire inschrijving voor het geheel of een gedeelte 

van de schuld van [eiseres] aan de KBC Bank en een rechtsgeldige subrogatie zou 

bewezen zijn, dan nog zou [de zaakvoerder van eiseres] enkel in de rechten van de 600 

hypothecaire schuldeiser hebben kunnen treden. In het huidige geval zijn de wo-

ningen verkocht. Bijgevolg zou [de zaakvoerder van eiseres] in de rechten van een 

hypothecaire schuldeiser getreden zijn zonder onderpand, nu de uitwinning plaats 

gehad heeft. Zelfs als buitengewone schuldeiser in de opschorting in de plaats van 

KBC Bank moet vastgesteld worden dat het onderpand verdwenen is, zodat [de 605 

zaakvoerder van eiseres] er geen rechten op kan laten gelden. 

14. [De zaakvoerder van eiseres] betaalde de schuld van [eiseres] aan KBC Bank 

voor haar in september 2014. Dit is na het verlenen van de opschorting bij vonnis 

van 24 april 2014. [Eiseres] argumenteert voor haar zaakvoerder dat zijn vorde-

ring niet in de opschorting valt met toepassing van artikel 2 c) WCO. 610 

Deze argumentatie stoelt op een gedeeltelijke lezing van artikel 2 c) WCO en is in 

haar selectiviteit niet correct. Schuldvorderingen in de opschorting zijn ook de 

schuldvorderingen die volgen uit het verzoekschrift of uit gerechtelijke beslissin-

gen die genomen zijn in het kader van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie. 

Het valt moeilijk te ontkennen dat de terugbetaling van de schuld van [eiseres] 615 

door haar zaakvoerder aan KBC en de vordering van september 2014 van de 

zaakvoerder op [eiseres] een vordering is die volgt uit het verzoekschrift tot ge-

rechtelijke reorganisatie. Het hele dossier toont aan dat de onroerende goederen 

verkocht werden in het kader van, minstens naar aanleiding van, de reorganisatie 

van [eiseres]. 620 

Bijgevolg is ook de vordering van [de zaakvoerder van eiseres] een schuldvorde-

ring in de opschorting. 

15. Ondergeschikt vraagt [eiseres] om met toepassing van artikel 55 §2 WCO de 

periode van opschorting met drie maanden te verlengen, zodat haar zaakvoerder 

als een buitengewone schuldeiser in het reorganisatieplan kan opgenomen wor-625 

den. 

Wat hiervoor geoordeeld werd, is ook hier van toepassing. De nodige bewijsstuk-

ken ontbreken. 
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Voor zoveel als nodig wijst het hof erop dat de maximale termijn van twaalf 

maanden voor de opschorting reeds op 23 april 2015 verstreken was (toepassing 630 

van artikel 38 WCO). Gelet op de omstandigheden, zoals hiervoor geschetst, zijn 

er geen uitzonderlijke omstandigheden in de zin van de wet, die nog een bijko-

mende uitzonderlijke verlenging van de termijn kunnen verantwoorden. 

16. Door haar zaakvoerder zonder het vereiste bewijs als een schuldeiser buiten de 

opschorting te kwalificeren en hem bijgevolg maandelijks (en inclusief interesten 635 

aan 3,4%)  

€ 7.169,05 euro toe te kennen en daardoor het maandelijks beschikbaar bedrag 

voor alle overige schuldeisers te beperken tot € 8.893,86, wat neerkomt op slechts 

17,78% van de hoofdsom (en dus zonder interesten) is er sprake van een dispro-

portionele en niet functionele gedifferentieerde behandeling van schuldeisers. 640 

Zelfs als rekening gehouden wordt met het feit dat de betalingstermijn aan de 

zaakvoerder langer is dan de oorspronkelijke schuld aan KBC Bank en dat de 

zaakvoerder eigen middelen aangewend heeft in de vennootschap en eigen onroe-

rende goederen verkocht heeft, dan nog komt het voor dat de private belangen van 

de zaakvoerder een disproportioneel groter gewicht gekregen hebben dan de be-645 

langen van de andere schuldeisers. 

In de gegeven omstandigheden en bij een marginale toetsing acht het hof met de 

eerste rechter de openbare orde geschonden. De homologatie wordt om die reden 

geweigerd. Het bestreden vonnis wordt bevestigd, zij het met een gedeeltelijk an-

dere motivering.” (bestreden arrest, p. 6-8). 650 

 

Grieven 

 

Eerste onderdeel 

 655 

1. Artikel 1249 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indeplaatsstelling in de 

rechten van de schuldeiser ten voordele van een derde persoon die hem betaalt, bij 

overeenkomst of krachtens de wet geschiedt.  
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Artikel 1251, 1° van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indeplaatsstelling van 660 

rechtswege geschiedt ten voordele van hem die, zelf schuldeiser zijnde, een ande-

re schuldeiser betaalt, die voorrang boven hem heeft uit hoofde van zijn voorrech-

ten of hypotheken.  

 

Deze wettelijke indeplaatsstelling kan eveneens plaatsvinden ten voordele van een 665 

chirografaire schuldeiser die een schuldeiser, titularis van een pand op de handels-

zaak, betaalt. 

 

2. Artikel 20 van de Hypotheekwet bepaalt welke schuldvorderingen op be-

paalde roerende goederen bevoorrecht zijn en bijgevolg uitgerust zijn met een bij-670 

zonder voorrecht. Luidens artikel 20, 3° van de Hypotheekwet is de schuldvorde-

ring bevoorrecht op het pand dat zich in het bezit van de schuldeiser bevindt. 

 

Wanneer een schuldenaar overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 25 okto-

ber 1919 zijn handelszaak in pand geeft, wordt dit pandrecht aan derden tegen-675 

werpelijk door de inschrijving van de pandakte in het hypotheekkantoor overeen-

komstig artikel 4 van deze wet. De pandhouder is aldus krachtens artikel 20, 3° 

Hypotheekwet bevoorrecht op de bestanddelen van de in pand gegeven handels-

zaak. 

 680 

Artikel 2 c) van de WCO bepaalt dat voor de toepassing van deze wet onder 

“schuldvorderingen in de opschorting” wordt verstaan de schuldvorderingen ont-

staan voor het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent of die 

uit het verzoekschrift of gerechtelijke beslissingen genomen in het kader van de 

procedure volgen. 685 

 

Artikel 2 e) van dezelfde wet bepaalt dat voor de toepassing van deze wet onder 

“gewone schuldvorderingen in de opschorting” wordt verstaan de schuldvorderin-
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gen in de opschorting andere dan de buitengewone schuldvorderingen in de op-

schorting, en artikel 2 g) van dezelfde wet bepaalt dat een “gewone schuldeiser in 690 

de opschorting” de persoon is die titularis is van een gewone schuldvordering in 

de opschorting. 

 

Luidens artikel 2 h) van de WCO wordt voor de toepassing van deze wet onder 

“buitengewone schuldeiser in de opschorting” verstaan de persoon die titularis is 695 

van een buitengewone schuldvordering in de opschorting. 

 

Artikel 2 d) van de WCO bepaalt dat voor de toepassing van deze wet onder “bui-

tengewone schuldvorderingen in de opschorting” wordt verstaan de schuldvorde-

ringen in de opschorting die gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht of een 700 

hypotheek en de schuldvorderingen van de schuldeisers-eigenaars. 

 

3. Uit de samenlezing van de in nrs. 1 en 2 aangehaalde bepalingen volgt dat a) 

een pand op de handelszaak aan de pandhouder een bijzonder voorrecht verleent 

op de bestanddelen van de handelszaak, zodat de pandhouder voor zijn door het 705 

pand op de handelszaak gewaarborgde schuldvordering, die ontstaan is vóór het 

vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent, een buitengewone 

schuldeiser in de opschorting is en b) de chirografaire schuldeiser die een derge-

lijke schuldeiser, titularis van een pand op de handelszaak, betaalt, gesubrogeerd 

wordt in de rechten van die schuldeiser en in de gerechtelijke reorganisatie van de 710 

schuldenaar zal aantreden als een buitengewone schuldeiser in de opschorting.  

 

4. Luidens artikel 49, eerste lid van de WCO, kan het reorganisatieplan in een 

gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen voor-

zien, onder meer op grond van de omvang of van de aard ervan. 715 

 

Artikel 55 van de WCO luidt als volgt: 
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“§ 1. Binnen veertien dagen na de zitting, en in elk geval vóór de vervaldag van 

de met toepassing van de artikelen 24, § 2, en 38, bepaalde opschorting, beslist de 720 

rechtbank of zij al dan niet het reorganisatieplan homologeert. 

   § 2. Indien de rechtbank oordeelt dat de pleegvormen niet werden nageleefd of 

dat het plan de openbare orde schendt, mag zij bij een met redenen omklede be-

slissing en vooraleer recht te doen, aan de schuldenaar toestaan een aangepast re-

organisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen volgens de pleegvormen van 725 

artikel 53. In dit geval beslist zij dat de periode van opschorting wordt verlengd, 

zonder dat de bij artikel 38 bepaalde maximumtermijn echter kan worden over-

schreden. Zij stelt ook de datum vast van de zitting waarop zal overgegaan wor-

den tot de stemming over het plan. Tegen de op grond van deze paragraaf gewe-

zen beslissingen staat geen verzet of hoger beroep open. 730 

   § 3. De homologatie kan slechts geweigerd worden in geval van niet-naleving 

van de pleegvormen die door deze wet worden opgelegd of wegens schending van 

de openbare orde. 

   Ze kan niet aan enige voorwaarde onderworpen worden die niet in het reorgani-

satieplan vervat is noch er enige wijziging in aanbrengen. 735 

   § 4. Onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering 

van het reorganisatieplan, sluit het vonnis dat oordeelt over de homologatie, de 

reorganisatieprocedure af. 

   Het wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, door toedoen 

van de griffier.” 740 

 

Een gedifferentieerde behandeling van schuldeisers moet functioneel zijn, dit wil 

zeggen afgestemd op het behoud van de onderneming als economische entiteit en 

mag niet disproportioneel zijn, hetgeen door de rechter marginaal kan worden ge-

toetst. Een herstelplan waarbij een schuldeiser bij een meerderheidsbesluit gebon-745 

den wordt aan een gedifferentieerde behandeling van zijn schuldvordering die niet 

aan deze voorwaarden voldoet, is strijdig met de openbare orde. De rechter zal 

bijgevolg de homologatie van een dergelijk plan weigeren op grond van artikel 55 

§3 van de WCO. 
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 750 

5. Te dezen had eiseres in haar verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter 

griffie op 2 december 2014, aangevoerd dat: 

 

- KBC Bank een pand op de handelszaak van eiseres had en buitengewoon 

schuldeiser in de opschorting was voor een bedrag van € 728.428,00 (p. 4 boven-755 

aan); 

- de zaakvoerder van eiseres reeds een schuldvordering op eiseres had van  

€ 485.756,24 (p. 7, nr. 1); 

- bij notariële akte verleden op 17 september 2014 het onroerend goed van de 

zaakvoerder van eiseres werd verkocht en de schuldvordering van KBC Bank in-760 

tegraal met de verkoopopbrengst werd afgelost (p. 4, midden); 

- de zaakvoerder van eiseres ingevolge deze verkoop waarmee de bevoorrech-

te schuldvordering van KBC Bank integraal werd betaald, een regresvordering 

verkreeg op eiseres (p. 4, midden); 

- de zaakvoerder van eiseres, voor deze schuldvordering van € 728.428,00, 765 

aldus gesubrogeerd was in de rechten van KBC Bank, waaronder het pand op de 

handelszaak en als buitengewone schuldeiser in de opschorting aanspraak kon 

maken op integrale betaling zoals KBC Bank (p. 9, nr. 4.B).  

 

Enerzijds stelt het bestreden arrest vast dat KBC Bank, niet alleen een hypothecai-770 

re volmacht van de zaakvoerder van eiseres had gekregen, maar tevens een pand 

op de handelszaak van eiseres had en schuldeiser in de opschorting was voor een 

bedrag van € 728.428,00. Verder stelt het bestreden arrest vast dat de zaakvoerder 

van eiseres een aantal onroerende goederen die zijn eigendom waren, verkocht 

had voor een bedrag van  775 

€ 1.850.000,00 en dat de schuldvordering van KBC Bank op eiseres door haar 

zaakvoerder werd voldaan met de verkoopopbrengst van de onroerende goederen 

voor een bedrag van € 894.677,46 (arrest, p. 4, nr. 7). 
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Anderzijds blijkt uit het dossier van de gerechtelijke reorganisatie van eiseres, 780 

waarop uw Hof vermag acht te slaan (meer bepaald (1) de beschikking van 1 ok-

tober 2014 van de Afdelingsvoorzitter van de rechtbank van koophandel Gent, af-

deling Gent op grond van art. 46 §4 WCO (rolnummer WCO 32/14 V 406/14; p. 

3) en (2) het aangepaste reorganisatieplan van 28 oktober 2014, waarin het bedrag 

van de schuldvordering van de zaakvoerder in de lijst der schuldeisers in de op-785 

schorting wordt aangepast ingevolge deze beschikking van een bedrag van € 

235.226,04 naar € 485.756,24 (p. 9, nr. 1 en p. 14, nr. 124)), dat de zaakvoerder 

van eiseres reeds vóór de betaling van de schuldvordering van KBC Bank zelf 

schuldeiser was van eiseres. 

 790 

Het bestreden arrest behoorde dan ook, op grond van de stukken van het dossier 

van gerechtelijke reorganisatie en de eigen vaststellingen, vast te stellen dat de 

voorwaarden van de wettelijke indeplaatsstelling van artikel 1251, 1° van het 

Burgerlijk Wetboek vervuld waren en de zaakvoerder van eiseres bijgevolg ge-

subrogeerd was in het pand op de handelszaak van KBC Bank en derhalve een 795 

buitengewone schuldeiser in de opschorting was. 

 

Het bestreden arrest beslist echter dat “er geen subrogatie bewezen is, laat staan 

voor welk bedrag, nu de voorwaarden van artikel [...] 2051 B.W. [niet] vervuld 

zijn” (arrest, p. 6, nr. 12). 800 

 

Verder beslist het arrest dat, zelfs indien er een rechtsgeldige indeplaatsstelling en 

een hypothecaire inschrijving bewezen zouden zijn, de zaakvoerder van eiseres 

enkel in de rechten van KBC Bank als hypothecaire schuldeiser zou hebben kun-

nen treden en dat, zelfs als buitengewone schuldeiser in de opschorting in de 805 

plaats van KBC Bank, de zaakvoerder van eiseres geen rechten als buitengewone 

schuldeiser in de opschorting kan doen gelden vermits het onderpand van KBC 

Bank ten gevolge van de verkoop van de woningen verdwenen is (arrest, p. 6, nr. 

13).  

 810 
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Door op grond van de aangehaalde motieven te beslissen dat de zaakvoerder van 

eiseres geen buitengewone schuldeiser in de opschorting is, schendt het arrest de 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek waaruit volgt dat de indeplaatsstelling van 

rechtswege geschiedt ten voordele van hem die, zelf schuldeiser zijnde, een ande-

re schuldeiser heeft betaald die voorrang op hem heeft uit hoofde van zijn voor-815 

rechten of hypotheken (schending van de artikelen 1249 en 1251, 1° van het Bur-

gerlijk Wetboek), alsook de bepalingen waaruit volgt dat een pand op de handels-

zaak aan de pandhouder een bijzonder voorrecht verleent op de bestanddelen van 

de handelszaak en dat de chirografaire schuldeiser die een dergelijke schuldeiser, 

titularis van een pand op de handelszaak die krachtens zijn bijzonder voorrecht 820 

voorrang heeft op de chirografaire schuldeiser, betaalt, gesubrogeerd wordt in de 

rechten van die schuldeiser met inbegrip van het pand op de handelszaak (schen-

ding van de artikelen 1249 en 1251, 1° van het Burgerlijk Wetboek, artikel 20, 3° 

van de Hypotheekwet en de artikelen 1, 2, 3, 4, 8 en 9 van de Wet van 25 oktober 

1919), samen met de bepalingen van de WCO waaruit volgt dat de titularis van 825 

een pand op de handelszaak, dat hem een bijzonder voorrecht verleent, een bui-

tengewone schuldeiser in de opschorting is (schending van artikel 2 c), d), e), g) 

en h) van de WCO), alsook het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de 

rechter het geschil moet beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing 

zijnde rechtsregels en hij, met eerbiediging van het recht van verdediging, ambts-830 

halve de rechtsmiddelen moet opwerpen waarvan de toepassing geboden is door 

de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van 

hun eisen, welk rechtsbeginsel onder meer vervat ligt in artikel 774 van het Ge-

rechtelijk Wetboek. 

 835 

6. Het arrest beslist vervolgens dat er geen verantwoording bestaat voor de ge-

differentieerde behandeling van de schuldvordering van de zaakvoerder van eise-

res ten opzichte van de overige schuldeisers in de opschorting, en dat het reorga-

nisatieplan bijgevolg op dit punt een disproportionele en niet functionele gediffe-

rentieerde behandeling van de schuldeisers inhoudt zodat de homologatie van het 840 

reorganisatieplan wegens schending van de openbare orde moet worden gewei-

gerd (arrest, p. 7-8, nr. 16).  
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Het arrest steunt die beslissing op het onwettige motief (zie hierboven, nr. 5) dat 

de zaakvoerder van eiseres geen titularis is van een buitengewone schuldvordering 845 

in de opschorting, maar slechts een gewone schuldeiser in de opschorting is.  

 

Het arrest mocht bijgevolg op grond van dit motief niet besluiten tot een dispro-

portionele en niet functionele gedifferentieerde behandeling van de schuldeisers 

en derhalve een schending van de openbare orde. 850 

 

Door de homologatie van het reorganisatieplan neergelegd door eiseres op 28 ok-

tober 2014 te weigeren wegens schending van de openbare orde wegens een dis-

proportionele en niet functionele gedifferentieerde behandeling van de schuldei-

ser, schendt het arrest zodoende, benevens de in het eerste onderdeel in nr. 5 ver-855 

melde geschonden wetsbepalingen, daarenboven de artikelen 49, in het bijzonder 

het eerste lid en 55, in het bijzonder §3 van de WCO.  

 

Tweede onderdeel 

 860 

7. Artikel 2, c) van de WCO bepaalt dat voor de toepassing van deze wet onder 

“schuldvorderingen in de opschorting” moet worden verstaan de schuldvorderin-

gen ontstaan voor het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie 

opent of die uit het verzoekschrift of gerechtelijke beslissingen genomen in het 

kader van de procedure volgen. 865 

 

Alleen de schuldvorderingen in de opschorting zijn onderworpen aan de gevolgen 

van de opschorting overeenkomstig de artikelen 30 tot en met 35 van de WCO. 

 

Alle andere schuldvorderingen dan deze bedoeld in artikel 2, c) van de WCO val-870 

len buiten de opschorting en zijn bijgevolg niet aan de gevolgen van de opschor-

ting onderworpen. Dit is onder meer het geval voor schuldvorderingen die voort-

vloeien uit lopende overeenkomsten met opeenvolgende prestaties voor wat be-
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treft de prestaties die na de opening van de gerechtelijke reorganisatie worden ver-

richt (artikel 36 van de WCO), en voor schuldvorderingen die ontstaan uit nieuwe 875 

overeenkomsten gesloten of nieuwe verbintenissen ontstaan na de opening van de 

gerechtelijke reorganisatie. 

 

De wetgever omschrijft de schuldvorderingen in de opschorting als “die welke 

bedoeld zijn in de aanvraag tot opschorting. Zij gaan vooraf aan de dag waarop de 880 

opschorting open is verklaard of volgen uit het verzoekschrift of de beslissingen 

genomen in het kader van de procedure (bijvoorbeeld een schuld die ontstaat we-

gens de toepassing van een ontbindende voorwaarde in geval van reorganisatie).” 

(Parl. St. Kamer, 2007-08, nr. 52 0160/002, p. 44-45). 

 885 

Artikel 2 van de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevin-

gen inzake de continuïteit van de ondernemingen heeft artikel 2, c) van de WCO 

gewijzigd, door te verduidelijken dat met “beslissingen genomen in het kader van 

de procedure” enkel gerechtelijke beslissingen worden bedoeld. 

 890 

8. Uit de wetsgeschiedenis blijkt bijgevolg dat de loutere omstandigheid dat 

een derde na de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie een be-

slissing neemt in het kader of naar aanleiding van die gerechtelijke reorganisatie 

(zoals te dezen, de beslissing van de zaakvoerder van eiseres om enkele onroeren-

de goederen waarvan hij eigenaar is, te verkopen en met de verkoopopbrengst en-895 

kele schuldeisers van eiseres te betalen) waaruit een schuldvordering van die der-

de op de schuldenaar ontstaat, niet impliceert dat zulke schuldvordering een 

“schuldvordering in de opschorting” is.  

 

Een dergelijke schuldvordering is geen schuldvordering die volgt uit “gerechtelij-900 

ke beslissingen genomen in het kader van de procedure” in de zin van artikel 2, c) 

van de WCO. 
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Een dergelijke schuldvordering is evenmin een schuldvordering die volgt “uit het 

verzoekschrift”. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever daarmee heeft be-905 

doeld schuldvorderingen die hun grondslag vinden in een vóór de opening van de 

gerechtelijke reorganisatie reeds bestaande rechtsverhouding tussen de schul-

denaar en de schuldeiser, en waarvan het ontstaan of de opeisbaarheid door die 

reeds bestaande rechtsverhouding afhankelijk is gemaakt van de neerlegging van 

het verzoekschrift of de opening van de gerechtelijke reorganisatie. De loutere 910 

omstandigheid dat een schuldvordering ontstaat uit een na de opening van de ge-

rechtelijke reorganisatie door een derde “in het kader van of naar aanleiding van 

de gerechtelijke reorganisatie” genomen beslissing, impliceert bijgevolg niet dat 

zulke schuldvordering een “schuldvordering in de opschorting” is die “volgt uit 

het verzoekschrift” in de zin van artikel 2, c) van de WCO. 915 

 

Er anders over oordelen zou bovendien ertoe leiden dat elke reddingspoging van 

de schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie die door derden wordt ondernomen, 

wordt ontmoedigd omdat de schuldvordering die daaruit op de schuldenaar ont-

staat steeds een schuldvordering in de opschorting zou zijn vermits zij berust op 920 

een beslissing van die derde die genomen wordt “in het kader of naar aanleiding 

van de gerechtelijke reorganisatie”. 

 

9. Het bestreden arrest beslist dat de schuldvordering van de zaakvoerder van 

eiseres een schuldvordering in de opschorting is omdat “de terugbetaling van de 925 

schuld van [eiseres] door haar zaakvoerder aan KBC en de vordering van septem-

ber 2014 van de zaakvoerder op [eiseres] een vordering is die volgt uit het ver-

zoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie. Het hele dossier toont aan dat de onroe-

rende goederen verkocht werden in het kader van, minstens naar aanleiding van, 

de reorganisatie van [eiseres]”. (arrest, p. 7, nr. 14). 930 

 

Aldus beslist het arrest dat de loutere omstandigheid dat de zaakvoerder van eise-

res, na de opening van de gerechtelijke reorganisatie en in het kader van, minstens 

naar aanleiding van de gerechtelijke reorganisatie van eiseres, de beslissing heeft 

genomen om de onroerende goederen waarvan hij eigenaar was te verkopen en 935 
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met de verkoopopbrengst de schuld van eiseres jegens KBC Bank te voldoen, im-

pliceert dat de daaruit ontstane schuldvordering van de zaakvoerder op eiseres 

“volgt uit het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie” en bijgevolg een 

schuldvordering in de opschorting is in de zin van artikel 2, c) van de WCO. 

 940 

Het arrest dat zijn beslissing, dat de schuldvordering van de zaakvoerder van eise-

res een schuldvordering is die uit het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie 

volgt en een schuldvordering in de opschorting is, steunt op de loutere omstandig-

heid en dus het onwettige motief dat die schuldvordering voortvloeit uit een in het 

kader of naar aanleiding van de gerechtelijke reorganisatie, na de opening ervan, 945 

genomen beslissing, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van arti-

kel 2, c) van de WCO). 

 

Derde onderdeel 

 950 

10. Artikel 55 §2 van de WCO bepaalt dat de rechtbank, indien zij oordeelt dat 

de pleegvormen niet werden nageleefd of dat het plan de openbare orde schendt, 

bij een met redenen omklede beslissing en vooraleer recht te doen, aan de schul-

denaar mag toestaan een aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te 

leggen volgens de pleegvormen van artikel 53.  955 

 

In dit geval beslist de rechtbank dat de periode van opschorting wordt verlengd, 

zonder dat de bij artikel 38 bepaalde maximumtermijn echter kan worden over-

schreden. 

 960 

Artikel 38, §1, van de WCO bepaalt dat de rechtbank op verzoek van de schul-

denaar en op verslag van de gedelegeerd rechter de overeenkomstig artikel 24, § 

2, of overeenkomstig dit artikel verleende opschorting kan verlengen voor de duur 

die de rechtbank bepaalt.  De maximale duur van de verlengde opschorting mag 

niet meer dan twaalf maanden bedragen vanaf het vonnis dat de opschorting toe-965 
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staat. Om ontvankelijk te zijn, dient het verzoekschrift uiterlijk veertien dagen 

voor het einde van de toegekende termijn te worden neergelegd. 

 

Wanneer de maximumduur van de opschorting in toepassing van artikel 38 §1 van 

de WCO is bereikt, dan bepaalt de tweede paragraaf van artikel 38 van dezelfde 970 

wet dat de rechtbank, in buitengewone omstandigheden en wanneer het belang 

van de schuldeisers dit toelaat, de opschorting echter kan verlengen met maximum 

zes maanden. Artikel 38 §2 van de WCO bepaalt dat buitengewone omstandighe-

den in de zin van deze bepaling zijn, in het bijzonder, de omvang van de onder-

neming, de complexiteit van de zaak of de hoegrootheid van het behoud van de 975 

werkgelegenheid. 

 

Artikel 5, tweede lid van de WCO bepaalt dat,  behoudens andersluidende bepa-

lingen, tegen de beslissingen van de rechtbank rechtsmiddelen kunnen worden 

aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en 980 

termijnen.  

 

Artikel 56, laatste lid van de WCO, bepaalt dat als het vonnis de homologatie 

verwerpt, het hoger beroep de uitspraak opschort.  

 985 

Hieruit volgt dat, wanneer hoger beroep wordt ingesteld tegen het vonnis dat de 

homologatie van het reorganisatieplan afwijst, de duur van de opschorting auto-

matisch als gevolg van het hoger beroep wordt verlengd met de duur van de pro-

cedure in graad van hoger beroep. De automatische verlenging van de opschorting 

die voortvloeit uit de instelling van het hoger beroep, is geen verlenging van de 990 

duur van de opschorting in de zin van artikel 38 §1 van de WCO die op verzoek-

schrift van de schuldenaar wordt toegekend.  

 

Hieruit volgt dat wanneer de schuldenaar aan de rechter in graad van beroep met 

toepassing van artikel 55 §2 WCO om de verlenging van de opschorting verzoekt 995 

teneinde hem toe te laten een aangepast reorganisatieplan neer te leggen, de rech-
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ter voor de bepaling van de maximale termijn van de opschorting van twaalf 

maanden sedert het vonnis dat de gerechtelijke reorganisatie heeft geopend, geen 

rekening mag houden met de duur van de verlenging van de opschorting die au-

tomatisch intreedt als gevolg van het hoger beroep tegen het vonnis dat de homo-1000 

logatie heeft afgewezen. De rechter mag uitsluitend rekening houden met de ver-

lenging van de opschorting die op verzoekschrift van de schuldenaar overeenkom-

stig artikel 38 §1 van de WCO is toegekend. 

 

11. Het bestreden arrest wijst het verzoek van eiseres om de opschorting in toe-1005 

passing van artikel 55 §2 WCO te verlengen met drie maanden, teneinde toe te la-

ten een aangepast reorganisatieplan neer te leggen waarin de zaakvoerder van ei-

seres wordt opgenomen als een buitengewone schuldeiser in de opschorting, af. 

 

Enerzijds stoelt het bestreden arrest die beslissing op het onwettige motief dat de 1010 

schuldvordering van de zaakvoerder van eiseres geen buitengewone schuldvorde-

ring in de opschorting zou zijn. In het eerste onderdeel van dit middel is aange-

toond dat dit motief onwettig is, aangezien de zaakvoerder van eiseres een buiten-

gewone schuldeiser in de opschorting is ingevolge wettelijke indeplaatsstelling in 

het pand op de handelszaak van de schuldeiser KBC Bank, wiens schuldvordering 1015 

door de zaakvoerder van eiseres betaald is uit de verkoopopbrengst van de onroe-

rende goederen waarvan hij eigenaar was. 

 

Door op grond van dit onwettige motief te beslissen dat aan eiseres niet moet 

worden toegelaten een aangepast reorganisatieplan neer te leggen en daartoe de 1020 

termijn van de opschorting te verlengen, is het arrest niet naar recht verantwoord 

en schendt het, benevens de wetsbepalingen die in het eerste onderdeel van dit 

middel zijn aangehaald, eveneens artikel 55 §2 van de WCO. 

 

12. Anderzijds stoelt het bestreden arrest die beslissing op het motief dat er 1025 

geen uitzonderlijke omstandigheden in de zin van artikel 38 §2 van de WCO 
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voorhanden zijn die een bijkomende uitzonderlijke verlenging van de termijn 

kunnen verantwoorden. 

 

Dit motief berust op zijn beurt op het onwettige motief dat de maximale opschor-1030 

tingstermijn van twaalf maanden sedert het vonnis dat de gerechtelijke reorganisa-

tie heeft geopend zoals bedoeld in artikel 38 §1, tweede lid en artikel 55 §2 van de 

WCO, per 23 april 2015, hetzij in de loop van de procedure in graad van beroep, 

reeds verstreken was. 

 1035 

Aldus houdt het bestreden arrest, bij de bepaling van de maximale termijn van 

twaalf maanden sedert het vonnis van 24 april 2014 dat de gerechtelijke reorgani-

satie van eiseres heeft geopend, rekening met de duur van de verlenging van de 

opschorting die automatisch is ingetreden als gevolg van het door eiseres op 2 de-

cember 2014 ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van 25 november 2014 dat 1040 

de homologatie heeft afgewezen.  

 

Het bestreden arrest had daarentegen, voor de bepaling van de maximale termijn 

van twaalf maanden, uitsluitend rekening mogen houden met de op verzoekschrift 

van eiseres in toepassing van artikel 38 § 1 van de WCO gevraagde verlengingen. 1045 

 

Door op grond van dit onwettige motief te beslissen dat er geen uitzonderlijke 

omstandigheden voorhanden zijn die een verlenging van de opschorting recht-

vaardigen, is het bestreden arrest niet naar recht verantwoord (schending van de 

artikelen 5, tweede lid, 38, §1 en §2, 55, §2 en 56, inzonderheid het laatste lid van 1050 

de WCO). 

 

TOELICHTING 

  

 1055 

Bij het eerste middel 

M&D Seminars 403



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10/11/2020

  VERZOEKSCHRIFT/36 
 

 

 

- Bij nr. 1: zie o.m. Cass. 19 april 2001, Arr.Cass. 2001, nr. 215; Cass. 26 

juni  

1992, Arr.Cass. 1991-92, nr. 571. 1060 

 

- Bij nr. 2:  zie o.m. Cass. 2 mei 2013, C.12.0534.F; Cass. 28 september 

2009,  

Arr.Cass. 2009, nr. 532; Cass. 11 april 2008, Arr.Cass. 2008, nr. 223. 

 1065 

Bij het eerste onderdeel van het tweede middel 

 

- Bij nr. 1: De wettelijke indeplaatsstelling van artikel 1251, 1° van het 

Burgerlijk  

Wetboek geldt eveneens ten voordele van de chirografaire schuldeiser: H. DE 1070 

PAGE, Traité, III, Les obligations (seconde partie), Brussel, Bruylant, 1967, 546, 

nr. 541; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, III, Régime général de 

l’obligation. Théorie des preuves, Brussel, Bruylant, 2010, 2052, nr. 1482. 

De indeplaatsstelling vindt plaats in de rechten van de subrogant op het pand op 

de handelszaak: Kh. Luik 14 december 1994, TBH 1996, 559. 1075 

 

- Bij nr. 2: Uw Hof besliste dat de pandhouder, titularis van een pand op de  

handelszaak, krachtens artikel 20, 3° Hypotheekwet bevoorrecht is op de bestand-

delen van de in pand gegeven handelszaak: Cass. 25 maart 2005, C.03.0378.N, 

Arr.Cass. 2005, nr. 189.  1080 

 

- Bij nr. 4: zie Cass. 13 maart 2014, RW 2014-15, 226, noot A. VAN HOE,  

TBH 2014, 693, noot R. FRANSIS. 
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 1085 

 

OM DEZE MIDDELEN EN OVERWEGINGEN, 

 

Besluit de ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassatie, voor eiseres, dat het 

U moge behagen, hooggeachte Dames en Heren Raadsheren, het bestreden arrest 1090 

te vernietigen behalve in zoverre het het hoger beroep van eiseres ontvankelijk 

heeft verklaard, de zaak te verwijzen naar een ander hof van beroep en de uit-

spraak over de kosten aan te houden. 

 

Brussel, 6 augustus 2015 1095 

 

 

 

       Simone Nudelholc 

 1100 
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 18 SEPTEMBER 2020 C.20.0115.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.20.0115.N 

ALPHA 11 BELGIUM bv, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Donderslag-

weg 25, bus 6, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0664.579.563, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7,  

tegen 

1. INCREMENTO bv, met zetel te 3000 Leuven, Martelarenplein 20E, inge-

schreven bij de KBO onder het nummer 0887.027.485, 

2. PROXIMUS nv, met zetel te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 27, in-

geschreven bij de KBO onder het nummer 0202.239.951, 

verweersters. 

M&D Seminars 408



 18 SEPTEMBER 2020 C.20.0115.N/2 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 12 december 2019. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

1. Krachtens artikel XX.79 WER oordeelt de insolventierechtbank of het reor-

ganisatieplan al dan niet wordt gehomologeerd. De homologatie kan slechts worden 

geweigerd in geval van niet-naleving van de pleegvormen of wegens schending van 

de openbare orde. Indien de rechtbank oordeelt dat de pleegvormen niet werden 

nageleefd of dat het plan de openbare orde schendt, mag zij bij een met redenen 

omklede beslissing en vooraleer recht te doen, aan de schuldenaar toestaan een aan-

gepast reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen volgens de pleegvormen 

van artikel XX.77. De rechtbank vermeldt in een enkele beslissing alle bezwaren 

die zij meent te moeten opwerpen ten aanzien van het voorgelegde reorganisatie-

plan. In dit geval beslist zij dat de periode van opschorting wordt verlengd, zonder 

dat de bij artikel XX.59 bepaalde maximumtermijn kan worden overschreden. 

Krachtens artikel XX.81 WER staat tegen deze beslissing hoger beroep open. De 

zaak wordt behandeld bij hoogdringendheid en de appelrechter beschikt over de 

mogelijkheden bedoeld in artikel XX.79.  
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Indien de insolventierechtbank of de rechter in hoger beroep de schuldenaar kan 

toelaten om een aangepast reorganisatieplan ter goedkeuring aan de schuldeisers 

voor te leggen, dan is deze hiertoe niet verplicht. Een dergelijke weigering kan ver-

antwoord zijn door de gering geachte slaagkansen van een aangepast reorganisatie-

plan. 

2. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat: 

- het reorganisatieplan niet de noodzakelijke informatie bevat die de schuldeisers 

om met volledige kennis van zaken hun stemgedrag te kunnen 

bepalen  

- het plan geen gewag maakt van de achterstelling van de belangrijkste schuldvor-

deringen; 

- beïnvloed werd of kon worden door de on-

volledige en onjuiste informatie  

- een aanpassing van het reorganisatieplan enkel aan de orde kan zijn wanneer de 

erkent dat er zich een probleem stelt dat de homologatie verhindert 

en indien hij een voorstel doet dat aan dit probleem tegemoet komt een aan-

bod tot aanpassing van het plan een concreet voorstel onderstelt van de wijze 

van de aanpassing; 

- de schuldenaar klaarblijkelijk het oorspronkelijk plan wenst te behouden en de 

schuldenaar tegenstrijdige standpunten inneemt over de draagwijdte van de ach-

terstelling en de weerslag op de rechten van de andere schuldeisers en ieder con-

creet voorstel van de aanpassing ontbreekt. 

3. De appelrechter die op grond hiervan oordeelt dat het in ondergeschikte orde 

gedane verzoek om een aangepast plan aan de goedkeuring van de schuldeisers voor 

te leggen ongegrond moet worden verklaard, verantwoordt zijn beslissing naar 

recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen.     
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Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 382,09 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, en 

de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en in open-

bare rechtszitting van 18 september 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric 

Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van 

griffier Vanity Vanden Hende. 

   

V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

B. Wylleman G. Jocqué E. Dirix 
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ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 

16 mei 2019 (*) 

 Overgang van ondernemingen  Richtlijn 2001/23/EG  
Artikelen 3 tot en met 5  Behoud van de rechten van de werknemers  Uitzonderingen  
Insolventieprocedure  Procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder 

gerechtelijk gezag  Behoud van het geheel of een gedeelte van de onderneming  
Nationale wettelijke regeling op grond waarvan de verkrijger, na de overgang, de 

 

In zaak C-509/17, 

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, 
ingediend door het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt (België), bij beslissing van 
14 augustus 2017, ingekomen bij het Hof op 21 augustus 2017, in de procedure 

Christa Plessers 

tegen 

Prefaco NV, 

Belgische Staat, 

wijst 

HET HOF (Derde kamer), 

samengesteld als volgt: M. Vilaras, president van de Vierde kamer, waarnemend voor de 
president van de Derde kamer, J. Malenovský (rapporteur), L. Bay Larsen, M. Safjan en 
D.  

advocaat-generaal: M. Szpunar, 

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, 

gezien de stukken en na de terechtzitting op 3 oktober 2018, 

gelet op de opmerkingen van: 

        Christa Plessers, vertegenwoordigd door J. Nulens en M. Liesens, advocaten, 

        Prefaco NV, vertegenwoordigd door J. Van Acker en S. Sonck, advocaten, 
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        de Belgische regering, vertegenwoordigd door M. Jacobs en L. Van den Broeck als 
gemachtigden, bijgestaan door C. Raymaekers, advocaat, 

        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. van Beek en M. Van Hoof als 
gemachtigden, 

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 23 januari 2019, 

het navolgende 

Arrest 

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 3 tot en 
met 5 van richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen (PB 2001, L 82, blz. 16). 

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Christa Plessers enerzijds en 
Prefaco NV en de Belgische Staat anderzijds over de rechtmatigheid van het ontslag van 
Plessers. 

 Toepasselijke bepalingen 

 Unierecht 

3        In artikel 3, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2001/23 is bepaald: 

van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, gaan door deze 
 

4        Artikel 4 van deze richtlijn bepaalt: 

1.      De overgang van de onderneming, vestiging of onderdeel van de onderneming of 
vestiging vormt op zichzelf voor de vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag. 
Deze bepaling vormt geen beletsel voor ontslagen om economische, technische of 
organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen. 

De lidstaten mogen bepalen dat de eerste alinea niet van toepassing is op bepaalde 
welomschreven categorieën werknemers waarop de wettelijke voorschriften of het gebruik 
van de lidstaten inzake bescherming tegen ontslag geen betrekking hebben. 

2.      Indien de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat de 
overgang een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de 
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werknemer ten gevolge heeft, wordt de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking geacht 
 

5        Artikel 5, lid 1, van deze richtlijn luidt: 

 3 en 4 niet van toepassing op een 
overgang van een onderneming, vestiging of een onderdeel van een onderneming of 
vestiging wanneer de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een 
soortgelijke procedure met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder 
onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie (die een door een overheidsinstantie 

 

 Belgisch recht 

6        Artikel 22 van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 9 februari 2009, blz. 8436), zoals van toepassing 

 

reorganisatie, ongeacht of de vordering werd ingeleid of het middel van tenuitvoerlegging 
aangevat voor of na de neerlegging van het verzoekschrift: 

        kan de schuldenaar niet worden failliet verklaard; indien de schuldenaar een 
vennootschap is, kan deze ook niet gerechtelijk worden ontbonden; 

        kan geen enkele tegeldemaking van de roerende of onroerende goederen van de 
schuldenaar plaatsvinden als gevolg van de uitoefening van een middel van 

 

7        Artikel 60, eerste alinea, WCO luidt: 

een gerechtsmandataris aan die wordt gelast met 
het organiseren en realiseren van de overdracht in naam en voor rekening van de schuldenaar. 
Het bepaalt het voorwerp van de overdracht of laat die bepaling over aan het oordeel van de 

 

8        Artikel 61, § 4, WCO luidt: 

van de verkrijger moet bepaald worden door technische, economische en organisatorische 
redenen en gebeuren zonder verboden differentiatie, inzonderheid ingegeven door de 
activiteit uitgeoefend als vertegenwoordiger van het personeel in de overgedragen 
onderneming of het overgedragen deel van onderneming. 

De afwezigheid van verboden differentiatie op dat vlak wordt geacht bewezen te zijn indien 
het deel van de werknemers en van hun vertegenwoordigers dat in de overgenomen 
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onderneming of deel van onderneming actief was en dat door de verkrijger gekozen wordt, 
 

9        Artikel 62 WCO luidt: 

overdracht door de verkoop of de overdracht van de voor het behoud van het geheel of een 
gedeelte van de economische activiteit van de onderneming noodzakelijke of nuttige 
roerende of onroerende activa. 

Hij wint offertes in en waakt bij voorrang over het behoud van het geheel of een gedeelte 
van de activiteit van de onderneming, rekening houdend met de rechten van de schuldeisers. 
[...] 

 

 Hoofdgeding en prejudiciële vraag 

10      Plessers werd van 17 augustus 1992 tot april 2013 door Echo NV tewerkgesteld in 
Houthalen-Helchteren (België). 

11      Op 23 april 2012 heeft de rechtbank van koophandel Hasselt (België) op verzoek van Echo 
een procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend met het oog op een akkoord met de 
schuldeisers overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 58 WCO. Aan deze onderneming 
werd opschorting verleend tot en met 23 oktober 2012 en vervolgens tot en met 22 april 
2013. 

12      Op 19 februari 2013, dus vóór het verstrijken van de opschorting, heeft de rechtbank van 
koophandel Hasselt het verzoek van Echo ingewilligd om de overdracht met akkoord te 
wijzigen in een overdracht onder gerechtelijk gezag. 

13      Op 22 april 2013 heeft deze rechtbank de gerechtsmandatarissen gemachtigd om over te 
gaan tot de overdracht van de roerende en onroerende goederen aan Prefaco, een van de twee 
kandidaat-overnemers van Echo. In haar voorstel had Prefaco aangeboden om 164 
werknemers over te nemen, dat wil zeggen circa twee derde van het totale personeelsbestand 
van Echo. 

14      Op dezelfde dag werd de overeenkomst tot overdracht ondertekend. Aan deze overeenkomst 
werd als bijlage 9 de lijst van de over te nemen werknemers gevoegd. Plessers kwam op deze 
lijst niet voor. 

15      Bovendien was in deze overeenkomst bepaald dat de overdracht twee werkdagen na de 
datum van het vonnis van machtiging door de rechtbank van koophandel Hasselt zou 
plaatsvinden. 
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16      Op 23 april 2013 heeft Prefaco telefonisch contact opgenomen met de werknemers die voor 
overname in aanmerking kwamen en hun verzocht zich de volgende dag op het werk aan te 
bieden. Op 24 april 2013 heeft Prefaco deze overname schriftelijk bevestigd. Met de overige 
werknemers werd telefonisch contact opgenomen; zij werden door de gerechtsmandatarissen 
bij brief van 24 april 2013 ervan in kennis gesteld dat zij niet door Prefaco werden 
overgenomen. 

17      Deze brief had de volgende strekking: 

officiële kennisgeving cfr. art. 64 §2 WCO. De activiteiten van 
ECHO [...] worden hierdoor stopgezet vanaf 22 april 2013. Vermits u niet werd 
overgenomen door de hoger vermelde overnemers, dient u dit schrijven te beschouwen als 
een contractbreuk in hoofde van uw werkgever, [...] ECHO. Als mogelijke schuldeiser van 
ECHO [...] is het aangewezen dat u een schuldvordering indient bij ondergetekende 

 

18      De gerechtsmandatarissen hebben ook aan Plessers een formulier uitgereikt, waarop als 
datum van contractbreuk 23 april 2013 stond vermeld. 

19      Bij brief van 7 mei 2013 heeft Plessers Prefaco in gebreke gesteld om haar te werk te stellen. 
Volgens de betrokkene had Prefaco reeds op 22 april 2013, te weten de datum van uitspraak 
van het vonnis van de rechtbank van koophandel Hasselt, de vestiging van Houthalen-
Helchteren in gebruik genomen. 

20      Prefaco heeft haar verzoek van de hand gewezen bij brief van 16 mei 2013, waarin zij 
verwees naar artikel 61, § 4, WCO, dat aan de verkrijger het recht toekent om te kiezen welke 
werknemers hij al dan niet wenst over te nemen, voor zover enerzijds deze keuze wordt 
bepaald door technische, economische en organisatorische redenen en anderzijds er geen 
sprake is van verboden differentiatie. Prefaco heeft daaraan toegevoegd niet verplicht te zijn 
Plessers weder te werk te stellen na de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst met Echo. 

21      Bij verzoekschrift van 11 april 2014 heeft Plessers een procedure ingeleid bij de 
arbeidsrechtbank Antwerpen (België). 

22      Voorts heeft Plessers op 24 juli 2015 de Belgische Staat in gedwongen tussenkomst 
gedagvaard. 

23      Bij vonnis van 23 mei 2016 heeft de arbeidsrechtbank Antwerpen alle vorderingen van 
Plessers ongegrond verklaard en haar in alle kosten verwezen. 

24      Plessers heeft hoger beroep tegen dat vonnis ingesteld bij het arbeidshof Antwerpen, 
afdeling Hasselt (België), dat de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof de 
volgende prejudiciële vraag heeft gesteld: 

echt voor de overnemer uit artikel 61, § 

met het oog op het behoud van het geheel of een gedeelte van de vervreemder of van zijn 
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activiteiten, in overeenstemming met [richtlijn 2001/23], in het bijzonder met de artikelen 3 
 

 Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing 

25      Prefaco betwijfelt of het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk is omdat de 
prejudiciële vraag in haar ogen niet relevant is voor de beslechting van het hoofdgeding. 
Aangezien in dit geding twee particulieren een geschil hebben, kan Plessers zich immers niet 
beroepen op richtlijn 2001/23 om een duidelijke nationale wettelijke bepaling buiten 
toepassing te doen verklaren.  

26      In dit verband zij eraan herinnerd dat het uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan 
wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven 
rechterlijke beslissing om, gelet op de bijzonderheden van het geval, de relevantie van de 
door hem aan het Hof voorgelegde vragen te beoordelen. Wanneer deze vragen betrekking 
hebben op de uitlegging van een Unierechtelijke regel, is het Hof derhalve in beginsel 
verplicht daarop te antwoorden (zie in die zin arresten van 16 juni 2015, Gauweiler e.a., 
C-62/14, EU:C:2015:400, punt 24, en 7 februari 2018, American Express, C-304/16, 
EU:C:2018:66, punt 31). 

27      Bijgevolg worden vragen die het Unierecht betreffen, vermoed relevant te zijn. Het Hof kan 
slechts weigeren op een door een nationale rechterlijke instantie gestelde prejudiciële vraag 
te antwoorden wanneer de gevraagde uitlegging of toetsing van de geldigheid van een regel 
van Unierecht kennelijk geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van 
het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of wanneer het Hof niet 
beschikt over de feitelijke en juridische gegevens die noodzakelijk zijn om een zinvol 
antwoord te geven op de gestelde vragen (arresten van 16 juni 2015, Gauweiler e.a., C-62/14, 
EU:C:2015:400, punt 25, en 7 februari 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, 
punt 32). 

28      Aangezien de door de verwijzende rechter gestelde vraag de uitlegging van richtlijn 2001/23 
betreft, dient te worden opgemerkt dat het Hof, in een geschil tussen particulieren, steeds 
heeft geoordeeld dat een richtlijn uit zichzelf aan particulieren geen verplichtingen kan 
opleggen en dus als zodanig niet tegenover een particulier kan worden ingeroepen. Voorts 
heeft het Hof evenwel herhaaldelijk geoordeeld dat de uit een richtlijn voortvloeiende 
verplichting van de lidstaten om het ermee beoogde doel te verwezenlijken, alsook de op 
hen rustende verplichting om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt 
zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, voor alle autoriteiten van de 
lidstaten gelden, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke 
instanties (arrest van 19 april 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punt 30 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak). 

29      Hieruit volgt dat bij de toepassing van het nationale recht de nationale rechterlijke instanties 
die dit recht dienen uit te leggen, rekening moeten houden met alle regels ervan en de daarin 
erkende uitleggingsmethoden moeten toepassen teneinde dit recht zo veel mogelijk uit te 
leggen tegen de achtergrond van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn om 
het met deze richtlijn beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 288, derde alinea, 
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VWEU te voldoen (arrest van 19 april 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punt 31 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak). 

30      Gelet op het voorgaande kan niet worden geoordeeld dat de door de verwijzende rechter 
gestelde vraag geen verband houdt met het voorwerp van het hoofdgeding of een vraagstuk 
van hypothetische aard betreft. 

31      Bijgevolg is het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk. 

 Ten gronde 

32      Vooraf zij eraan herinnerd dat het vaste rechtspraak is dat het, in het kader van de bij 
artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking tussen de nationale rechterlijke 
instanties en het Hof, de taak is van het Hof om de nationale rechter een nuttig antwoord te 
geven aan de hand waarvan deze het bij hem aanhangige geding kan beslechten. Daartoe 
dient het Hof de voorgelegde vraag indien nodig te herformuleren. Voorts kan het Hof 
bepalingen van het recht van de Unie in aanmerking nemen die door de nationale rechter in 
zijn vraag niet zijn genoemd (arresten van 13 oktober 2016, M. en S., C-303/15, 
EU:C:2016:771, punt 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 31 mei 2018, Zheng, 
C-190/17, EU:C:2018:357, punt 27). 

33      In casu wenst de verwijzende rechter met zijn prejudiciële vraag van het Hof te vernemen 
of de door hem aangevoerde nationale wettelijke bepaling in overeenstemming is met de 
artikelen 3 en 5 van richtlijn 2001/23. 

34      Deze vraag, aldus geformuleerd, zou evenwel het Hof ertoe nopen om in een krachtens 
artikel 267 VWEU ingestelde procedure uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een 
nationale rechtsregel met het Unierecht, hetgeen niet zijn taak is (zie in die zin arrest van 
19 maart 2015, OTP Bank, C-672/13, EU:C:2015:185, punt 29). 

35      Voorts blijkt artikel 4 van richtlijn 2001/23, ook al verwijst de prejudiciële vraag niet 
uitdrukkelijk naar dat artikel, relevant te zijn voor het aan de verwijzende rechter te 
verstrekken antwoord, daar het in dat artikel gaat om de bescherming van werknemers tegen 
ontslag door de vervreemder of de verkrijger wegens de overgang. 

36      In deze omstandigheden dient de gestelde vraag aldus te worden geherformuleerd dat de 
verwijzende rechter in wezen wenst te vernemen of richtlijn 2001/23, met name de 
artikelen 3 tot en met 5 ervan, aldus moet worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een 
nationale wettelijke regeling als de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling, die in 
geval van overdracht van een onderneming in het kader van een procedure van gerechtelijke 
reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, welke procedure wordt gevoerd met 
het oog op het behoud van het geheel of een gedeelte van de vervreemder of van zijn 
activiteiten, bepaalt dat de verkrijger het recht heeft om te kiezen welke werknemers hij wil 
overnemen. 
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37      In dat verband zij er meteen aan herinnerd dat ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 
2001/23 de artikelen 3 en 4 van deze richtlijn, tenzij de lidstaten anders bepalen, niet van 
toepassing zijn op een overgang van een onderneming wanneer de vervreemder verwikkeld 
is in een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure met het oog op de liquidatie 
van het vermogen van de vervreemder onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie. 

38      Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat aangezien artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23 tot 
gevolg heeft dat de bescherming van werknemers in bepaalde gevallen van overgang van 
een onderneming in beginsel niet geldt en daarmee afwijkt van het aan deze richtlijn ten 
grondslag liggende hoofddoel, die bepaling noodzakelijkerwijs strikt moet worden uitgelegd 
(arrest van 22 juni 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C-126/16, 
EU:C:2017:489, punt 41). 

39      Bijgevolg dient in de eerste plaats te worden bepaald of de overgang van een onderneming 
als die in het hoofdgeding onder de uitzondering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23 
valt. 

40      In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat men zich ervan moet vergewissen of voor een 
dergelijke overgang is voldaan aan de in deze bepaling gestelde drie cumulatieve 
voorwaarden, te weten de vervreemder is verwikkeld in een faillissementsprocedure of in 
een soortgelijke procedure, deze procedure is ingeleid met het oog op de liquidatie van het 
vermogen van de vervreemder en deze procedure staat onder het toezicht van een bevoegde 
overheidsinstantie (zie in die zin arrest van 22 juni 2017, Federatie Nederlandse 
Vakvereniging e.a., C-126/16, EU:C:2017:489, punt 44). 

41      Wat om te beginnen de voorwaarde betreft dat de vervreemder in een 
faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure is verwikkeld, dient te worden 
opgemerkt dat volgens de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale wettelijke regeling 
de schuldenaar niet failliet kan worden verklaard zolang de rechtbank geen uitspraak heeft 
gedaan op het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en, indien de schuldenaar een 
vennootschap is, deze vennootschap ook niet gerechtelijk kan worden ontbonden. 

42      Zoals de advocaat-generaal in punt 55 van zijn conclusie heeft opgemerkt, staat tussen de 
partijen vast dat een procedure van gerechtelijke reorganisatie niet kan worden beschouwd 
als een faillissementsprocedure. 

43      Voorts kan een procedure van gerechtelijke reorganisatie als in het hoofdgeding weliswaar 
leiden tot het faillissement van de betrokken onderneming, maar blijkt een dergelijk gevolg 
noch automatisch noch zeker te zijn. 

44      Wat vervolgens de voorwaarde betreft dat de procedure is ingeleid met het oog op de 
liquidatie van het vermogen van de vervreemder, blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat 
aan deze voorwaarde niet is voldaan in geval van een procedure die de voortzetting van de 
activiteit van de betrokken onderneming beoogt (arrest van 22 juni 2017, Federatie 
Nederlandse Vakvereniging e.a., C-126/16, EU:C:2017:489, punt 47 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak). 
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45      Zoals blijkt uit de bewoordingen zelf van de prejudiciële vraag, heeft de bevoegde nationale 
rechter een dergelijke procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder 
gerechtelijk gezag bevolen met het oog op het behoud van het geheel of een gedeelte van 
Echo of haar activiteiten. 

46      Wat ten slotte de voorwaarde betreft dat de betrokken procedure onder het toezicht van een 
bevoegde overheidsinstantie staat, blijkt uit de nationale wettelijke regeling dat de 
gerechtsmandataris die is aangesteld door de rechtbank die de overdracht heeft bevolen, tot 
taak heeft die overdracht te organiseren en realiseren in naam en voor rekening van de 
schuldenaar. Voorts moet deze mandataris offertes inwinnen en waakt hij daarbij bij 
voorrang over het behoud van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de 
onderneming, rekening houdend met de rechten van de schuldeisers. Indien er verscheidene 
vergelijkbare offertes zijn, wordt de voorkeur gegeven aan de offerte die het behoud van de 
werkgelegenheid garandeert door een sociaal akkoord. 

47      Zoals de advocaat-generaal in punt 68 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan het toezicht 
dat de mandataris aldus uitoefent in het kader van de procedure van gerechtelijke 
reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, niet aan die voorwaarde voldoen, 
aangezien de draagwijdte ervan beperkter is dan die van het toezicht dat de mandataris 
uitoefent in het kader van een faillissementsprocedure. 

48      Uit het voorgaande volgt dat een procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht 
onder gerechtelijk gezag, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23 en dat de in dergelijke 
omstandigheden verrichte overgang niet onder de uitzondering van deze bepaling valt. 

49      Derhalve dient te worden vastgesteld dat de artikelen 3 en 4 van richtlijn 2001/23 van 
toepassing blijven op een zaak als in het hoofdgeding. 

50      In die omstandigheden dient in de tweede plaats te worden uitgemaakt of de artikelen 3 en 
4 van deze richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale 
wettelijke regeling als in het hoofdgeding, die voor de verkrijger voorziet in de mogelijkheid 
om te kiezen welke werknemers hij wil overnemen. 

51      In dat verband volgt allereerst uit artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/23 dat de rechten en 
verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang 
van de onderneming bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding, door deze 
overgang overgaan op de verkrijger. 

52      Zoals het Hof herhaaldelijk heeft geoordeeld, beoogt richtlijn 2001/23, waaronder artikel 3, 
immers te verzekeren dat de werknemers bij verandering van ondernemer hun rechten 
behouden, door het mogelijk te maken dat zij op dezelfde voorwaarden als zij met de 
vervreemder waren overeengekomen, in dienst van de nieuwe werkgever blijven. Deze 
richtlijn beoogt zo veel mogelijk een ongewijzigde voortzetting van de arbeidsovereenkomst 
of arbeidsbetrekking met de verkrijger te verzekeren, teneinde te voorkomen dat de 
betrokken werknemers uitsluitend ten gevolge van deze overgang in een minder gunstige 
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positie komen te verkeren (zie in die zin beschikking van 15 september 2010, Briot, 
C-386/09, EU:C:2010:526, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

53      Vervolgens vormt overeenkomstig artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/23 de overgang van 
een onderneming op zichzelf voor de vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag. 
Deze bepaling vormt evenwel geen beletsel voor ontslagen om economische, technische of 
organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen. 

54      Uit de bewoordingen van deze bepaling vloeit voort dat ontslagen in een context van de 
overgang van een onderneming moeten zijn ingegeven door economische, technische of 
organisatorische redenen op het gebied van de tewerkstelling die geen intrinsiek verband 
houden met deze overgang. 

55      Zo heeft het Hof geoordeeld dat de omstandigheid dat er tussen de verkrijger en de 
verhuurders geen overeenstemming bestaat over een nieuwe huurovereenkomst, de 
onmogelijkheid om een andere bedrijfsruimte te vinden of de onmogelijkheid om het 
personeel naar andere winkels over te brengen economische, technische of organisatorische 
redenen in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/23 kunnen vormen (zie in die zin 
arrest van 16 oktober 2008, Kirtruna en Vigano, C-313/07, EU:C:2008:574, punt 46). 

56      In casu blijkt uit de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale wettelijke regeling dat 
de verkrijger het recht heeft te kiezen welke werknemers hij wil overnemen, waarbij deze 
keuze evenwel moet zijn ingegeven door technische, economische en organisatorische 
redenen zonder dat er sprake is van verboden differentiatie. 

57      Een dergelijke nationale wettelijke regeling blijkt, anders dan in de optiek van waaruit 
artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/23 is geschreven, niet de werknemers die worden ontslagen 
op het oog te hebben, maar de werknemers wier arbeidsovereenkomst overgaat, met dien 
verstande dat de keuze van die laatste personen door de verkrijger is gebaseerd op technische, 
economische en organisatorische redenen. 

58      Weliswaar zijn de werknemers die de betrokken verkrijger niet kiest en die dus worden 
ontslagen, impliciet maar noodzakelijkerwijs de werknemers voor wie geen enkele 
technische, economische of organisatorische reden de overgang van de arbeidsovereenkomst 
gebiedt in de ogen van deze verkrijger, maar dit neemt niet weg dat op deze verkrijger 
geenszins de verplichting rust om aan te tonen dat de ontslagen in het kader van de overgang 
te wijten zijn aan technische, economische of organisatorische redenen. 

59      Derhalve blijkt dat de toepassing van een nationale wettelijke regeling als in het 
hoofdgeding een ernstig gevaar kan opleveren voor de naleving van het hoofddoel van 
richtlijn 2001/23, zoals dat is verduidelijkt in artikel 4, lid 1, ervan en is gememoreerd in 
punt 52 van het onderhavige arrest, namelijk de bescherming van de werknemers tegen een 
ongerechtvaardigd ontslag in geval van overgang van een onderneming. 

60      Evenwel zij eraan herinnerd, zoals reeds is benadrukt in de punten 28 en 29 van het 
onderhavige arrest, dat een nationale rechterlijke instantie die uitspraak dient te doen in een 
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geschil tussen particulieren en niet in staat is bepalingen van zijn nationale recht uit te leggen 
conform een niet-omgezette of onjuist omgezette richtlijn, uitsluitend op basis van het 
Unierecht niet verplicht is om deze nationale bepalingen die in strijd zijn met bepalingen van 
die richtlijn, buiten toepassing te laten. De partij die benadeeld is doordat het nationale recht 
niet met deze richtlijn in overeenstemming is, kan zich niettemin beroepen op de rechtspraak 
die voortvloeit uit het arrest van 19 november 1991, Francovich e.a. (C-6/90 en C-9/90, 
EU:C:1991:428), om in voorkomend geval van de lidstaat vergoeding van de geleden schade 
te verkrijgen (zie in die zin arrest van 7 augustus 2018, Smith, C-122/17, EU:C:2018:631, 
punten 49 en 56). 

61      Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat richtlijn 
2001/23, met name de artikelen 3 tot en met 5, aldus moet worden uitgelegd dat zij zich 
verzet tegen een nationale wettelijke regeling als de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 
regeling, die in geval van overdracht van een onderneming in het kader van een procedure 
van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, welke procedure 
wordt gevoerd met het oog op het behoud van het geheel of een gedeelte van de vervreemder 
of van zijn activiteiten, bepaalt dat de verkrijger het recht heeft om te kiezen welke 
werknemers hij wil overnemen. 

 Kosten 

62      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen 
incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te 
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte 
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 

Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen, met name de artikelen 3 tot en met 5, moet aldus worden 
uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling als de in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde regeling, die in geval van overdracht van een 
onderneming in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie door 
overdracht onder gerechtelijk gezag, welke procedure wordt gevoerd met het oog op 
het behoud van het geheel of een gedeelte van de vervreemder of van zijn activiteiten, 
bepaalt dat de verkrijger het recht heeft om te kiezen welke werknemers hij wil 
overnemen. 

VilarasMalenovskýBay Larsen 

 

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 mei 2019. 

M&D Seminars 442



De griffier 

  

      De president 

A. Calot EscobarK. Lenaerts 
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Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) nr. 2016/AH/191, 14 augustus 2017

Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) nr. 2016/AH/191, 14 augustus 2017 TBH 2017 (weergave VAN DE PLAS, I.), afl. 9,
1034 en http://www.rdc-tbh.be/ (30 november 2017)
Samenvatting
Het geschil voor het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, betreft de overdracht onder gerechtelijk gezag van
NV Echo aan NV Prefaco, waarbij NV Prefaco kiest om 164 werknemers over te nemen. De keuze van de overnemer
is gebaseerd op artikel 61, § 3 WCO (nieuw art. XX.86, § 3 WER), waarin de keuze om werknemers al dan niet over
te nemen aan de verkrijger wordt gelaten.

Appelante is een werkneemster die niet werd overgenomen door NV Prefaco en aldus haar arbeidsovereenkomst
beëindigd zag. Appelante betwistte haar ontslag en stelde in eerste aanleg een vordering in tegen NV Prefaco en de
Belgische Staat. De arbeidsrechtbank wees de vorderingen af. Vervolgens stelde appelante beroep in tegen het
vonnis van de arbeidsrechtbank. Appelante is van oordeel dat de rechten en verplichtingen van haar
arbeidsovereenkomst overgaan op de overnemer, NV Prefaco, onder toepassing van artikel 3 van de richtlijn nr.
2001/23/EG (van de Raad van 12 maart 2001 inzake het behoud van de rechten van de werknemers b overgang van
ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, Pb.L. 22 maart 2001, afl. 82, 16).
Indien haar arbeidsovereenkomst niet wordt overgenomen, dan argumenteert appelante dat het Belgisch recht niet in
overeenstemming is met het Europees recht en dat de Belgische Staat haar verplichting om de richtlijn te
implementeren niet is nagekomen.

Volgens verweerders is artikel 3 richtlijn nr. 2001/23/EG niet van toepassing, omdat de overdracht onder gerechtelijk
gezag moet worden beschouwd als een liquidatieprocedure. In dat geval is artikel 5, 1. van richtlijn nr. 2001/23/EG
van toepassing, dat de werking van artikel 3 uitsluit: “Tenzij de lidstaten anders bepalen, zijn de artikelen 3 en 4 niet
van toepassing op een overgang van een onderneming, vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging
wanneer de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een soortgelke procedure met het oog op
de liquidatie van het vermogen van de vervreemder onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie (die een
door een overheidsinstantie gemachtigde curator mag zijn)” (eigen benadrukking).

Het arbeidshof is niet zeker dat de overdracht onder gerechtelijk gezag van het toepassingsgebied van richtlijn nr.
2001/23/EG kan worden uitgesloten en besliste volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie:

“Is het keuzerecht voor de overnemer uit artikel 61, § 3 van de Belgische wet van 31 januari 2009 betreffende de
continuïteit van de ondernemingen (WCO-wet), als onderdeel van Hoofdstuk 4 van Titel 4 van deze wet waarbij de
'gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag' wordt geregeld, in de mate dat deze
gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag is aangewend met het oog op het behoud van
het geheel of een gedeelte van de vervreemder of van zijn activiteiten, in overeenstemming met de Europese richtlijn
nr. 2001/23/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de
rechten van de werknemers b overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of
vestigingen, in het bijzonder met de artikelen 3 en 5 van deze richtlijn?”

6. We kunnen niet voorspellen hoe het Hof van Justitie deze vraag zal beantwoorden. Echter, de manier waarop de
prejudiciële vraag door het arbeidshof is geformuleerd, kan het Hof in een bepaalde richting duwen. Op basis van het
Estro-arrest (HvJ 22 juni 2017, C-126/16, ECLI:EU:C:2017:489, zie hierboven) is de toepassing van artikel 5 richtlijn
nr. 2001/23/EG enkel mogelijk indien de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een
soortgelijke procedure (1). Voorts moet deze procedure zijn ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen
van de vervreemder (2) en moet deze onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie staan (3). De expliciete
omschrijving van de overdracht onder gerechtelijk gezag in de prejudiciële vraag als een procedure aangewend met
het oog op het behoud van de activiteit van de vervreemder bemoeilijkt de vervulling van de tweede voorwaarde. De
kans is dus bestaande dat het Hof van Justitie oordeelt dat de werknemers bij een overdracht onder gerechtelijk
gezag beschermd worden door artikel 3 van richtlijn nr. 2001/23/EG. In dat geval kan de huidige Belgische regeling
vervat in artikel 61 WCO en CAO 102, op basis waarvan de overnemer beschikt over een keuzerecht, niet langer
standhouden.
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 24 MEI 2019 F.17.0105.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. F.17.0105.N 

C.V., 

eiseres, 

met als raadsman mr. Bert Bekaert, advocaat bij de balie te Gent,  

tegen 

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met ka-

binet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de Ontvanger der Directe 

Belastingen te Denderleeuw, met kantoor te 9300 Aalst, Dr. André Sierensstraat 16, 

bus 1, 

 verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassa-

tie. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 21 

februari 2017. 

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft op 17 december 2018 een schrif-

telijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste middel 

1. Krachtens artikel 442quater WIB92 zijn, in geval van tekortkoming door een 

vennootschap aan haar verplichting tot het betalen van de bedrijfsvoorheffing, de 

bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon die belast 

zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de rechtspersoon hoof-

delijk aansprakelijk voor de tekortkoming die te wijten is aan een fout in de zin van 

artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij het besturen van de ven-

nootschap of de rechtspersoon. De herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorhef-

fing door de vennootschap of door de rechtspersoon, wordt, behoudens tegenbewijs, 

vermoed voort te vloeien uit de bedoelde fout. De hoofdelijke aansprakelijkheid 

van de bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon kan slechts wor-

den ingeroepen voor de betaling, in hoofdsom en interesten, van de schulden inzake 

bedrijfsvoorheffing. 
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2. Krachtens artikel 70, eerste lid, WCO, kan de natuurlijke persoon van wie de 

onderneming met toepassing van artikel 67 geheel werd overgedragen, door de 

rechtbank bevrijd worden van de schulden die bestaan op het ogenblik van het von-

nis dat deze overdracht beveelt, indien deze persoon ongelukkig en te goeder trouw 

is. 

Krachtens het vierde lid van die wetsbepaling kan de schuldenaar, indien hij bevrijd 

wordt, niet meer worden vervolgd door zijn schuldeisers. De echtgenoot, gewezen 

echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de schuldenaar, die samen ver-

bonden is voor de schuld van zijn of haar echtgenoot, gewezen echtgenoot of wet-

telijk samenwonende partner, wordt ingevolge de bevrijding van die verplichting 

ontheven. 

Uit de parlementaire voorbereiding van die wetsbepaling blijkt dat de wetgever met 

het oog op de continuïteit van de onderneming, en wegens analogie met de faillis-

sementsprocedure, koos voor een stelsel van kwijtschelding van schulden onder 

rechterlijk gezag om te vermijden dat een natuurlijke persoon de voorkeur zou ge-

ven aan het faillissement van de onderneming omwille van het loutere bestaan van 

een verschoonbaarheidsregeling. 

3. Artikel 70, eerste lid, WCO, maakt geen onderscheid naargelang de aard van 

de schulden van de natuurlijke persoon met een eenmanszaak zodat zowel de schul-

den die betrekking hebben op de overgedragen onderneming als de overige schul-

den van de natuurlijke persoon kunnen worden kwijtgescholden door de rechtbank. 

De hoofdelijke gehoudenheid bepaald bij artikel 442quater WIB92 die leidt tot een 

fiscale schuld in hoofde van de bestuurders van een vennootschap is een schuld die 

vatbaar is voor kwijtschelding in het raam van de procedure bepaald in artikel 70 

WCO. 

4. De appelrechters stellen vast dat: 

- de eiseres op 19 november 2012 de vennootschap Ekapi Dienstencheques bvba 

heeft opgericht; 

- deze vennootschap drie aanslagen in de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot 

het aanslagjaar 2012, een administratieve boete en een aanslag in de vennoot-

schapsbelasting met betrekking tot aanslagjaar 2012 verschuldigd bleef; 
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- de eiseres bij vonnis van 27 april 2015 werd veroordeeld tot betaling aan de fis-

cus van de achterstallige bedrijfsvoorheffing in hoofde van Ekapi Dienstenche-

ques bvba voor het eerste en tweede kwartaal 2012; 

- de eiseres op basis van de beschikbare en niet-betwiste gegevens de activiteit 

van de gefailleerde Ekapi Dienstencheques bvba heeft overgenomen in een een-

manszaak; 

- ook in de zelfstandige activiteit de schulden van de eiseres opliepen; 

- bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, van 

5 augustus 2014 in hoofde van de eiseres een WCO werd geopend; 

- de eiseres bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Ouden-

aarde, van 1 oktober 2015 werd  van haar schulden in de volgende be-

woordingen: verzoekende partij [de eiseres] toe-

laatbaar en gegrond.  In toepassing van artikel 70 WCO ontlast verzoekende 

partij van de schulden die bestaan op het ogenblik van het vonnis dat de over-

dracht van de gehele onderneming beveelt, met uitzondering van de schuld ten 

aanzien van Record Bank nv en de schuld ten aanzien van de Belgische Staat, in 

de persoon van de ontvanger van de directe belastingen, in de mate dat deze 

schulden kunnen worden gekwalificeerd als buitengewone schulden in de op-

. 

5. De appelrechters oordelen dat de litigieuze schuld die de eiseres heeft ten 

aanzien van de fiscus en die het gevolg is van haar hoofdelijke gehoudenheid tot 

betaling van de achterstallige bedrijfsvoorheffing van Ekapi Dienstencheques bvba, 

niet in aanmerking komt voor kwijtschelding op grond van artikel 70 WCO omdat 

artikel 442quater WIB92 als een uitzondering moet worden aangemerkt op het be-

ginsel uitgedrukt in artikel 70 WCO. 

Zij schenden aldus artikel 70 WCO. 

Het middel is gegrond. 
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Dictum 

Het Hof,  

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, eerste voorzitter Beatrijs    De-

coninck, en de raadsheren Koen Mestdagh, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en 

in openbare rechtszitting van 24 mei 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric 

Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Johan Van der    Fraenen, met bij-

stand van griffier Vanessa Van de Sijpe. 

   

V. Van de Sijpe K. Moens B. Wylleman 

K. Mestdagh B. Deconinck E. Dirix 
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Cass. (3e ch.) RG C.19.0310.F, 8 juin 2020 (FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE POUR
HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET ENTREPRISES ASSIMILÉES / ROYAL-
SELYS)

Cass. (3e ch.) RG C.19.0310.F, 8 juin 2020 (FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE POUR HÔTELS, RESTAURANTS,
CAFÉS ET ENTREPRISES ASSIMILÉES / ROYAL-SELYS) http://www.cass.be (22 juin 2020), concl. GENICOT, J.;
J.L.M.B. 2020, liv. 37, 1744 et http://jlmbi.larcier.be/ (15 novembre 2020), note PARMENTIER, C.; R.D.C. 2020
(sommaire VAN DE PLAS, I.), liv. 5, 708 et http://www.rdc-tbh.be/ (29 octobre 2020)
Sommaire
La Cour de Cassation constate qu’un plan de réorganisation dans le cadre d’une réorganisation judiciaire par
accord collectif peut consister en la cession volontaire de tout ou partie des actifs ou des activités (article 51 LCE,
aujourd’hui article XX.75 CDE). La Cour distingue très expressément l’accord collectif de la cession sous autorité de
justice. Cette procédure peut être lancée volontairement ou peut être imposée et est toujours placée sous la
surveillance d’un mandataire de justice. Dans le jugement ordonnant la cession et désignant le mandataire de justice,
un délai supplémentaire de six mois peut être ajouté à la période de suspension.

La Cour estime que la cession volontaire du fonds de commerce telle qu’elle est proposée ici dans le plan de
réorganisation n’est pas la même que la cession sous autorité de justice et que les deux cessions sont soumises
à d’autres articles de la LCE, actuellement CDE. Par conséquent, l’homologation du plan de réorganisation dans
lequel une cession est proposée dans un délai de 18 mois ne peut être rejetée parce qu’elle n’est pas conforme
aux dispositions qui s’appliquent uniquement à la cession sous autorité de justice. (Art. 44, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 60,
62 et 64 WCO).

Commentaire:

La revue R.D.C. 2020 mentionne erronément le 18 juin 2020 en tant que date de l'arrêt.

Mots-clés:
Réorganisation judiciaire par accord collectif Cession d'un fonds de commerce
Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

Texte intégral
FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE POUR HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET ENTREPRISES ASSIMILÉES,
dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Anspach, 111-4, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le
numéro 0219.458.837,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue
de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

ROYAL-SELYS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, Mont Saint-Martin, 9-11, inscrite à la banque-
carrefour des entreprises sous le numéro 0873.668.805,

défenderesse en cassation.
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I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Liège.

Le 13 mai 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Par ordonnance du 14 mai 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses
conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

Articles 47, 51, 55, 59 et 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises telle qu'elle a été
modifiée par la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déboute le demandeur de son appel et, par confirmation du jugement entrepris, homologue le plan de
réorganisation déposé par la défenderesse et approuvé par les créanciers le 16 août 2018 prévoyant qu'un
délai de dix-huit mois soit laissé à la défenderesse pour céder le fonds de commerce et que le
remboursement des créanciers sursitaires ne commence à s'effectuer qu'à l'expiration de ce délai de dix-huit
mois, et condamne le demandeur aux dépensd'appel, liquidés dans le chef de la défenderesse à 1.296 euros, pour
tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, pour les motifs que:

« Par ailleurs, [le demandeur] estime que ‘Les modalités du plan, telles qu'elles sont approuvées par le
jugement entrepris, ont pour conséquence de maintenir [la défenderesse] « sous perfusion par l'effet
d'un crédit factice » alors qu'elle est « en état virtuel de faillite » et établissent que, ab initio, [la
défenderesse] se rend coupable d'un abus de droit et de procédure: nonobstant les délais déjà
accordés, [la défenderesse] n'a pas été en mesure de céder tout ou partie de son fonds de commerce
pour se « recapitaliser » et sollicite, dans le plan, un nouveau délai de dix-huit mois avant d'entamer
ses paiements et envisager de réaliser une cession partielle de son fonds de commerce sans
qu'aucune garantie soit donnée aux créanciers à ce sujet’.

Pour rappel, selon l'article 55 de la loi relative à la continuité des entreprises, le tribunal décide s'il
homologue ou non le plan de réorganisation et l'homologation ne peut être refusée qu'en cas
d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l'ordre public; elle ne
peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque
modification que ce soit.

Dans son arrêt du 18 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a précisé qu'il ‘peut être déduit de la
teneur générale des travaux préparatoires qu'en utilisant les termes « les formalités requises par la
présente loi », le législateur a voulu répondre à l'observation […] du Conseil d'État, sans toutefois
avoir voulu porter atteinte à l'intention originelle qui consistait en ce que le plan de réorganisation ne
puisse être homologué que si les dispositions de la loi relative à la continuité des entreprises régissant
la réorganisation judiciaire au moyen d'un accord collectif étaient respectées. Par conséquent, il y a
lieu de considérer que les termes « les formalités requises par la présente loi » concernent toutes les
dispositions de la loi relative à la continuité des entreprises qui régissent la réorganisation judiciaire au
moyen d'un accord collectif.

Ces dispositions tendent par ailleurs en ordre principal à garantir l'exactitude et le
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caractère complet des données contenues dans le plan de réorganisation, qui constituent
les conditions nécessaires pour parvenir à uneappréciation judicieuse, par les créanciers, de la
viabilité économique du plan. En outre, cet objectif ressort également de l'article 72 de la loi relative à
la continuité des entreprises, qui prévoit des sanctions pénales à l'encontre du débiteur si, pour obtenir
ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, ce dernier a volontairement dissimulé une partie
de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimisé ce passif; s'il a fait ou laissé sciemment
intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été
exagérées; s'il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers; et s'il a fait ou
laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou
incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation. Par conséquent, dans
la mesure où le plan de réorganisation n'est pas compatible avec l'une des dispositions de la loi
relative à la continuité des entreprises régissant la réorganisation judiciaire par un accord collectif, le
tribunal doit en principe en refuser l'homologation’.

[Le demandeur] soutient son argumentation sur la faisabilité du plan, estimant que le paiement différé
des créanciers prévu au plan ne fait que traduire l'incapacité de [la défenderesse] à assurer le
financement de l'exécution du plan.

[Le demandeur] ne soulève aucune violation par [la défenderesse] des dispositions de la loi relative à
la continuité des entreprises, tandis que le juge délégué a souligné le respect des formalités
légalement prescrites, sans être démenti par un examen attentif de la procédure en première instance.

Il ne ressort nullement des pièces de la procédure que les créanciers n'auraient pas été correctement
informés de la situation réelle de l'entreprise, de sorte qu'ils ont pu se prononcer en connaissance de
cause quant à la faisabilité du plan qui leur était proposé et sur lequel ils ont été amenés à voter
majoritairement.

Aucun détournement de procédure n'est par ailleurs à relever ou formellement mis en exergue par [le
demandeur].

Dans ces conditions, c'est par de judicieux motifs, que la cour [d'appel] adopte, qui prennent
objectivement en considération l'ensemble des informations et pièces déposées et qui rencontrent de
manière aussi adéquate que complète les arguments de fait et de droit développés, que les premiers
juges ont homologué le plan de réorganisation judiciaire litigieux.

Le jugement entrepris doit être confirmé ».

Cette décision s'appuie également sur les motifs développés par le premier juge, adoptés par la cour d'appel et
censés reproduits ici intégralement, dont, en particulier:

« Aux termes de l'article 55 de la loi relative à la continuité des entreprises, l'homologation ne peut
être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la loi ou pour violation de l'ordre
public, étant entendu que les travaux préparatoires relèvent que le juge ‘veillera à ne pas qualifier
d'ordre public ce qui ne l'est pas; de simples dispositions de droit impératif ne sont pas encore des
dispositions d'ordre public’ (Doc. Chambre, 52 0160/002, p. 70). Le législateur a ‘sans conteste
entendu limiter à l'extrême le pouvoir d'appréciation du tribunal en la matière’ (W. David, J.-P. Renard
et V. Renard, La loi relative à la continuité des entreprises: mode d'emploi, p. 195 no 279).

Le plan est particulier en ce qu'il permet à [la défenderesse] d'obtenir une sorte de répit durant lequel
[elle] pourra trouver un tiers acquéreur du fonds de commerce et procéder à une augmentation du
capital, dans l'optique du respect du plan proposé.

L'objectif de ce plan est de sauver l'entreprise et l'emploi, ce qui explique qu'une requête en
changement d'objectif (transfert) n'a pas été déposée, pour conserver la protection conférée aux
travailleurs par la convention collective 32bis.

[Le demandeur] estime que le plan proposé n'est pas conforme à la loi et invoque à cet égard deux
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moyens en ce qui concerne uniquement le sort réservé par le plan au solde excédant la partie nette
des primes de fin d'année; en effet, le sort réservé dans le plan à la partie nette des primes de fin
d'année est différent et n'est pas contesté puisque cette somme a été traitée comme de la
rémunération et n'a donc pas subi d'abattement.

Le premier moyen consiste pour [le demandeur] à soutenir que la [défenderesse] a déjà bénéficié d'un
sursis de dix-huit mois et que, via son plan, elle tente en réalité d'obtenir un nouveau délai de dix-huit
mois à partir de l'homologation du plan, lequel délai serait incompatible avec l'article 60, alinéa 2, de la
loi précitée, qui n'accorde qu'un délai complémentaire de six mois maximum en cas de changement
d'objectif.

Cet argument ne peut être suivi, dès lors qu'il n'est pas ici question d'une prolongation en cas de
changement d'objectif et donc d'un transfert au sens des articles 59 et suivants de la loi, mais d'un
plan de réorganisation judiciaire en application de l'article 47, qui se base sur les possibilités offertes
par les articles 49, 50 et 51 de la loi ».

Griefs

L'arrêt confirme l'homologation d'un plan de réorganisation prévoyant qu'un délai de dix-huit mois soit laissé à la
défenderesse pour céder son fonds de commerce, le remboursement des créanciers sursitaires ne commençant par
ailleurs à s'effectuer qu'à l'expiration de ce délai de dix-huit mois.

Ce faisant, l'arrêt rejette la thèse du demandeur selon laquelle ce plan violait les articles 59 et suivants de la loi du 31
janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et en particulier l'article 60, alinéa 2, en ce qu'il accordait de facto
à la défenderesse un sursis supplémentaire, excédant la durée de six mois que ledit article autorise le tribunal à
accorder au débiteur en même temps qu'il ordonne le transfert total ou partiel de son entreprise sous autorité de
justice.

La loi relative à la continuité des entreprises instaure, dans son titre 4, une procédure de réorganisation judiciaire.
Celle-ci peut se réaliser au travers de la poursuite de trois objectifs: l'accord amiable des créanciers, l'accord collectif
des créanciers et le transfert d'entreprise sous autorité de justice.

La réorganisation judiciaire par accord collectif (articles 44 à 58 de ladite loi) fait l'objet du chapitre 3 du titre 4, tandis
que la réorganisation par transfert d'entreprise sous autorité de justice (articles 59 à 70/1) fait l'objet de son chapitre
4.

Les articles 47, 49, 51 et 55 de ladite loi, contenus dans le chapitre 3 du titre 4, sont libellés comme suit:

Article 47, § 1er. Durant le sursis, le débiteur élabore un plan composé d'une partie descriptive et d'une partie
prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l'article 20.

Le cas échéant, le mandataire de justice désigné par le tribunal par application de l'article 27 assiste le débiteur dans
l'élaboration du plan.

§ 2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise, les difficultés qu'elle rencontre et les moyens à mettre en
œuvre pour y remédier.

Elle comporte un rapport établi par le débiteur sur les contestations de créances, de nature à éclairer les intéressés
sur leur ampleur et leur fondement.

Elle précise la manière dont le débiteur envisage de rétablir la rentabilité de l'entreprise.

§ 3. La partie prescriptive du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés
sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7°, et 46.

Article 49. Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts
proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de
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créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de
renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des
sommes réalisées sur le montant principal de la créance.

Le plan peut également contenir l'évaluation des conséquences que l'approbation du plan entraînerait pour les
créanciers concernés.

Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire
postérieures à l'homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes.

Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de
réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n'a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut
prévoir des licenciements.

Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du
comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation
du personnel, seront entendus.

Article 51. La cession volontaire de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités peut être prévue au plan de
réorganisation.

Article 55, § 1er. Dans les quatorze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par
application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s'il homologue ou non le plan de réorganisation.

§ 2. Si le tribunal estime que les formalités n'ont pas été respectées ou que le plan porte atteinte à l'ordre public, il
peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de
réorganisation adapté selon les formalités de l'article 53. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée,
sans que le délai maximum fixé à l'article 38 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date de l'audience à
laquelle il sera procédé au vote sur le plan. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont pas
susceptibles d'opposition ou d'appel.

§ 3. L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour
violation de l'ordre public.

Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan de réorganisation, ni y apporter
quelque modification que ce soit.

§ 4. Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan de réorganisation, le jugement qui statue sur
l'homologation clôture la procédure de réorganisation.

Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.

Les articles 59 et 60 de ladite loi, contenus dans le chapitre 4 du titre 4, sont libellés comme suit:

Article 59, § 1er. Le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités peut être
ordonné par le tribunal en vue d'assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en
réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure.

Si le débiteur consent au transfert sous autorité de justice au cours de la procédure, les représentants du personnel
au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la
délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.

§ 2. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d'un créancier ou de toute personne ayant
intérêt à acquérir tout ou partie de l'entreprise:

1° lorsque le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de réorganisation
judiciaire;
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2° lorsque le tribunal rejette la demande d'ouverture de la procédure par application de l'article 23, en ordonne la fin
anticipée par application de l'article 41 ou révoque le plan de réorganisation par application de l'article 58;

3° lorsque les créanciers n'approuvent pas le plan de réorganisation en application de l'article 55.

La demande de transfert peut être faite dans la citation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de
réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur.

§ 3. Lorsqu'il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d'ouverture de la procédure
de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation ou refuse l'homologation, le
tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l'exécution du transfert.

Lorsqu'il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au
tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire pour faire rapport sur l'exécution du transfert.

§ 4. Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou
leur représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Article 60. Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice chargé d'organiser et de réaliser le
transfert au nom et pour le compte du débiteur. Il détermine l'objet du transfert ou le laisse à l'appréciation du
mandataire de justice.

Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n'excédant pas six mois à compter de
sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37.

Le jugement est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du mandataire de justice désigné.

Il se déduit de ces dispositions que « la cession volontaire de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités », dont
l'article 51 dispose qu'elle « peut être prévue au plan de réorganisation »,

vise la cession qui n'a pas été envisagée dans la requête en réorganisation judiciaire mais est prévue par lei.
débiteur aux termes du plan de redressement, telle qu'elle est prévue à l'article 59, § 1er, lorsqu'il vise le
transfert pouvant être ordonné « lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou
ultérieurement au cours de la procédure »;
est régie par les articles 59 et suivants de la loi;ii.
doit, par application de l'article 60, être ordonnée par le tribunal aux termes d'un jugement qui peut ordonneriii.
un sursis complémentaire n'excédant pas six mois à compter de la décision.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui, après avoir constaté que « le plan est particulier en ce qu'il permet à la [défenderesse]
d'obtenir une sorte de répit durant lequel [elle] pourra trouver un tiers acquéreur du fonds de commerce et procéder à
une augmentation du capital », et, alors que le « répit » ainsi sollicité est d'une durée de dix-huit mois, homologue
purement et simplement le plan de réorganisation judiciaire soumis par le débiteur en laissant à ce dernier la
responsabilité d'effectuer le transfert partiel du fonds de commerce dans un délai qui excède le délai de prorogation
de sursis de six mois prévu par l'article 60, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009, au motif « qu'il n'est pas ici question
d'une prolongation en cas de changement d'objectif et donc d'un transfert au sens des articles 59 et suivants de la loi
relative à la continuité des entreprises mais bien d'un plan de réorganisation judiciaire en application de l'article 47
lequel se base sur les possibilités offertes par les articles 49, 50 et 51 de [cette loi] », viole toutes les dispositions
visées au moyen.

III. La décision de la Cour

L'article 16 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises prévoit que la procédure de
réorganisation judiciaire permet d'accorder un sursis au débiteur en vue, soit de permettre la conclusion d'un accord
amiable conformément à l'article 43, soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation
conformément aux articles 44 à 58, soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de
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tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités conformément aux articles 59 à 70 et que la demande peut
poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d'activité.

Conformément à l'article 44 de cette loi, ouvrant le chapitre 3 « la réorganisation judiciaire par accord collectif » du
titre 3, lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan
de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe.

En vertu de l'article 47, § 1er, de la loi, le débiteur élabore un plan composé d'une partie descriptive et d'une partie
prescriptive. Suivant le paragraphe 2 de cet article, la partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise, les
difficultés qu'elle rencontre et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier tandis qu'en vertu du paragraphe 3, la
partie prescriptive du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires.

L'article 49 de cette loi décrit les mesures qui peuvent être prévues par le plan.

L'article 51 dispose que la cession volontaire de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités peut être prévue au
plan de réorganisation.

Après le vote des créanciers organisé conformément à l'article 54 de la loi, le tribunal décide, en vertu de l'article 55,
s'il homologue ou non le plan de réorganisation et l'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des
formalités requises par la loi ou pour violation de l'ordre public.

Il suit de ces dispositions du chapitre 3 que, lorsque le débiteur propose aux créanciers, comme modalité du plan de
réorganisation, la cession de tout ou partie de ses activités, cette cession est réalisée par le débiteur lui-même en
exécution de ce plan préalablement approuvé par les créanciers et homologué par le tribunal.

Sous le chapitre 4 « réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice » du titre 3, l'article 59, § 1er,
alinéa 1er, de la loi dispose que le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités
peut être ordonné par le tribunal en vue d'assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en
réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure et, en vertu du paragraphe 2, le même transfert
peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d'un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout
ou partie de l'entreprise, dans les conditions qu'il détermine.

En vertu de l'article 60 de la loi, le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice chargé
d'organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur et le tribunal peut, par le même jugement,
ordonner un sursis complémentaire, n'excédant pas six mois à compter de sa décision.

Conformément à l'article 64, § 1er, de la loi, le tribunal accorde au mandataire de justice l'autorisation de procéder à
l'exécution de la vente proposée si elle satisfait aux conditions fixées à l'article 62, alinéa 2.

Le transfert sous autorité de justice, ordonné par le tribunal, du consentement du débiteur ou de manière forcée, est
réalisé par un mandataire de justice au nom et pour le compte du débiteur.

Il s'ensuit que la cession volontaire proposée par le débiteur lui-même comme modalité du plan de réorganisation ne
constitue pas un transfert sous autorité de justice ordonné par le tribunal sur le consentement du débiteur manifesté
au cours de la procédure, et est dès lors régie par les seules règles du chapitre 3 du titre 3 de la loi.

Le moyen, qui est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs, La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent trois euros six centimes envers la partie demanderesse, y compris la
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somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille
Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et
prononcé en audience publique du huit juin deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence
de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Cass. (1re ch.) RG C.18.0304.F, 7 février 2019 (Record Crédits sa / Albert Grondal)

Cass. (1re ch.) RG C.18.0304.F, 7 février 2019 (Record Crédits sa / Albert Grondal) http://www.cass.be (21 février
2019); R.W. 2019-20 (sommaire), liv. 18, 698 et http://www.rw.be/ (20 janvier 2020); R.D.C. 2019, liv. 4, 555 et
http://www.rdc-tbh.be/ (16 octobre 2019), note VAN DE PLAS, I.; TIBR 2019, liv. 2, RS-48 et http://www.tibr.be/ (4
février 2020)
Sommaire 1
L'article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est une application à la matière de la faillite de l'article 1167 du
Code civil.

Mots-clés:
Action paulienne Effets de la faillite, généralités

Sommaire 2
La demande visée à l'article 1167 du Code civil, qui tend à l'indemnisation du dommage causé au créancier du fait de
l'appauvrissement frauduleux du débiteur, n'est accordée que contre les auteurs ou les complices de la fraude et
n'atteint pas les sous-acquéreurs de bonne foi.

Mots-clés:
Action paulienne Effets de la faillite, généralités

Ce document est disponible sur Jurisquare:

- R.W. 2019-20 (sommaire), liv. 18, 698 et http://www.rw.be/ (20 janvier 2020)

- TIBR 2019, liv. 2, RS-48 et http://www.tibr.be/ (4 février 2020)

Texte intégral
RECORD CRÉDITS, société anonyme, anciennement dénommée Record Bank, dont le siège social est établi à
Bruxelles, avenue Marnix, 24,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de
la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

Albert GRONDAL, avocat, curateur à la faillite de M. Y.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue
Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
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Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le tribunal de commerce de
Liège, statuant en dernier ressort.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un
moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen:

Quant à la première branche:

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et
déduite du défaut d'intérêt:

Le jugement attaqué ne fonde pas sa décision de déclarer la tierce opposition de la demanderesse non fondée sur la
considération que l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 3 février 2016 a force probante à l'égard de la demanderesse.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche:

Aux termes de l'article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable au litige, tous actes ou paiements faits en
fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Cette disposition est une application à la matière de la faillite de l'article 1167 du Code civil.

La demande visée à l'article 1167 du Code civil, qui tend à l'indemnisation du dommage causé au créancier du fait de
l'appauvrissement frauduleux du débiteur, n'est accordée que contre les auteurs ou les complices de la fraude et
n'atteint pas les sous-acquéreurs de bonne foi.

Le jugement attaqué constate que:

par acte du 30 décembre 2010, le futur failli et son épouse ont fait donation d'un immeuble à leur fille;
cette donation était assortie d'une charge, à savoir l'apurement par la donataire d'un passif de
123.391,56 euros à l'aide d'un prêt contracté par elle auprès de la demanderesse pour un montant de
138.000 euros en principal;
le prêt, ainsi contracté par la donataire, a été garanti par une inscription hypothécaire prise sur l'immeuble
donné;
par citation du 28 août 2013, la société Horeca Logistic Services Sud, créancière du futur failli, a intenté une
action paulienne contre celui-ci, son épouse et leur fille;
la faillite a été déclarée par jugement prononcé le 2 janvier 2014 et le défendeur ès qualité a intenté une
action contre les mêmes défendeurs, sur le fondement de l'article 20 de la loi sur les faillites;
par arrêt du 3 février 2016, la cour d'appel de Liège a dit pour droit que l'acte de donation avait été réalisé
dans un but frauduleux et avec la complicité de la donataire et, en conséquence, l'a déclaré inopposable à la
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société Horeca Logistic Services Sud et à la masse des créanciers de la faillite représentée par le curateur;
le défendeur ès qualité a requis le conservateur des hypothèques de prendre inscription sur le bien;
par ordonnances des 1er juin 2016 et 7 mars 2017, le juge commissaire à la faillite a désigné le notaire D.,
d'une part, pour la composition et la rédaction du cahier des charges régissant la vente publique dudit
immeuble, d'autre part, pour procéder à l'adjudication publique de cet immeuble.

Le jugement attaqué, qui, sans constater la mauvaise foi de la demanderesse, considère que le rétablissement du
statu quo ante implique [que] le patrimoine [du failli et de son épouse] soit pour le curateur (créancier paulien) replacé
dans la position qui était la sienne avant que l'acte frauduleux ne lui soit déclaré inopposable et que cela implique que
l'hypothèque consentie en conséquence d'un acte frauduleux est inopposable au créancier paulien et que [les]
inscriptions hypothécaires, commandements [et] saisies sont inopposables à la masse faillie, au curateur, ne justifie
pas légalement sa décision de déclarer non fondée la tierce opposition de la demanderesse aux ordonnances
précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, La Cour

Casse le jugement attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant le tribunal de l'entreprise du Hainaut.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian
Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience
publique du sept février deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat
général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation

Ce document est disponible sur Jurisquare:

- R.W. 2019-20 (sommaire), liv. 18, 698 et http://www.rw.be/ (20 janvier 2020)

- TIBR 2019, liv. 2, RS-48 et http://www.tibr.be/ (4 février 2020)
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Cass. (1e k.) AR C.18.0500.N, 9 oktober 2020 (BV M.S. A.V. / NV M., F.C. en D.C.)

Cass. (1e k.) AR C.18.0500.N, 9 oktober 2020 (BV M.S. A.V. / NV M., F.C. en D.C.) https://juportal.be (16 februari
2021); RW 2020-21 (samenvatting), afl. 24, 944 en http://www.rw.be/ (6 februari 2021), noot -; TIBR 2021, afl. 1, RS-
95 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)
Samenvatting
Het niet-naleven van de in oud art. 523 W.Venn. vervatte regels inzake belangenconflicten kan een kennelijk grove
fout uitmaken, waarbij het voor de toepassing van oud art. 530, § 1 W.Venn. volstaat dat die kennelijk grove fout heeft
bijgedragen tot het faillissement.

Trefwoorden:
Belangenconflict (NV) Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TIBR 2021, afl. 1, RS-95 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)
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Cass. (1e k.) AR F.17.0133.N, 21 juni 2018 (Belgische Staat / E.G.)

Cass. (1e k.) AR F.17.0133.N, 21 juni 2018 (Belgische Staat / E.G.) Fisc.Koer. 2018 (weergave), afl. 13, 1085 en
http://www.monkey.be/ (18 september 2018), noot X.; FJF 2018 (samenvatting), afl. 8, 277 en http://www.monkey.be/
(4 november 2018); http://www.cass.be (10 juli 2018); RW 2018-19 (samenvatting), afl. 34, 1335 en http://www.rw.be/
(29 april 2019), noot -; TBH 2018 (samenvatting VAN DE PLAS, I.), afl. 7, 733 en http://www.rdc-tbh.be/ (3 oktober
2018); TIBR 2019, afl. 2, RS-52 en http://www.tibr.be/ (4 februari 2020)
Samenvatting
De artikelen 164 en 165 KB/WIB92 verstaan zich niet met het bijzonder regime van de tenuitvoerleggingen en
beslagen in het raam van de gerechtelijke reorganisatie. Het ligt daarom "in de rede" om de gevolgen van het
derdenbeslag tijdens de gerechtelijke procedure af te stemmen op de artikelen 30 en 31 WCO. Uit het geheel van
deze bepalingen volgt dat het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag zijn bewarende werking behoudt tijdens de
periode van opschorting tenzij hiervan opheffing wordt bevolen op grond van artikel 31 WCO.

Het hof van beroep kon, gezien het voorgaande, niet naar recht beslissen dat het door de ontvanger gelegde fiscaal
derdenbeslag moet worden opgeheven aangezien door de ontvanger geen uitvoerend beslag werd gelegd tijdens de
termijn van één maand na het verzet dat door de belastingplichtige tegen het beslag werd gedaan.

Trefwoorden:
Vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag Opschorting tenuitvoerlegging (gerechtelijke reorganisatie)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- RW 2018-19 (samenvatting), afl. 34, 1335 en http://www.rw.be/ (29 april 2019)

- TIBR 2019, afl. 2, RS-52 en http://www.tibr.be/ (4 februari 2020)

Volledige tekst
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12-
14, voor wie optreedt de Adviseur Invordering-Ontvanger van het Team Invordering Rechtspersonen Antwerpen, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4, bus 1,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie
Koningenstraat 3, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

E.G.

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 juni 2017.
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Advocaat-generaal met opdracht Johan Van der Fraenen heeft op 11 april 2018 een schriftelijke conclusie
neergelegd.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 30, eerste lid, WCO, zoals van toepassing, bepaalt dat voor schuldvorderingen in de opschorting tijdens de
duur van de opschorting geen enkel middel van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen van de
schuldenaar wordt voortgezet of aangewend.

Volgens artikel 31 van dezelfde wet kan voor dergelijke schuldvorderingen tijdens de opschorting geen beslag
worden gelegd (eerste lid). De reeds eerder gelegde beslagen behouden hun bewarend karakter, maar de rechtbank
kan, naargelang van de omstandigheden, er de opheffing van bevelen op voorwaarde dat de opheffing van het
beslag geen beduidend nadeel veroorzaakt aan de schuldeiser (tweede lid).

2. De bevoegde ontvanger kan, op grond van artikel 164 KB/WIB een vereenvoudigd derdenbeslag leggen ten laste
van de belastingplichtige (§ 1). De belastingschuldige kan tegen het beslag onder derden bij aangetekende brief
verzet aantekenen bij de bevoegde ontvanger binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de afgifte van de aanzegging
van het beslag (§ 2).

Indien door de belastingplichtige verzet wordt gedaan, dan behoudt, volgens artikel 165 KB/WIB, het beslag zijn
bewarende werking op voorwaarde dat de ontvanger binnen een maand een uitvoerend beslag heeft gelegd
overeenkomstig de artikelen 1539 e.v. Gerechtelijk Wetboek.

3. Aangezien de artikelen 164 en 165 KB/WIB zich niet verstaan met het bijzonder regime van de tenuitvoerleggingen
en beslagen in het raam van de gerechtelijke reorganisatie ligt het in de rede de gevolgen van het vereenvoudigd
fiscaal derdenbeslag tijdens deze procedure geheel af te stemmen op de artikelen 30 en 31 WCO. Uit het geheel van
deze bepalingen volgt dat het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag zijn bewarende werking behoudt tijdens de
periode van opschorting tenzij hiervan opheffing wordt bevolen op grond van artikel 31 WCO.

4. De appelrechters die oordelen dat het door de ontvanger gelegde fiscaal derdenbeslag dient worden opgeheven
aangezien geen uitvoerend beslag werd gelegd binnen de termijn van een maand na het verzet door de
belastingplichtige verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, Bart Wylleman, Koenraad Moens en François Stévenart Meeûs, en in
openbare rechtszitting van 21 juni 2018 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-
generaal met opdracht Johan Van der Fraenen, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, De Fiscale Koerier

Volledige tekst, Fiscale Jurisprudentie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- RW 2018-19 (samenvatting), afl. 34, 1335 en http://www.rw.be/ (29 april 2019)

- TIBR 2019, afl. 2, RS-52 en http://www.tibr.be/ (4 februari 2020)
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Cass. (3e k.) AR C.19.0053.N, 23 september 2019 (ING BELGIË nv / VILLA CLAUSA
bv, W.H., G.R., e.a.)

Cass. (3e k.) AR C.19.0053.N, 23 september 2019 (ING BELGIË nv / VILLA CLAUSA bv, W.H., G.R., e.a.)
http://www.cass.be (29 oktober 2019); JLMB 2020 (samenvatting), afl. 40, 1880 en http://jlmbi.larcier.be/ (9 december
2020), noot F.G; TBH 2019 (samenvatting VAN DE PLAS, I.), afl. 8, 1024 en http://www.rdc-tbh.be/ (11 februari
2020); TBH 2020, afl. 6, 778 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 november 2020), noot VAN DE PLAS, I.; P&B 2020, afl. 1,
16
Samenvatting 1
Krachtens artikel 1451 Ger.W. mag de derde-beslagene vanaf de ontvangst van de akte houdende derdenbeslag,
de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag, niet meer uit handen geven, op straffe van gewoon
schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverminderd schadevergoeding ten aanzien
van de partij, indien daartoe grond bestaat. De derde-beslagene mag niet op eigen gezag het voorwerp van het
beslag uit handen geven omdat hij van oordeel is dat het beslag onrechtmatig is. Deze vrijgave is slechts
geoorloofd nadat aan de derde-beslagene de beschikking tot opheffing van het beslag wordt betekend of
kennisgeving wordt gedaan van de vrijwillige opheffing. (Art. 1451 Ger.W.).

Trefwoorden:
Bewarend beslag onder derden

Samenvatting 2
Krachtens artikel 1395 worden alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging
voor de beslagrechter gebracht. De beslagrechter kan derhalve ook kennisnemen van betwistingen omtrent
aansprakelijkheid die rijzen gedurende de tenuitvoerlegging, zolang deze geen einde heeft genomen. De
appelrechters die zich in het raam van het geding betreffende de door de verweerders op grond van artikel 1451
Ger.W. tegen de eiseres ingestelde vordering onbevoegd verklaren om kennis te nemen van de door de eiseres
tegen de verweerders ingestelde aansprakelijkheidsvordering wegens de beweerde begane onrechtmatigheid bij het
leggen van het beslag verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Trefwoorden:
Bevoegdheid beslagrechter Bewarend beslag onder derden

Samenvatting 3
De gehele of gedeeltelijke veroordeling tot de oorzaken van het beslag krachtens artikel 1451 Ger.W. is een
privaatrechtelijke sanctie die kan worden opgelegd aan de derde-beslagene die door zijn doen of nalaten de werking
van het beslag dwarsboomt. De rechter beschikt voor het opleggen van deze sanctie over een beoordelings- en
matigingsbevoegdheid en kan, in uitzonderlijke gevallen beslissen, om hetzij deze sanctie niet op te leggen, hetzij
deze te matigen. Indien de rechter op grond van de omstandigheden van de zaak op onaantastbare wijze oordeelt
over het opleggen van de sanctie en het matigen ervan, dan beschikt het Hof niettemin over een marginaal
toetsingsrecht ter zake van de evenredigheid tussen de zwaarte van de inbreuk en de opgelegde sanctie.

Trefwoorden:
Bewarend beslag onder derden Bevoegdheid beslagrechter

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: P&B 2020, afl. 1, 16

Volledige tekst
ING BELGIË nv, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
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0403.200.393, die in de rechten en plichten is getreden van RECORD BANK nv, met zetel destijds te 1140 Evere,
Henri Matisselaan 16,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. VILLA CLAUSA bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 2512 VB ’S Gravenhage (Nederland),
Lijnbaan 108,

2. W.H.,

3. G.R.,

4. J.S.,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 149, bus 20, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 7 mei 2018.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 28 mei 2019 verwezen naar de derde kamer.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste en tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 1451 Gerechtelijk Wetboek mag de derde-beslagene vanaf de ontvangst van de akte houdende
derdenbeslag, de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag, niet meer uit handen geven, op straffe van
gewoon schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverminderd schadevergoeding ten
aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat.

De derde-beslagene mag niet op eigen gezag het voorwerp van het beslag uit handen geven omdat hij van oordeel is
dat het beslag onrechtmatig is. Deze vrijgave is slechts geoorloofd nadat aan de derde-beslagene de beschikking tot
opheffing van het beslag wordt betekend of kennisgeving wordt gedaan van de vrijwillige opheffing.

2. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:
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de verweerders op 2 februari 2016 ten laste van Grondvest nv (hierna: de vennootschap) bewarend
derdenbeslag hebben gelegd in handen van de rechtsvoorganger van de eiseres (hierna: de bank);
de vennootschap ten tijde van het beslag het voorwerp was van een gerechtelijke reorganisatie;
in haar verklaring van derde-beslagene van 3 februari 2016 de bank meedeelde dat het saldo van de
zichtrekening van de vennootschap 91.499,04 euro bedroeg;
de bank op 8 februari 2016 liet weten dat het beslag onrechtmatig is omdat het ingevolge artikel 30 WCO,
zoals van toepassing, niet kon worden gelegd en zij aan de gerechtsdeurwaarder haar voornemen meedeelde
de rekening te zullen vrijgegeven;
de vennootschap verder gebruik heeft kunnen maken van de rekening en het saldo uiteindelijk 78,96 euro
bedroeg;
het reorganisatieplan niet werd gehomologeerd en de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd
afgesloten;
de verweerders een vordering instellen op grond van artikel 1451 Gerechtelijk Wetboek ten einde de bank
schuldenaar te verklaren van de oorzaak van het beslag.

3. De appelrechters die oordelen dat het aan de bank “in haar hoedanigheid van derde-beslagene geenszins
toe[kwam] om het beslag eenvoudig te negeren dan wel dit als onbestaande te beschouwen en eigengereid over te
gaan tot afgifte van de in beslag genomen gelden onder het motief dat zijzelf van oordeel was dat het beslag in strijd
met artikel 31 WCO werd gelegd”, dat “de inbreuk op artikel 31 WCO” vanwege de beslagleggers een en ander
onverlet laat en dat de bank “in haar hoedanigheid van derde-beslagene de rechtmatigheid van het beslag niet
in vraag kanstellen en […] zich op zijn minst tot de bevoegde beslagrechter had moeten wenden” en op die gronden
de eiseres veroordelen op grond van artikel 1451 Gerechtelijk Wetboek tot de oorzaken van het beslag,
verantwoorden hun beslissing naar recht.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

4. Krachtens artikel 1395 Gerechtelijk Wetboek worden alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en
middelen tot tenuitvoerlegging voor de beslagrechter gebracht. De beslagrechter kan derhalve ook kennisnemen van
betwistingen omtrent aansprakelijkheid die rijzen gedurende de tenuitvoerlegging, zolang deze geen einde heeft
genomen.

5. De appelrechters die zich in het raam van het geding betreffende de door de verweerders op grond van artikel
1451 Gerechtelijk Wetboek tegen de eiseres ingestelde vordering onbevoegd verklaren om kennis te nemen van de
door de eiseres tegen de verweerders ingestelde aansprakelijkheidsvordering wegens de beweerde begane
onrechtmatigheid bij het leggen van het beslag verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Vierde onderdeel

6. De gehele of gedeeltelijke veroordeling tot de oorzaken van het beslag krachtens artikel 1451 Gerechtelijk Wetboek
is een privaatrechtelijke sanctie die kan worden opgelegd aan de derde-beslagene die door zijn doen of nalaten de
werking van het beslag dwarsboomt. De rechter beschikt voor het opleggen van deze sanctie over een
beoordelingsen matigingsbevoegdheid en kan, in uitzonderlijke gevallen beslissen, om hetzij deze sanctie niet op te
leggen, hetzij deze te matigen.

Indien de rechter op grond van de omstandigheden van de zaak op onaantastbare wijze oordeelt over het opleggen
van de sanctie en het matigen ervan, dan beschikt het Hof niettemin over een marginaal toetsingsrecht ter zake de
evenredigheid tussen de zwaarte van de inbreuk en de opgelegde sanctie.

7. De appelrechters die na te hebben vastgesteld dat het beslag in strijd met artikel 31 WCO werd gelegd, oordelen
dat er geen redenen zijn om tot matiging van de sanctie te besluiten, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
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Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit de aansprakelijkheid van de eiseres op grond van artikel
1451 Gerechtelijk Wetboek aanneemt.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns en raadsheer Koen Mestdagh, en in openbare rechtszitting van 23
september 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri
Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike Van Beneden.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: P&B 2020, afl. 1, 16
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Cass. (1re ch.) RG C.19.0550.F, 5 juin 2020 (TRAITEUR T.L. / FRIBELS, Y. O.)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0550.F, 5 juin 2020 (TRAITEUR T.L. / FRIBELS, Y. O.) https://juportal.be (22 juin 2020);
J.L.M.B. 2020, liv. 30, 1396 et http://jlmbi.larcier.be/ (27 septembre 2020), note DAVID, W.; TIBR 2020, liv. 2, RS-164
et http://www.tibr.be/ (5 novembre 2020); TIBR 2021 (sommaire), liv. 1, RS-22 et http://www.tibr.be/ (21 avril 2021),
note DE SMET, J.; RPSTRV 2021, liv. 2, 203 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (10 avril 2021), note ALTER,
C., OUCHINSKY, V.
Sommaire
La société qui est mise en liquidation continue à bénéficier de crédit lorsque ses créanciers maintiennent leur
confiance dans cette décision et dans le déroulement de la liquidation, pour autant que cette confiance soit
obtenue dans la régularité et la transparence. La société, dont la dissolution intervient en fraude des droits des
créanciers ou, en permettant d'échapper aux responsabilités particulières liées à l'état de faillite ou à la remise en
cause d'actes posés en période suspecte, a lieu à leur préjudice, ne repose pas sur la confiance des créanciers,
lors même que ceux-ci n'auraient pas manifesté leur défiance. (Art. XX.99, al. 1er du Code de droit économique).

Mots-clés:
Conditions de fond de la faillite, généralités Personne morale dissoute (faillite)
Liquidation d'une société, généralités Durée et dissolution de la SA

Ce document est disponible sur Jurisquare:

- TIBR 2020, liv. 2, RS-164 et http://www.tibr.be/ (5 novembre 2020)

- TIBR 2021 (sommaire), liv. 1, RS-22 et http://www.tibr.be/ (21 avril 2021)

Texte intégral
TRAITEUR T.L., société anonyme en liquidation, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro
0437.591.150, représentée par son liquidateur, N. V.

B., avocat,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de
la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. FRIBELS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Saint-Gilles, rue Théodore Verhaegen, 150,
inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0865.860.701,

2. Y. O., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Traiteur T.L.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
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Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un
moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen:

Suivant l'article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique, le débiteur qui a cessé ses paiements de manière
persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

La cessation persistante des paiements et l'ébranlement du crédit sont liés; le débiteur n'est en état de cessation de
paiement que s'il n'obtient plus de crédit ou s'octroie un crédit artificiel.

La société qui est mise en liquidation continue à bénéficier de crédit lorsque ses créanciers maintiennent leur
confiance dans cette décision et dans le déroulement de la liquidation, pour autant que cette confiance soit obtenue
dans la régularité et la transparence.

Il s'ensuit que la société dont la dissolution intervient en fraude des droits des créanciers ou a lieu à leur préjudice, en
permettant d'échapper aux responsabilités particulières liées à l'état de faillite ou à la remise en cause d'actes
accomplis en période suspecte, ne conserve pas la confiance des créanciers, lors même que ceux-ci n'auraient pas
manifesté leur défiance.

Après avoir relevé que « la condition de cessation de paiement […] est admise par [la demanderesse] », l'arrêt
considère, d'une part, qu’« aucun reproche ne peut […] être fait [au liquidateur] et à la manière dont il a mené
les opérations de liquidation » dès lors qu'il s'est « conformé à l'ensemble des devoirs qui lui incombent en
vertu de la loi », qu'il a ainsi « adressé une lettre circulaire aux créanciers de [la demanderesse] les informant
de la mise en liquidation de la société et les invitant à lui adresser leur déclaration de créance » et qu’« il a
déposé, dans les délais prescrits à l'article 189bis du Code des sociétés, des états détaillés de la situation de la
liquidation reprenant les devoirs précis qu'il avait accomplis, l'indication des recettes, des dépenses et des
répartitions ainsi que ce qu'il restait à liquider », en indiquant, dès le premier rapport, « qu'il était déjà certain que les
créanciers chirographaires ne pourraient être indemnisés », d'autre part, qu’« il n'est pas démontré que [la
demanderesse] aurait cessé de jouir de la confiance d'une majorité suffisante des créanciers en nombre et en somme
» au motif que la « créance de [la défenderesse] ne représente que 0,16 p.c. du montant total des dettes », que «
même si on y ajoute les quatre autres créanciers qu'elle a sollicités en cours de procédure, le total de leurs créances
ne représente encore que 1,20 p.c. du passif » et que « la banque KBC, qui détient une créance de l'ordre de
1.300.000 euros, a laissé se poursuivre la liquidation ».

Il considère ensuite, s'agissant de l'existence d’« éléments indiquant que la liquidation pourrait avoir été entamée de
manière préjudiciable pour les créanciers », qu’« il n'est pas exclu que la décision de dissolution et de mise en
liquidation ait été décidée par les administrateurs de [la demanderesse] afin d'échapper à une éventuelle
responsabilité pour poursuite déraisonnable des activités déficitaires » dès lors que celle-ci « connaît une situation
largement déficitaire depuis plusieurs exercices », que, « malgré une première déclaration d'abstention du
commissaire sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 et une déclaration mitigée sur la continuité sur
les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 […], le conseil d'administration a proposé la poursuite des activités » et
que « la décision de dissolution semble avoir été prise de manière soudaine et précipitée en novembre 2017 alors
que, le 29 juin 2017, le conseil d'administration indiquait pourtant que la société » avait adopté des « changements
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stratégiques et de positionnement [dont] les effets positifs escomptés seront attendus à partir d'octobre 2017 » et «
sans que les organes de gestion aient jugé utile de faire appel à la lettre de confort émise en mai 2017 par
l'actionnaire majoritaire ».

Il ajoute que, s'agissant d'une information portant sur « des faits d'une participation de [la demanderesse] à un circuit
de facturation frauduleuse ou de main-d'œuvre au noir en 2015 et 2016 », la demanderesse « bénéficie de la
présomption d'innocence », mais que, « des devoirs [étant] toujours en cours », « un interlocuteur indépendant en la
personne d'un curateur, mandataire de justice, représentant tant la société que les créanciers, se justifie ».

Par ces énonciations, d'où il suit qu'aux yeux de la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une fraude, si le
déroulement de la liquidation est exempt de tout reproche, il existe en revanche des indices que la décision même de
mise en liquidation est préjudiciable aux créanciers en ce qu'elle les priverait du bénéfice d'actions pouvant être
menées par un curateur et que, dès lors, la confiance des créanciers est factice, l'arrêt a pu, sans violer l'article
XX.99 précité, décider que le crédit de la demanderesse était ébranlé et, partant, que les conditions de la faillite
étaient réunies.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-sept euros cinquante-trois centimes envers la partie
demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième
ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian
Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé
en audience publique du cinq juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de
l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation

Ce document est disponible sur Jurisquare:

- TIBR 2020, liv. 2, RS-164 et http://www.tibr.be/ (5 novembre 2020)

- TIBR 2021 (sommaire), liv. 1, RS-22 et http://www.tibr.be/ (21 avril 2021)
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Cass. (1e k.) AR C.19.0271.N, 18 juni 2020 (T. K., C. K., P. K., e.a. / G. S., M. P.) https://juportal.be (24 juni 2020)
Samenvatting
Samenvatting niet beschikbaar.

Trefwoorden:
Gelijkheid en niet-discriminatie (grondwet), algemeen Landbouwonderneming
Rechten en vrijheden (Grondwet), algemeen Prejudiciële vraag (Grondwettelijk Hof), algemeen

Volledige tekst
1. T. K.,

2. C. K.,

3. P. K.,

4. S. K.,

5. R. P.,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302,

tegen

G. S.,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Brussel,
Terhulpensesteenweg 177/7,

mede inzake

M. P.,

tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 14 maart 2019.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 793, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen, zoals van toepassing, zijn de beherende
vennoten van een landbouwvennootschap onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

2. Krachtens artikel 57, vierde lid, WCO, zoals van toepassing, bevrijdt de volledige uitvoering van het plan de
schuldenaar geheel en definitief, voor alle schuldvorderingen die erin voorkomen, tenzij het plan uitdrukkelijk anders
bepaalt.

Krachtens artikel 57, vijfde lid, van deze wet komt het plan, onverminderd de artikelen 2043bis tot 2043octies
Burgerlijk Wetboek, de medeschuldenaar en de personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld niet ten
goede.

3. Uit het geheel van deze wetsbepalingen volgt dat het plan de beherende vennoot van een landbouwvennootschap
niet ten goede komt. Deze vennoot is immers onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van die vennootschap
en is bijgevolg haar medeschuldenaar in de zin van artikel 57, vijfde lid, WCO.

4. In tegenstelling tot de landbouwer die zijn activiteit in het kader van een vennootschap uitoefent, is het vermogen
dat verband houdt met de beroepsactiviteit van de landbouwer-natuurlijke persoon niet afgescheiden van zijn
persoonlijk vermogen, hetgeen een objectief criterium van onderscheid uitmaakt.

5. De appelrechter overweegt dat:

de kwijtschelding van de schulden van de landbouwvennootschap, toegekend op basis van een
gehomologeerd reorganisatieplan, niet gelijktijdig doorwerkt op het vermogen van haar beherende vennoten;
dit op een objectief onderscheid berust tussen het vermogen van de vennootschap enerzijds en het daarvan
afgescheiden vermogen van haar als medeschuldenaars gehouden beherende vennoten anderzijds;
zulks niet als discriminerend kan worden beschouwd aangezien de wetgever, in navolging van een arrest van
het Grondwettelijk Hof nr. 24/2013 van 28 februari 2013, artikel 3 WCO heeft gewijzigd bij wet van 27 mei
2013, in die zin dat voortaan ook landbouwers-natuurlijke personen onder dezelfde voorwaarden als een
landbouwvennootschap een beroep kunnen doen op het voordeel van de WCO.

Door aldus te oordelen, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

6. Krachtens artikel 26, § 2, derde lid, Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof is het rechtscollege waarvan de
beslissing vatbaar is voor, al naar het geval, hoger beroep, verzet, voorziening in cassatie of beroep tot vernietiging
bij de Raad van State, niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen wanneer de wet, het decreet of de in artikel 134
Grondwet bedoelde regel een regel of een artikel van de Grondwet bedoeld in § 1 klaarblijkelijk niet schendt of
wanneer het rechtscollege meent dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen.

7. Met de redenen die het arrest bevat, geeft de appelrechter te kennen dat artikel 793, eerste lid, Wetboek van
Vennootschappen en artikel 57, vierde en vijfde lid, WCO de artikelen 10 en 11 Grondwet klaarblijkelijk niet schenden.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

8. Gelet op het afgescheiden persoonlijk vermogen van de landbouwer-beherende vennoot, komt de continuïteit van
de landbouwvennootschap niet in het gedrang wanneer de landbouwer-beherende vennoot wordt aangesproken als

rn300123329 2/3© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 21/06/2021

M&D Seminars 496

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln33036&anchor=ln33036-1166&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln108920&anchor=ln108920-76&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln11&anchor=ln11-2853&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln11&anchor=ln11-2853&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln11&anchor=ln11-2859&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln11&anchor=ln11-2859&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln108920&anchor=ln108920-76&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln108920&anchor=ln108920-5&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln3074&anchor=ln3074-33&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln4135&anchor=ln4135-154&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln33036&anchor=ln33036-1166&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln108920&anchor=ln108920-76&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln4135&anchor=ln4135-13&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln4135&anchor=ln4135-14&bron=doc


medeschuldenaar voor de restschulden. De landbouwer die beherende vennoot is van een landbouwvennootschap
en de landbouwer die zijn activiteiten uitoefent als natuurlijke persoon, bevinden zich bijgevolg niet in dezelfde
vergelijkbare feitelijke toestand.

9. De voorgestelde prejudiciële vraag betreft personen die zich niet in dezelfde vergelijkbare feitelijke toestand
bevinden.

De vraag dient niet te worden gesteld.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 1.279,70 euro, met inbegrip van de bijdrage ten gunste van het Begrotingsfonds
voor de juridische tweedelijnsbijstand, beperkt tot 20 euro, en op de som van 650 euro rolrecht verschuldigd aan de
Belgische Staat.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, de sectievoorzitters Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Bart Wylleman en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 18 juni 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Cass. (1e k.) AR C.18.0499.N, 31 mei 2019 (G&L Invest bvba, K.G. / Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid)

Cass. (1e k.) AR C.18.0499.N, 31 mei 2019 (G&&L Invest bvba, K.G. / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
https://juportal.be (27 juni 2019); JDSC 2020, afl. 1, 155; RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/
(19 september 2020); TBH 2019 (samenvatting VAN DE PLAS, I.), afl. 5, 699 en http://www.rdc-tbh.be/ (28 oktober
2019); TIBR 2021, afl. 1, RS-59 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)
Samenvatting
Krachtens art. 265, § 2 Wetboek Vennootschappen (thans art. XX.226 WER) kunnen zaakvoerders aansprakelijk
worden gesteld voor verschuldigde sociale bijdragen indien zij zich in de loop van de periode van 5 jaar voorafgaand
aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8° van de wet van
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid
zijn vervuld, kan nagaan of er, in geval van de herhaalde betrokkenheid bij faillissementen met sociale
zekerheidsschulden, sprake is van een dergelijk procedé van frauduleuze herhaling en kan bij het bepalen van de
omvang van de bedragen waartoe de bestuurder en de gewezen bestuurder gehouden zijn, derhalve rekening
houden met het gegeven of zij al dan niet te goeder trouw waren.

Bijgevolg hebben de appelrechters die oordeelden dat "de overlegging van de verslaggeving van de curatoren aan
het Openbaar Ministerie [niet] dienstig" is omdat "de eventuele aan- of afwezigheid van kwade trouw of van
misdrijven [niet] bepalend is voor de beoordeling van de gegrondheid van de vordering van [de verweerder]", hun
beslissing niet naar recht verantwoord.

Commentaar:

Het tijdschrift «TBH» 2019, afl. 5, 699 vermeldt C.18.0499.N/1 als rolnummer van het arrest.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurder BV)
Aansprakelijkheidsvordering (insolventie van ondernemingen)
Bijzondere bijdragen (sociale zekerheid werknemers), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020)

- TIBR 2021, afl. 1, RS-59 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)

Volledige tekst
1. G&L INVEST bvba, met zetel te 3530 Helchteren, Europaweg 1604,

2. K.G.,

eisers,
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vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Quatre Brasstraat 6, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Dalstraat 67/14, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 17 mei 2018.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 265, § 2, Wetboek van Vennootschappen, zoals van toepassing, kunnen de zaakvoerders,
gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak
van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, indien komt vast te staan dat een door hen begane grove
fout aan de basis lag van het faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand
aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

2. De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid
zijn vervuld, kan nagaan of er, in geval van de herhaalde betrokkenheid bij faillissementen met
socialezekerheidsschulden, sprake is van een dergelijk procedé van frauduleuze herhaling en kan bij het bepalen van
de omvang van de bedragen waartoe de bestuurder en de gewezen bestuurder gehouden zijn, derhalve rekening
houden met het gegeven of zij al dan niet te goeder trouw waren.

3. De appelrechters die oordelen dat de overlegging van de verslaggeving van de curatoren aan het openbaar
ministerie [niet] dienstig is omdat de eventuele aan- of afwezigheid van kwade trouw of van misdrijven [niet] bepalend
is voor de beoordeling van de gegrondheid van de vordering van [de verweerder], ver-antwoorden hun beslissing niet
naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
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eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns en de raadsheer Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 31 mei
2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met
bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020)

- TIBR 2021, afl. 1, RS-59 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)

rn300116411 3/3© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 21/06/2021

M&D Seminars 503

https://jura.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=rx2333218.pdf&sourceid=rn300116411&sourcetitel=Cass. (1e k.) AR C.18.0499.N, 31 mei 2019 (G&L Invest bvba, K.G. / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) https://juportal.be (27 juni 2019); JDSC 2020, afl. 1, 155; RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020); TBH 2019 (samenvatting VAN DE PLAS, I.), afl. 5, 699 en http://www.rdc-tbh.be/ (28 oktober 2019); TIBR 2021, afl. 1, RS-59 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)
https://jura.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=rx2333218.pdf&sourceid=rn300116411&sourcetitel=Cass. (1e k.) AR C.18.0499.N, 31 mei 2019 (G&L Invest bvba, K.G. / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) https://juportal.be (27 juni 2019); JDSC 2020, afl. 1, 155; RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020); TBH 2019 (samenvatting VAN DE PLAS, I.), afl. 5, 699 en http://www.rdc-tbh.be/ (28 oktober 2019); TIBR 2021, afl. 1, RS-59 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=084_310519_0144.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TIBR_2021_1-RS17.pdf&jura=1


M&D Seminars 504



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cass. (1e k.) AR C.18.0208.N, 1 februari 2019 

M&D Seminars 505



M&D Seminars 506



Cass. (1e k.) AR C.18.0208.N, 1 februari 2019 (P.V. / D.C.)

Cass. (1e k.) AR C.18.0208.N, 1 februari 2019 (P.V. / D.C.) Fiscoloog 2019 (samenvatting CB), afl. 1601, 14 en
http://www.fiscoloog.be/ (14 maart 2019); https://juportal.be (14 februari 2019); Limb.Rechtsl. 2019, afl. 2, 124; JDSC
2020, afl. 1, 153; RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020), noot -; TBH
2019 (samenvatting VAN DE PLAS, I.), afl. 2, 334 en http://www.rdc-tbh.be/ (8 juli 2019); TBH 2019, afl. 10, 1268 en
http://www.rdc-tbh.be/ (28 februari 2020), noot DAVID, W.; TIBR 2021, afl. 1, RS-81 en http://www.tibr.be/ (21 april
2021)
Samenvatting
De RSZ en de curator kunnen (via rechterlijke tussenkomst) de huidige, de gewezen en de feitelijke bestuurders van
een failliet verklaarde NV, onder bepaalde voorwaarden, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de
betaling van het geheel of een deel van de door de vennootschap op het ogenblik van de uitspraak van het
faillissement verschuldigde sociale bijdragen. Deze regeling geldt, onder meer, voor de bestuurders die, in de periode
van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring, reeds betrokken waren bij minstens twee faillissementen,
vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden ten aanzien van een inningorganisme van de sociale
zekerheidsbijdragen (oud artikel 530, § 2, al. 1 W.Venn. samengelezen met artikel 38, § 3octies, 8° algemene
beginselenwet sociale zekerheid; de regeling is tegenwoordig terug te vinden in artikel XX.226 van het Wetboek van
Economisch Recht).

Volgens het Hof van Cassatie moet dit zo worden begrepen dat een bestuurder op basis van de hier bedoelde
regeling enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor de socialezekerheidsschulden van de laatst failliet verklaarde
vennootschap, en niet voor de schulden van de eerder failliet verklaarde vennootschappen, ook al was hij bij die
faillissementen betrokken. Het Hof verbreekt dan ook het arrest waarin het hof te Antwerpen een bestuurder had
veroordeeld tot betaling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd in de drie faillissementen.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheidsvordering (insolventie van ondernemingen)
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)
Bijzondere bijdragen (sociale zekerheid werknemers), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Limb.Rechtsl. 2019, afl. 2, 124

- RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020)

- TIBR 2021, afl. 1, RS-81 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)

Volledige tekst
P.V.

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest,
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tegen

D.C.

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 7 december 2017.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 6 december 2018 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen, zoals hier toepasselijk, kunnen de
bestuurders, gewezen bestuurders en feitelijke bestuurders door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de
curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik
van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de
vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter uitvoeringsbesluit RSZ-wet, indien zij zich in de loop van de periode
van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in
artikel 38, § 3octies, 8°, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid.

Artikel 38, § 3octies, 8°, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid verwijst naar de situatie waarin deze
bestuurders bij minstens twee faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden ten aanzien van
een inningsorganisatie van de sociale-zekerheidsbijdragen betrokken waren.

Uit deze bepalingen volgt dat met de op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale
bijdragen worden bedoeld de bijdragen die verschuldigd zijn door de failliet verklaarde vennootschap en niet deze die
verschuldigd zijn door de twee of meerdere vennootschappen die in de loop van de vijf voorafgaande jaren werden
failliet verklaard.

Een bestuurder kan bijgevolg met toepassing van artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen enkel
aansprakelijk worden gesteld voor de sociale-zekerheidsschulden van de laatst failliet verklaarde vennootschap en
niet voor de schulden van de eerder failliet verklaarde vennootschappen ook al was hij bij die faillissementen
betrokken.

2. Door te oordelen dat er geen reden bestaat om de vordering te herleiden tot 181.562,49 euro, zijnde de sociale-
zekerheidsbijdragen verschuldigd in het faillissement van V. nv en de eiser dienvolgens te veroordelen tot de sociale-
zekerheidsbijdragen verschuldigd in de drie faillissementen, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar
recht.

Het middel is gegrond.
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Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 1 februari 2019
uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met
bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Limb.Rechtsl. 2019, afl. 2, 124

- RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020)

- TIBR 2021, afl. 1, RS-81 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)
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Cass. (3e k.) AR C.20.0195.N, 11 januari 2021 (GRAMMYCO nv / DEBLAERE & CO
bv)

Cass. (3e k.) AR C.20.0195.N, 11 januari 2021 (GRAMMYCO nv / DEBLAERE & CO bv) https://juportal.be (15 maart
2021)
Samenvatting
Samenvatting niet beschikbaar.

Trefwoorden:
Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
Insolventie van ondernemingen, gerechtelijke reorganisatie, algemeen Tenlasteneming gerechtskosten

Volledige tekst
GRAMMYCO nv, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Tweemontstraat 258, ingeschreven bij de KBO onder het
nummer 0403.792.093,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Brussel,
Terhulpensesteenweg 177/7, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

DEBLAERE & CO bv, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 322, ingeschreven bij de KBO onder het
nummer 0407.126.123,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 18 februari 2019.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 29 september 2020 verwezen naar de derde kamer.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
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1. Krachtens artikel 2, c, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen, zoals van toepassing, worden met “schuldvorderingen in de opschorting” bedoeld de
schuldvorderingen die ontstaan zijn vóór het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent of die
volgen uit het verzoekschrift of de gerechtelijke beslissingen genomen in het kader van de procedure.

Een schuldvordering wordt geacht te zijn ontstaan vóór de procedure van gerechtelijke reorganisatie wanneer zij haar
grondslag vindt in een reeds bestaande rechtsverhouding.

Volgens artikel 57 van dezelfde wet maakt de homologatie van het reorganisatieplan dit plan bindend voor alle
schuldeisers in de opschorting. Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, bevrijdt de volledige uitvoering ervan de
schuldenaar geheel en definitief, voor alle schuldvorderingen die erin voorkomen.

2. Krachtens artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde
partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.

De veroordeling tot de gerechtskosten onderstelt het bestaan van een procesverhouding. Hierdoor draagt iedere
partij het risico om veroordeeld te worden tot de gerechtskosten van de zegevierende partij.

3. Uit het vorenstaande volgt dat de schuldvordering tot betaling van de gerechtskosten ontstaat op
het ogenblik van het ontstaan van de procesverhouding en de veroordeling tot de gerechtskosten
geldt als “schuldvordering in de opschorting” indien de procesverhouding bestond vóór de opening van de procedure
van gerechtelijke reorganisatie.

4. De appelrechters stellen vast dat:

de eiseres in 2015 werd toegelaten tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie;
tussen de partijen voordien reeds een procesverhouding bestond;
de vordering van de eiseres tegen de verweerster door een arrest van het hof van beroep van 24 januari 2017
werd afgewezen en de eiseres samen met een andere procespartij werd veroordeeld tot de kosten van het
hoger beroep aan de zijde van de verweerster bepaald op 18.000 euro.

5. De appelrechters die oordelen dat de vordering tot het betalen van de gerechtskosten slechts ontstaat op het
ogenblik van de gerechtelijke uitspraak op 24 januari 2017 en derhalve niet als een schuldvordering in de opschorting
kan worden beschouwd in de zin van artikel 2, c, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, en de raadsheren Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 11 januari
2021 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met
bijstand van griffier Mike Van Beneden.
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Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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 24 MAART 2016  C.15.0166.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.15.0166.N 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met ze-

tel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

François DIRIX , wonende te 1853 Strombeek-Bever, Lakensestraat 39, bus 6, 

verweerder. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 

van 17 november 2014. 

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 20 januari 2016 een schriftelijke 

conclusie neergelegd. 
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Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 265, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kun-

nen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aan-

zien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben 

gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op 

het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdra-

gen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 

54ter van het koninklijk besluit van 28  november 1969 tot uitvoering van de wet 

van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december  1944  betref-

fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, indien zij zich, in de loop van 

de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevon-

den hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 

1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werkne-

mers. 

De zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien 

van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad 

en die in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring 

bij minstens twee faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties met 

schulden ten aanzien van een inningsorganisme van de sociale zekerheidsbijdra-

gen betrokken waren, zijn objectief aansprakelijk voor het geheel of een gedeelte 
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van de bedoelde socialezekerheidsbijdragen, ongeacht of hen een fout ten laste 

kan worden gelegd. 

2. De goede trouw van de bestuurders of de gewezen bestuurders is niet rele-

vant om te bepalen of zij al dan niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden ge-

steld voor de socialezekerheidsbijdragen. De rechter kan met de goede trouw wel 

rekening houden bij het bepalen van de omvang van de bedragen waartoe deze be-

stuurders of gewezen bestuurders gehouden zijn. 

3. De appelrechter die oordeelt dat “rekening houdend met de goede trouw van 

[de verweerder] de wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid van [de verweerder] op grond van artikel 265, § 2 W. Venn. 

niet vervuld [zijn]” zodat “[de verweerder] niet persoonlijk en hoofdelijk [kan] 

worden aangesproken door [de eiser] voor de RSZ-schuld van de BVBA F. Dirix”, 

verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond. 

Overige grieven 

4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvanke-

lijk verklaart. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Albert 

Fettweis, en de raadsheren Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en 

in openbare rechtszitting van 24 maart 2016 uitgesproken door afdelingsvoorzitter 
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Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met bij-

stand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

   

K. Vanden Bossche K. Moens B. Wylleman 

G. Jocqué A. Fettweis E. Dirix 
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  VERZOEKSCHRIFT/1 

 

VOORZIENING TOT CASSATIE 

 

VOOR: De RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID , open-

bare instelling, opgericht bij besluitwet van 

28 december 1944, met zetel te 1060 Brussel, 5 

Victor Hortaplein, 11, 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester Geof-

froy de FOESTRAETS, advocaat bij het Hof van 

Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, 

Dalstraat, 67, waar keuze van woonplaats 10 

wordt gedaan, 

 

  eiser tot cassatie, 

 

TEGEN: de Heer François DIRIX , wonende te 1853 15 

Strombeek-Bever, Lakensestraat 39, bus 6,  

 

  verweerder in cassatie, 

 

* * * 20 

 Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter, 

de Dames en Heren Raadsheren, leden van het Hof van 

Cassatie,  

 

* * * 25 

 

 Hooggeachte Dames en Heren, 

 

 Eiser heeft de eer het arrest aan Uw toezicht 

te onderwerpen dat op 17 november 2014 op tegenspraak 30 
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  VERZOEKSCHRIFT/2 

 

werd gewezen door de achtste kamer van het Hof van Be-

roep te Brussel (2013/AR/1331). 

 

 

 35 

 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

 

 Verweerder was zaakvoerder van de bvba F. DIRIX 

die op 13 september 2011 failliet werd verklaard door 40 

de Rechtbank van Koophandel te Brussel. De schuld van 

de bvba F. DIRIX ten aanzien van eiser bedroeg 

187.629,55 EUR. 

 

 In de vijf jaar die voorafging aan dit faillis-45 

sement was verweerder reeds betrokken bij twee andere 

faillissementen met schulden ten aanzien van eiser, 

respectievelijk als bestuurder van de CVBA FRAMMO, die 

failliet was verklaard op 25 november 2008 (RSZ-schuld 

van 46.926,05 EUR), en als zaakvoerder van de bvba ETS 50 

MONTEBELLO, waarvan het faillissement op 2 maart 2009 

was uitgesproken (RSZ-schuld van 209.940,50 EUR). 

 

 Bij dagvaarding van 8 december 2011 werd ver-

weerder door eiser persoonlijk en hoofdelijk aansprake-55 

lijk gesteld voor de socialezekerheidsschuld van de 

bvba F. DIRIX met toepassing van artikel 265, §2, 

W.Venn. 

 

 Bij vonnis van 11 april 2013 verklaarde de 60 

Rechtbank van Koophandel te Brussel de vordering van 

eiser gegrond. 
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 Verweerder legde op 21 juni 2013 een verzoek-

schrift tot hoger beroep neer ter griffie van het Hof 65 

van Beroep te Brussel. 

 

 Het bestreden arrest verklaarde dit hoger be-

roep gegrond en de vordering van eiser ongegrond in zo-

verre verweerder te goeder trouw was waardoor de wette-70 

lijke voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid van verweerder op grond van artikel 

265, §2, W.Venn. niet waren vervuld. 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 75 

Geschonden wetsbepalingen: 

 

- artikel 265, §2, van het Wetboek van vennootschap-

pen van 7 mei 1999 (W.Venn.); 

- artikel 574, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wet-80 

boek. 

 

Aangevochten beslissing: 

 

 Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van 85 

verweerder gegrond, vernietigt het beroepen vonnis en 

verklaart de vordering van eiser ongegrond. 

 

 Het bestreden arrest oordeelt dat de wettelijke 

voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aan-90 

sprakelijkheid van verweerder op grond van artikel 265, 

§2, W.Venn. niet zijn vervuld, op grond van de volgende 

motieven: 
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« In zijn arrest van 25 september 2014 (arrest 95 

133/2014) beantwoordde het Grondwettelijk Hof een 

aantal prejudiciële vragen betreffende artikel 265, 

§ 2 W. Venn. Het Grondwettelijk Hof overweeg(t) als 

volgt: 

 100 

« ‘ B.8. De in het geding zijnde bepalingen stellen een objectieve aanspra-

kelijkheid in en verlenen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en 

aan de curator een appreciatiebevoegdheid om de verschuldigde socia-

lezekerheidsbijdragen en supplementen voor het geheel of een deel terug 

te vorderen.  105 

 

« ‘ De vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid dient 

evenwel te worden ingesteld bij een rechtscollege, namelijk de rechtbank 

van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennoot-

schap. Die rechtbank dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden 110 

voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, en 

met name na te gaan of de betrokken bestuurders en gewezen bestuur-

ders in de periode van vijf jaar voorafgaand aan een nieuw faillissement 

betrokken zijn geweest bij minstens twee andere faillissementen met 

schulden ten aanzien van een inningsinstelling van de socialezeker-115 

heidsbijdragen.  

 

« ‘ Doordat de in het geding zijnde bepalingen erin voorzien dat de perso-

nen die zij beogen persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk kunnen wor-

den gesteld «voor het geheel of een deel van [de] sociale bijdragen, bij-120 

drageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding», stellen zij bo-

vendien de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator in staat de 

mate van die hoofdelijkheid te bepalen, en moet de rechtbank, in rechte 

en in feite, de omvang van de verschuldigde sociale bijdragen, bijdrage-

opslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding kunnen beoordelen 125 

op basis van de bij haar ingestelde vordering. Ten aanzien van de om-
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vang van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen, 

heeft de bevoegde rechtbank, bij de behandeling van de ingestelde vor-

dering, derhalve eenzelfde beoordelingsbevoegdheid als de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid en de curator. In die interpretatie is aan de be-130 

trokken bestuurders en gewezen bestuurders de toegang tot een rechter 

met volle rechtsmacht gewaarborgd.  

 

« ‘ B.9.1. De in het geding zijnde bepalingen stellen dat de bedoelde perso-

nen aansprakelijk «kunnen» worden gesteld, zodat het de rechter toe-135 

komt vast te stellen of in het concrete geval, de persoonlijke en hoofde-

lijke aansprakelijkheid van de bestuurders en gewezen bestuurders in het 

geding is (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/011, p. 14).  

 

« ‘ B.9.2. Zoals is aangegeven in B.4, blijkt uit de totstandkoming van de in 140 

het geding zijnde bepalingen dat de wetgever vooral de malafide be-

stuurders en gewezen bestuurders aansprakelijk heeft willen stellen die 

zich schuldig maken aan sociale fraude doordat ze een onderneming op-

richten en vervolgens een faillissement uitlokken zonder dat ze hun so-

cialezekerheidsschulden hebben betaald en die deze werkwijze meer-145 

maals herhalen. De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voor-

waarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn ver-

vuld, kan nagaan of er, in geval van de herhaalde betrokkenheid bij fail-

lissementen met socialezekerheidsschulden, sprake is van een dergelijk 

procedé van frauduleuze herhaling en kan bij het bepalen van de om-150 

vang van de bedragen waartoe de bestuurder en de gewezen bestuurder 

gehouden zijn, derhalve rekening houden met het gegeven of zij al dan 

niet te goeder trouw waren.  

 

« ‘ B.9.3. Onder voorbehoud van die interpretatie is de in het geding zijnde 155 

maatregel redelijk verantwoord in het licht van de nagestreefde doelstel-

ling en dienen de prejudiciële 13 vraag in de zaak nr. 5722 en de tweede 

M&D Seminars 528



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 21-06-2021

  VERZOEKSCHRIFT/6 

 

prejudiciële vraag in de zaak nr. 5806 ontkennend te worden beant-

woord.  

 160 

« ‘ (…) 

 

«  Onder voorbehoud van de in B.8 en B.9 vermelde interpretatie, schenden 

artikel 265, § 2 en artikel 409, § 2 van het Wetboek van vennootschap-

pen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.’ 165 

 

« Uit deze rechtspraak volgt dat de rechter een ap-

preciatiebevoegdheid heeft bij de beoordeling van 

de toepassingsvoorwaarden van de objectieve aan-

sprakelijkheid waarin artikel 265, §2 W. Venn. 170 

voorziet. De rechter kan nagaan of er, in geval van 

de herhaalde betrokkenheid bij faillissementen met 

socialezekerheidsschulden, sprake is van een 

procédé van frauduleuze herhaling en kan bij het 

bepalen van de omvang van de bedragen waartoe de 175 

zaakvoerder of bestuurder gehouden is, derhalve re-

kening houden met het gegeven of deze al dan niet 

te goeder trouw was. 

 

« Gelet op het vonnis van de rechtbank van koophandel 180 

te Antwerpen d.d. 10 april 2014, de bijkomende in-

formatie en stukken die (verweerder) verstrekt in 

verband met het faillissement van de bvba Ets. MON-

TEBELLO en de gevolgen die het faillissement van de 

bvba Ets. MONTEBELLO heeft gehad voor de bvba F. 185 

DIRIX, oordeelt het hof dat (verweerder) te goeder 

trouw heeft gehandeld en er in dit specifieke geval 

geen sprake is van een procédé van sociale fraude 

dat erin bestaat vennootschappen op te richten om 
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ze vervolgens failliet te laten gaan zonder beta-190 

ling van de socialezekerheidsschulden. 

 

« Rekening houdend met de goede trouw van (verweer-

der) zijn de wettelijke voorwaarden voor de per-

soonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van 195 

(verweerder) op grond van artikel 265, § 2, W. 

Venn. niet vervuld en kan (verweerder) niet per-

soonlijk en hoofdelijk worden aangesproken door 

(eiser) voor de RSZ-schuld van de bvba F. DIRIX». 

 200 

(arrest, p.6-8). 

 

Grieven 

 

1./ Krachtens artikel 265, §2, W.Venn. kunnen de zaak-205 

voerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen 

die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werke-

lijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, door eiser en 

de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk wor-

den gesteld voor het geheel of een deel van alle op het 210 

ogenblik van de uitspraak van het faillissement ver-

schuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, ver-

wijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in arti-

kel 54ter van het koninklijk besluit van 28 november 

1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 215 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-

treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

indien komt vast te staan (1) dat een door hen begane 

grove fout aan de basis lag van het faillissement, (2) 

of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf 220 

jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situa-
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tie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, 

§3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 

algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werk-

nemers, met name wanneer zij tijdens een periode van 225 

vijf jaar vóór het faillissement bij minstens twee 

faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige opera-

ties betrokken werden met schulden ten aanzien van een 

inningsorganisme van de socialezekerheidsbijdragen. 

 230 

 Artikel 265, § 2, W.Venn. voert aldus een bijzonde-

re objectieve aansprakelijkheid in van zaakvoerders, 

gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten 

aanzien van de zaken van een personenvennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid hebben 235 

gehad, voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen en 

aankleven. 

 

2./ De vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid dient door eiser te worden ingesteld 240 

bij een rechtscollege, namelijk de rechtbank van koop-

handel die kennis neemt van het faillissement van de 

vennootschap (artikel 574, 1° en 2°, Ger.W.). 

 

 Bij de behandeling van de ingestelde vordering 245 

heeft die rechtbank eenzelfde beoordelingsbevoegdheid 

als eiser. 

 

3./ In zoverre artikel 265, § 2, W.Venn. voorziet dat, 

in geval van de herhaalde betrokkenheid bij faillisse-250 

menten met socialezekerheidsschulden, de personen die 

het beoogt, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk 

kunnen worden gesteld «voor het geheel of een deel»  van 
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de onbetaalde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, ver-

wijlinteresten en de vaste vergoeding, stelt deze bepa-255 

ling eiser in staat zelf de mate van die hoofdelijkheid 

te bepalen. 

 

 Bij het bepalen van de omvang van de sociale schuld 

waarvoor de betrokken zaakvoerders, gewezen zaakvoer-260 

ders en alle andere personen die enige bestuursbevoegd-

heid hebben gehad, persoonlijk en hoofdelijk moeten in-

staan, beschikt eiser over een appreciatiebevoegdheid 

waardoor hij rekening kan houden met het feit of de be-

trokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan sociale 265 

fraude doordat ze een onderneming oprichten en vervol-

gens een faillissement uitlokken zonder dat ze hun so-

cialezekerheidsschulden hebben betaald en deze werkwij-

ze meermaals herhalen.  

 270 

 Bij het bepalen van de mate waarin de betrokken 

zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere per-

sonen die enige bestuursbevoegdheid hebben gehad in de 

gefailleerde vennootschap, persoonlijk en hoofdelijk 

aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de sociale 275 

schuld van die vennootschap, kan eiser derhalve reke-

ning houden met hun goede trouw. 

 

4./ Zodra de rechtbank, die moet nagaan of de wettelij-

ke voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aan-280 

sprakelijkheid zijn vervuld, aanneemt dat de in artikel 

265, §2, W.Venn. beoogde personen in de periode van 

vijf jaar voorafgaand aan een nieuw faillissement be-

trokken zijn geweest bij minstens twee andere faillis-

sementen met schulden ten aanzien van een inningsin-285 
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stelling van de socialezekerheidsbijdragen, kan het 

principe van de persoonlijke en hoofdelijke aansprake-

lijkheid van deze personen niet meer in vraag worden 

gesteld. 

 290 

Enkel de mate van de hoofdelijkheid ligt nog ter 

beoordeling van de rechtbank waarbij de rechtbank, in 

rechte en in feite, kan nagaan of er al dan niet sprake 

was van een procedé van frauduleuze herhaling en of de 

betrokken zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle 295 

andere personen die enige bestuursbevoegdheid hebben 

gehad in de gefailleerde vennootschap te goeder trouw 

hebben gehandeld, in welk geval de rechtbank kan be-

slissen dat deze personen slechts voor een deel  van de 

onbetaalde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, ver-300 

wijlinteresten en de vaste vergoeding persoonlijk en 

hoofdelijk dienen in te staan. 

 

De aanwezigheid van goede trouw en de afwezigheid 

van een procédé van frauduleuze herhaling kunnen even-305 

wel niet het besluit wettigen dat de wettelijke voor-

waarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprake-

lijkheid op grond van artikel 265, §2, W.Venn. niet 

zijn vervuld. 

 310 

Nadat de rechtbank heeft vastgesteld dat de situa-

tie zoals beschreven in artikel 38, §3octies, 8°, van 

de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen 

van de sociale zekerheid voor werknemers, zich effec-

tief heeft voorgedaan, met name de herhaalde betrokken-315 

heid bij faillissementen met socialezekerheidsschulden, 

kan immers niet meer worden betwist dat de wettelijke 
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voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aan-

sprakelijkheid op grond van artikel 265, §2, W.Venn. 

zijn vervuld. 320 

 

Anders dan het bestreden arrest oordeelt, volgt 

uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, waarvan 

de overwegingen werden aangehaald in het bestreden ar-

rest, en die hier als herhaald moeten worden beschouwd, 325 

niet dat de rechtbank ook over een appreciatiebevoegd-

heid beschikt bij de beoordeling van deze wettelijke 

toepassingsvoorwaarden van de persoonlijke en hoofde-

lijke aansprakelijkheid ex artikel 265, §2, W.Venn. 

 330 

De goede trouw en de ontstentenis van sociale 

fraude hebben slechts belang bij het bepalen van de om-

vang van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en 

supplementen waartoe de betrokken zaakvoerders, gewezen 

zaakvoerders en alle andere personen die enige be-335 

stuursbevoegdheid hebben gehad in de gefailleerde ven-

nootschap persoonlijk en hoofdelijk gehouden zijn, en 

kunnen geen afbreuk doen aan het principe van hun per-

soonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor min-

stens een deel van de schuld. 340 

 

5./ Het bestreden arrest stelt vast dat verweerder, die 

zaakvoerder was van de bvba F. DIRIX, welke vennoot-

schap op 13 september 2011 werd failliet verklaard, in 

de periode van vijf jaar voorafgaand aan dit faillisse-345 

ment als bestuurder respectievelijk zaakvoerder betrok-

ken was bij twee andere faillissementen met schulden 

ten aanzien van eiser, namelijk het faillissement van 
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de cvba FRAMMO op 25 november 2008 en het faillissement 

van de bvba ETS MONTEBELLO op 2 maart 2009. 350 

 

 Aan de wettelijke voorwaarde voor de toepassing van 

de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van 

verweerder op grond van artikel 265, §2, W.Venn., zijn-

de de situatie zoals beschreven in artikel 38, 355 

§3octies, 8°, van deet van 29 juni 1981, was aldus vol-

daan. 

 

 Het bestreden arrest weigert niettemin om verweer-

der met toepassing van artikel 265, §2, W.Venn. per-360 

soonlijk en hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de 

RSZ-schulden van de bvba F. DIRIX om reden dat hij te 

«goeder trouw» heeft gehandeld. 

 

 Zodoende miskent het bestreden arrest het objectief 365 

karakter van de bestuurdersaansprakelijkheid voor onbe-

taalde sociale bijdragen ex artikel 265, §2, W.Venn., 

welke bepaling de rechtbank, ingeval van de herhaalde 

betrokkenheid bij faillissementen met socialezekerheidsschul-

den, geen appreciatiebevoegdheid laat bij de beoorde-370 

ling van het principe van de hoofdelijke objectieve aan-

sprakelijkheid en enkel toelaat de goede trouw in reke-

ning te brengen bij de beoordeling van de mate waarin 

de betrokkenen hoofdelijk moeten instaan voor de socia-

le schulden van de gefailleerde vennootschap waarvan 375 

zij de zaakvoerder of gewezen zaakvoerder waren of 

waarin zij enige bestuursbevoegdheid hebben gehad. 

 

6./ Hieruit volgt dat het bestreden arrest, eerste on-

derdeel, niet wettig heeft beslist dat, rekening hou-380 

M&D Seminars 535



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 21-06-2021

  VERZOEKSCHRIFT/13 

 

dende met de goede trouw van verweerder, de wettelijke 

voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aan-

sprakelijkheid van verweerder op grond van artikel 265, 

§2, W.Venn. niet zijn vervuld zodat verweerder bijge-

volg niet persoonlijk en hoofdelijk kan worden aange-385 

sproken door eiser voor de RSZ-schuld van de bvba F. 

DIRIX, terwijl de goede trouw van verweerder slecht in 

rekening mag worden gebracht bij de beoordeling van de 

omvang van de hoofdelijke gehoudenheid en niet bij de 

beoordeling van de toepassingsvoorwaarden van de objec-390 

tieve aansprakelijkheid ex artikel 265, §2, W.Venn. zo-

dat verweerder minstens voor een deel van de sociale 

schuld persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk diende 

te worden gesteld (schending van de artikelen 265, §2, 

W.Venn. en 574, 1° en 2°, Ger.W.). 395 

 

7./ Het bestreden arrest beoordeelt bovendien enkel de 

goede trouw van verweerder in verband met het faillis-

sement van de bvba ETS MONTEBELLO: 

 400 

« Gelet op het vonnis van de rechtbank van koophandel 

te Antwerpen d.d. 10 april 2014, de bijkomende in-

formatie en stukken die (verweerder) verstrekt in 

verband met het faillissement van de bvba Ets. MON-

TEBELLO en de gevolgen die het faillissement van de 405 

bvba Ets. MONTEBELLO heeft gehad voor de bvba F. 

DIRIX, oordeelt het hof dat (verweerder) te goeder 

trouw heeft gehandeld en er in dit ‘specifieke ge-

val’ geen sprake is van een procédé van sociale 

fraude dat erin bestaat vennootschappen op te rich-410 

ten om ze vervolgens failliet te laten gaan zonder 

betaling van de socialezekerheidsschulden» (p.8, 

eerste alinea). 
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 Of verweerder ook te goeder trouw was geweest bij 415 

het faillissement van de cvba FRAMMO en de cvba F. DI-

RIX werd niet door de appelrechters onderzocht. 

 

 De beslissing dat verweerder in het kader van het 

faillissement van de bvba ETS MONTEBELLO te goeder 420 

trouw heeft gehandeld, kan derhalve niet naar recht 

verantwoorden dat verweerder niet persoonlijk en hoof-

delijk kan worden aangesproken door eiser voor de RSZ-

schuld van de bvba F. DIRIX op grond van artikel 265, 

§2, W.Venn. in zoverre niet werd onderzocht en uitge-425 

sloten dat verweerder in het kader van de overige fail-

lissementen sociale fraude heeft gepleegd. 

 

8./ Hieruit volgt dat het bestreden arrest, tweede on-

derdeel, niet wettig de vordering van eiser integraal 430 

heeft afgewezen louter op grond van de vaststelling dat 

verweerder te goeder trouw was geweest in het kader van 

het faillissement van de bvba ETS MONTEBELLO (schending 

van de artikelen 265, §2, W.Venn. en 574, 1° en 2°, 

Ger.W.). 435 

 

 

 

 

 440 

TOELICHTING 
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1./ Krachtens artikel 265, §2, W.Venn., zoals ingevoerd 

bij Programmawet van 27 december 2006, kunnen (gewezen) 445 

zaakvoerders, en alle andere personen die ten aanzien 

van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbe-

voegdheid hebben gehad, door eiser persoonlijk en hoof-

delijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of 

een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van 450 

het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bij-

drageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding 

bedoeld in artikel 54ter  Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, 

indien,  

 455 

(1) ofwel komt vast te staan dat een door hen begane 

grove fout aan de basis lag van het faillissement, 

 

(2) ofwel wanneer deze personen zich, in de loop van de 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de failliet-460 

verklaring in de situatie hebben bevonden zoals be-

schreven in artikel 38, §3octies, 8°, Algemene be-

ginselenwet sociale zekerheid, met name wanneer zij 

tijdens een periode van vijf jaar vóór het faillis-

sement bij minstens twee faillissementen, vereffe-465 

ningen of gelijkaardige operaties betrokken werden 

met schulden ten aanzien van de Rijksdienst. 

 

 In onderhave zaak werd niet betwist dat verweerder 

in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het fail-470 

lissement van de bvba F. DIRIX betrokken was bij twee 

faillissementen met RSZ-schulden, met name bij de cvba 

FRAMMO en de bvba ETS MONTEBELLO. 

 

M&D Seminars 538



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 21-06-2021

  VERZOEKSCHRIFT/16 

 

 Het bestreden arrest weigerde niettemin om verweer-475 

der op grond van artikel 265, §2, W.Venn. persoonlijk 

en hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de RSZ-

schulden van de bvba F. DIRIX om reden dat de hij te 

«goeder trouw» heeft gehandeld. 

 480 

2./ Het Hof van Beroep te Brussel was de mening toege-

daan dat het bij de beoordeling van de toepassingsvoor-

waarden van de objectieve aansprakelijkheid ex artikel 

265, §2, W.Venn. over een appreciatiebevoegdheid be-

schikt in die zin dat het kon afzien van de toepassing 485 

van deze bestuurdersaansprakelijkheid indien het vast-

stelde dat de bestuurder of zaakvoerder niet malafide 

was en er dus geen sprake was van een procedé van soci-

ale fraude. 

 490 

 In dat verband werd verwezen naar een arrest van 25 

september 2014 van het Grondwettelijk Hof (nr.133/2014) 

waarin onder meer het volgende werd gesteld: 

 

« B.9.2. Zoals is aangegeven in B.4, blijkt uit de 495 

totstandkoming van de in het geding zijnde bepa-

lingen dat de wetgever vooral de malafide bestuur-

ders en gewezen bestuurders aansprakelijk heeft 

willen stellen die zich schuldig maken aan sociale 

fraude doordat ze een onderneming oprichten en ver-500 

volgens een faillissement uitlokken zonder dat ze 

hun socialezekerheidsschulden hebben betaald en die 

deze werkwijze meermaals herhalen. De rechter, die 

dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor 

de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid 505 

zijn vervuld, kan nagaan of er, in geval van de 
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herhaalde betrokkenheid bij faillissementen met so-

cialezekerheidsschulden, sprake is van een derge-

lijk procedé van frauduleuze herhaling en kan bij 

het bepalen van de omvang van de bedragen waartoe 510 

de bestuurder en de gewezen bestuurder gehouden 

zijn, derhalve rekening houden met het gegeven of 

zij al dan niet te goeder trouw waren». 

 

 Uit deze beschouwingen volgt evenwel niet dat het 515 

Grondwettelijk Hof van oordeel is dat de rechtbank over 

een appreciatiebevoegdheid beschikt die toelaat, bij 

het beoordelen van de «wettelijke voorwaarden voor de 

persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid», om re-

kening te houden met de goede trouw van de zaakvoerder 520 

of bestuurder. De appreciatiebevoegdheid waarvan sprake 

in het aangehaalde arrest kan enkel spelen bij «het be-

palen van de omvang van de bedragen waartoe de bestuur-

der en de gewezen bestuurder gehouden zijn». 

 525 

 Het Grondwettelijk Hof maakt inderdaad duidelijk 

dat de omvang van de appreciatiebevoegdheid van de 

rechter moet beoordeeld worden in het licht van de ap-

preciatiebevoegdheid waarover eiser zelf beschikt: 

 530 

« B.8. De in het geding zijnde bepalingen stellen een 

objectieve aansprakelijkheid in en verlenen aan de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de cura-

tor een appreciatiebevoegdheid om de verschuldigde 

socialezekerheidsbijdragen en supplementen voor het 535 

geheel of een deel terug te vorderen. 

 

« (…) 
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« Doordat de in het geding zijnde bepalingen erin 540 

voorzien dat de personen die zij beogen persoonlijk 

en hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld 

‘voor het geheel of een deel van [de] sociale bijdragen, bijdrageopslagen, 

verwijlinteresten en de vaste vergoeding’, stellen zij bovendien 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator 545 

in staat de mate van die hoofdelijkheid te bepalen, 

en moet de rechtbank, in rechte en in feite, de om-

vang van de verschuldigde sociale bijdragen, bij-

drageopslagen, verwijlinteresten en de vaste ver-

goeding kunnen beoordelen op basis van de bij haar 550 

ingestelde vordering. Ten aanzien van de omvang van 

de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en sup-

plementen, heeft de bevoegde rechtbank, bij de be-

handeling van de ingestelde vordering, derhalve 

eenzelfde beoordelingsbevoegdheid als de Rijks-555 

dienst voor Sociale Zekerheid en de curator.» 

 

 De appreciatiebevoegdheid van de rechtbank is bij-

gevolg, zoals ook het geval is voor eiser zelf, strikt 

beperkt tot het bepalen van de mate van de hoofdelijk-560 

heid, m.a.w. van de omvang van de bedragen waartoe de 

zaakvoerder en bestuurder gehouden kunnen zijn. 

 

 De rechtbank beschikt dus niet over een appreciatiebevoegd-

heid wat betreft de toepassingsvoorwaarden van de objectieve 565 

aansprakelijkheid ten aanzien van de zaakvoerder of be-

stuurder die in een periode van vijf jaar vóór het 

faillissement bij minstens twee faillissementen, veref-

feningen of gelijkaardige operaties met schulden ten 

aanzien van eiser was betrokken: 570 
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« De vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid dient evenwel te worden ingesteld 

bij een rechtscollege, namelijk de rechtbank van 

koophandel die kennis neemt van het faillissement 575 

van de vennootschap. Die rechtbank dient te oorde-

len of de wettelijke voorwaarden voor de persoon-

lijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn ver-

vuld, en met name na te gaan of de betrokken be-

stuurders en gewezen bestuurders in de periode van 580 

vijf jaar voorafgaand aan een nieuw faillissement 

betrokken zijn geweest bij minstens twee andere 

faillissementen met schulden ten aanzien van een 

inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdra-

gen» (B.8). 585 

 

 De rechtbank kan bijgevolg slechts nagaan of de 

zaakvoerder of bestuurder zich al dan niet in die situ-

atie bevindt.  

 590 

 Indien de zaakvoerder of bestuurder zich effectief 

in die situatie bevindt, zal de rechtbank alsdan 

slechts kunnen vaststellen dat de voorwaarden voor de 

“objectieve” aansprakelijkheid zijn vervuld en is zij 

verplicht om die zaakvoerder of bestuurder persoonlijk 595 

en hoofdelijk aansprakelijk te stellen, minstens voor 

een deel van de sociale schuld. 

 

 De vraag of er sprake is van sociale fraude of goe-

de trouw is derhalve enkel relevant om te bepalen of de 600 

zaakvoerder of bestuurder voor het geheel of slechts 

een deel van de sociale schulden persoonlijk en hoofde-
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lijk aansprakelijk kan worden gesteld en niet om te be-

palen of zij al dan niet persoonlijk en hoofdelijk aan-

sprakelijk kunnen worden gesteld. 605 

 

 In zoverre het bestreden arrest louter op grond van 

het feit dat verweerder te goede trouw was, beslist 

heeft om hem niet persoonlijk en hoofdelijk aansprake-

lijk te stellen voor de sociale schulden van de bvba F. 610 

DIRIX is deze beslissing derhalve niet naar recht ver-

antwoord nu het bestreden arrest zodoende het objectief 

karakter van de aansprakelijkheidsregeling ex artikel 265, 

§2, W.Venn. miskent. 

 615 

 Ook wanneer er geen sprake is van een procédé van 

sociale fraude dat erin bestaat vennootschappen op te 

richten om ze vervolgens failliet te laten gaan zonder 

betaling van de socialezekerheidsschulden, dient de 

rechtbank, op grond van artikel 265, §2, W.Venn., de 620 

zaakvoerder of bestuurder persoonlijk en hoofdelijk 

aansprakelijk te stellen zodra vaststaat dat de wette-

lijke voorwaarden voor deze objectieve aansprakelijk-

heid zijn vervuld, te dezen dat de zaakvoerder of be-

stuurder in de periode van vijf jaar vóór het faillis-625 

sement bij minstens twee faillissementen, vereffeningen 

of gelijkaardige operaties werd betrokken met schulden 

ten aanzien van eiser. 

 

3./ Door de appelrechters werd bovendien enkel verwezen 630 

naar de goede trouw van verweerder in het kader van het 

faillissement van de bvba ETS MONTEBELLO, zonder te on-

derzoeken of hij ook te goeder trouw was geweest bij 
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het faillissement van de cvba FRAMMO en de cvba F. DI-

RIX. 635 

 

 De beslissing dat verweerder te goeder trouw was in 

het kader van het faillissement van de bvba ETS MONTE-

BELLO, kan derhalve niet naar recht verantwoorden dat 

de vordering van eiser ongegrond werd verklaard.  640 

 

 De voorliggende beslissing is bijgevolg ook om die 

reden strijdig met artikel 265, §2, W.Venn. 

 

 645 

 

 

 

 

 650 

 

 

 OM DEZE REDENEN, 

 

 besluit voor eiser ondergetekende advocaat bij het 655 

Hof van Cassatie, dat het U behage, Hooggeachte Dames 

en Heren, het bestreden arrest te vernietigen, de zaak 

en partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep, 

kosten als naar recht. 

 660 
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    Brussel, 2 april 2015 

 

 

 665 

 

 

 

     Geoffroy de FOESTRAETS 

 670 

 

 

 

 

 675 
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Cass. 7 april 2017, C.16.0390.N 
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 7 APRIL 2017 C.16.0390.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.16.0390.N 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met ze-

tel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

F. H., die woonplaats kiest op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Michel Em-

merechts, gerechtsdeurwaarder, met kantoor te 1020 Brussel, Dieudonné Lefèvre-

straat 65, 

verweerder. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 21 april 2016. 

M&D Seminars 549



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 21-06-2021

 7 APRIL 2017 C.16.0390.N/2 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 265, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kun-

nen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aan-

zien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben 

gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op 

het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdra-

gen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 

54ter uitvoeringsbesluit RSZ-wet indien zij zich, in de loop van de periode van 

vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben    

zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, Algemene Beginselenwet Sociale 

Zekerheid. 

Artikel 38, § 3octies, 8°, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid verwijst 

naar de situatie waarin deze bestuurders bij minstens twee faillissementen, veref-

feningen of gelijkaardige operaties met schulden ten aanzien van een inningsorga-

nisme van de sociale zekerheidsbijdragen betrokken waren. 

Wanneer zij betrokken zijn bij een faillissement met schulden ten aanzien van een 

inningsorganisme van de sociale zekerheidsbijdragen dat eveneens wordt uitge-

sproken op de datum van het faillissement van de vennootschap waarvan de socia-

le schulden het voorwerp uitmaken van de in artikel 265, § 2, eerste lid, Wetboek 

van Vennootschappen bedoelde aansprakelijkheid, wordt het eerstgenoemde fail-
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 7 APRIL 2017 C.16.0390.N/3 

lissement voor de toepassing van artikel 265, § 2, eerste lid, Wetboek van Ven-

nootschappen geacht zich te hebben voorgedaan in de periode van vijf jaar voor-

afgaand aan het laatstgenoemde faillissement. 

2. Uit het arrest blijkt dat: 

- de verweerder zaakvoerder was van DWL bvba, Move Your Business bvba en 

All Move bvba; 

- DWL bvba op 13 oktober 2009 failliet werd verklaard met sociale schulden; 

- Move Your Business bvba en All Move bvba op 13 september 2012 failliet 

werden verklaard met sociale schulden. 

3. Door het faillissement van Move Your Business bvba niet in aanmerking te 

nemen als een eerder faillissement dat zich heeft voorgedaan in de periode van 

vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring van All Move bvba, op grond dat 

beide faillissementen op dezelfde datum werden uitgesproken, verantwoorden de 

appelrechters hun beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Beatrijs    

Deconinck, en de raadsheren Koen Mestdagh, Bart Wylleman en Koenraad 

Moens, en in openbare rechtszitting van 7 april 2017 uitgesproken door sectie-

voorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van           

Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 
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K. Vanden Bossche K. Moens B. Wylleman 

K. Mestdagh B. Deconinck E. Dirix 
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VOORZIENING TOT CASSATIE 

VOOR:  de RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID,  

openbare instelling, opgericht bij besluitwet 

van 28 december 1944, met zetel te 1060 Brus-

sel, Victor Hortaplein, 11, 5 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester Geof-

froy de FOESTRAETS, advocaat bij het Hof van 

Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, 

Dalstraat, 67, waar keuze van woonplaats 

wordt gedaan, 10 

 

  eiser tot cassatie, 

 

TEGEN : de Heer F. H.,  die keuze van woonst doet op 

het kantoor van Bart MEIJSSEN, plaatsvervan-15 

gend gerechtsdeurwaarder, vervangend Michel 

EMMERECHTS, gerechtsdeurwaarder, kantoorhou-

dende te 1020 Brussel (Laken), Dieudonné 

Lefèvrestraat 65,   

 20 

  verweerder in cassatie, 

 

* * * 

 Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter, 

de Dames en Heren Raadsheren, leden van het Hof van 25 

Cassatie,  

* * * 

 

 Hooggeachte Dames en Heren, 

 30 
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 Eiser heeft de eer het arrest aan Uw toezicht 

te onderwerpen dat op 21 april 2016 op tegenspraak werd 

gewezen door de vijfde kamer van het Hof van Beroep te 

Antwerpen (2014/AR/1659). 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 35 

 

 Verweerder was zaakvoerder van de bvba ALL MOVE 

die op 13 september 2012 failliet werd verklaard. De 

schuld van de bvba ALL MOVE ten aanzien van eiser be-

droeg 204.356,27 EUR. 40 

 

 Volgens eiser was verweerder in de periode van 

vijf jaar die voorafging aan dit faillissement betrok-

ken bij twee andere faillissementen met schulden ten 

aanzien van eiser, respectievelijk als zaakvoerder van 45 

de bvba DWL, failliet verklaard op 13 oktober 2009 met 

een RSZ-schuld van 7.975,37 EUR, en als zaakvoerder van 

de bvba MOVE YOUR BUSINESS, waarvan het faillissement 

op 13 september 2012 was uitgesproken met een RSZ-

schuld van 333.448,22 EUR. 50 

 

 Bij dagvaarding van 16 september 2013 werd ver-

weerder door eiser, met toepassing van artikel 265, §2, 

eerste lid, W.Venn., persoonlijk en hoofdelijk aanspra-

kelijk gesteld voor de op het tijdstip van het faillis-55 

sement van de bvba ALL MOVE onbetaald gebleven sociale 

bijdragen, op grond van zijn  betrokkenheid bij die 

eerdere faillissementen. 

 

 Bij vonnis van 12 mei 2014 verklaarde de Recht-60 

bank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, de 

vordering van eiser ongegrond. Volgens de rechtbank was 

verweerder voordien maar in één ander faillissement be-
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trokken geweest, met name het faillissement van de bvba 

DWL, zodat geen toepassing kon worden gemaakt van arti-65 

kel 265, §2, eerste lid, W.Venn. Met het faillissement 

van de bvba MOVE YOUR BUSINESS kon volgens de rechtbank 

immers geen rekening worden gehouden nu het op dezelfde 

dag als het faillissement van de bvba ALL MOVE was uit-

gesproken zodat het ene niet als chronologisch anteri-70 

eur ten opzichte van het andere kon worden beschouwd. 

 

 Eiser legde op 23 juni 2014 een verzoekschrift 

tot hoger beroep neer ter griffie van het Hof van Be-

roep te Antwerpen. 75 

 

 Het bestreden arrest verklaart dit hoger beroep 

ongegrond.  

 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 80 

 

Geschonden wetsbepalingen: 

 

- artikel 265, §2, eerste lid, van het Wetboek van 

vennootschappen van 7 mei 1999 (W.Venn.); 85 

- artikel 38, §3octies, 8°, van de wet van 29 juni 

1981 houdende de algemene beginselen van de socia-

le zekerheid voor werknemers; 

- de artikelen 6 en 14 van de Faillissementswet van 

8 augustus 1997; 90 

- artikel 783 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór 

zijn vervanging bij wetten van 10 juli 2006 en 31 

december 2012. 

 

Aangevochten beslissing: 95 
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 Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van 

eiser ongegrond en bevestigt zodoende het vonnis van de 

eerste rechter waarin de vordering van eiser ongegrond 

werd verklaard. 100 

 

 Het bestreden arrest oordeelt dat de wettelijke 

voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aan-

sprakelijkheid van verweerder op grond van artikel 265, 

§2, eerste lid, W.Venn. niet zijn vervuld, met name was 105 

niet voldaan aan de vereiste dat verweerder voordien in 

een periode van vijf jaar voorafgaand aan het faillis-

sement van de bvba ALL MOVE betrokken was in twee eer-

dere faillissementen met onbetaald gebleven RSZ-

schulden : 110 

 

“ De eerste rechter heeft correct geoordeeld dat con-

form art. 265 W.Venn. – art.38 §3, 8° Wet van 29 

juni 1981, opdat de zaakvoerder/bestuurder aanspra-

kelijk zou kunnen worden gesteld voor RSZ-schulden 115 

in een faillissement vereist is dat hij voordien in 

een periode van 5 jaren betrokken was in twee eer-

dere faillissementen met onbetaald gebleven RSZ-

schulden. 

 120 

“ (Verweerder) was zaakvoerder van bvba DWL. Die ven-

nootschap is failliet verklaard op 13 oktober 2009 

met een RSZ-schuld van 7.975,37 euro. 
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“ Nadien werden op 13 september 2012 de vennootschap-125 

pen All Move en Move Your Business, waarvan (ver-

weerder)  zaakvoerder was, failliet verklaard. 

 

“ Vermits deze beide faillissementen op dezelfde da-

tum werden uitgesproken heeft de eerste rechter te-130 

recht geoordeeld dat niet kan besloten worden dat 

het ene faillissement dateert van voor het andere. 

Opeenvolging in de tijd betekent dat het ene fail-

lissement anterieur moet zijn aan het andere.  Dat 

is niet het geval bij faillissementen die op de-135 

zelfde dag worden uitgesproken en die geacht worden 

uitwerking te hebben op hetzelfde ogenblik. 

 

“ Aangezien wettelijk drie opeenvolgende faillisse-

menten vereist zijn in een periode van 5 jaren 140 

heeft de eerste rechter correct besloten dat niet 

voldaan was aan deze vereist. 

 

“ Het hof merkt ter zake ook op dat niet bewezen is 

dat (verweerder) dermate gehandeld heeft dat beide 145 

faillissementen op dezelfde datum werden uitgespro-

ken en aldus zelf aan de basis ligt van deze gang 

van zaken. 

 

“ Het hoger beroep is ongegrond.” 150 

(arrest, p.4, punt 2). 

 

Grieven 
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1./ Krachtens artikel 265, §2, eerste lid, W.Venn. kun-155 

nen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle ande-

re personen die ten aanzien van de zaken van de ven-

nootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, 

door eiser en de curator persoonlijk en hoofdelijk aan-

sprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel 160 

van alle op het ogenblik van de uitspraak van het fail-

lissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageop-

slagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding be-

doeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit van 

28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 165 

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der ar-

beiders, indien zij zich, in de loop van de periode van 

vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de 

situatie bevonden hebben zoals beschreven 170 

in artikel 38, §3octies, 8°, van de wet van 29 juni 

1981 houdende de algemene beginselen van de sociale ze-

kerheid voor werknemers, met name wanneer zij tijdens 

een periode van vijf jaar vóór het faillissement bij 

minstens twee faillissementen, vereffeningen of gelijk-175 

aardige operaties met schulden ten aanzien van een in-

ningsorganisme van de socialezekerheidsbijdragen betrokken 

waren. 

 

 Artikel 265, §2, eerste lid, W.Venn. voert aldus in 180 

hoofde van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle 

andere personen die ten aanzien van de zaken van een 

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid be-

stuursbevoegdheid hebben gehad, een bijzondere objec-

tieve aansprakelijkheid in voor het geheel of een ge-185 

deelte van de bedoelde socialezekerheidsbijdragen, on-
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geacht of hen een fout ten laste kan worden gelegd 

(Cass., 24 maart 2016, C.15.0166.N). 

 

 Deze maatregel past in het kader van de betere in-190 

ning van de socialezekerheidsbijdragen (Parl.St., Ka-

mer, 2005-06, DOC51, 2517/011, p.8) 

 

2./ Wanneer de in voormelde bepalingen geviseerde (ge-

wezen) zaakvoerders of bestuurders van de faillietver-195 

klaarde vennootschap betrokken zijn bij een ander fail-

lissement met RSZ-schulden dat wordt uitgesproken op 

dezelfde datum van het faillissement van eerstbedoelde 

vennootschap, wordt dit ander faillissement, voor de 

toepassing van de artikelen 265, §2, eerste lid, 200 

W.Venn. en 38, §3octies, 8°, van de wet van 29 juni 

1981, geacht zich te hebben voorgedaan in de periode 

van vijf jaar voorafgaand aan het faillissement van de 

vennootschap waarvan de sociale schulden het voorwerp 

uitmaken van de in artikel 265, §2, eerste lid, W.Venn. 205 

bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid. 

 

 De betrokkenheid van de (gewezen) zaakvoerders en 

bestuurders bij de aangroei van de schulden in het ka-

der van dat eerdere faillissement situeert zich alsdan 210 

immers volledig “in de loop van de periode van vijf 

jaar voorafgaand aan de faillietverklaring” in de zin 

van de artikelen 265, §2, eerste lid, W.Venn. en 38, 

§3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981, aan welke 

betrokkenheid geen afbreuk wordt gedaan door het loute-215 

re feit dat faillissementsvonnissen die op dezelfde dag 

worden uitgesproken volgens het bestreden arrest geacht 

worden uitwerking te hebben op hetzelfde ogenblik. 
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 In het licht van de ratio legis van artikel 265, 220 

§2, eerste lid, W.Venn., zal van de betrokkenheid van 

(gewezen) zaakvoerders en bestuurders bij eerdere fail-

lissementen “in de loop van de periode van vijf jaar 

voorafgaand aan de faillietverklaring” derhalve ook 

sprake zijn wanneer die “eerdere” faillissementen wor-225 

den uitgesproken op dezelfde datum van de faillietver-

klaring. 

 

 Indien zou moeten aangenomen worden dat faillisse-

menten die op dezelfde dag worden uitgesproken als het 230 

vonnis van faillietverklaring van de vennootschap waar-

van de sociale schulden het voorwerp uitmaken van de 

hoofdelijke aansprakelijkheid ex artikel 265, §2, eer-

ste lid, W.Venn., zou iemand die (gewezen) zaakvoerder 

of bestuurder is van een groot aantal vennootschappen, 235 

welke allen op dezelfde datum met RSZ-schulden failliet 

worden verklaard, voor geen enkele van deze RSZ-

schulden hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld 

op grond van artikel 265, §2, eerste lid, W.Venn., wat 

niet de bedoeling kan zijn geweest van de wetgever nu 240 

er ook in die hypothese onmiskenbaar sprake is van een 

herhaalde betrokkenheid bij faillissementen. 

 

3./ Uit de vaststellingen van het bestreden arrest 

blijkt dat verweerder zaakvoerder was van de bvba DWL, 245 

die op 13 oktober 2009 failliet werd verklaard met RSZ-

schulden, en dat nadien, op datum van 13 september 

2012, de vennootschappen bvba MOVE YOUR BUSINESS en 

bvba ALL MOVE, waarvan verweerder eveneens zaakvoerder 

was, met RSZ-schulden failliet werden verklaard. 250 
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 Aan de voorwaarde dat verweerder “in de loop van de 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietver-

klaring” van de bvba ALL MOVE betrokken moet zijn ge-

weest bij minstens twee faillissementen met RSZ-255 

schulden was aldus voldaan nu voor de toepassing van 

artikel 265, §2, eerste lid, W.Venn. ook rekening mag 

worden gehouden met faillissementen die op dezelfde dag 

worden uitgesproken als het faillissement van de ven-

nootschap waarvan de RSZ-schulden het voorwerp uitmaken 260 

van een vordering in hoofdelijke aansprakelijkheid ex 

artikel 265, §2, eerste lid, W.Venn. 

 

4./ Hieruit volgt dat het bestreden arrest, eerste on-

derdeel, niet wettig heeft geweigerd om het faillisse-265 

ment van de vennootschap bvba MOVE YOUR BUSINESS in 

aanmerking te nemen als een eerder faillissement dat 

zich heeft voorgedaan in de loop van de periode van 

vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring van de 

bvba ALL MOVE, op grond dat faillissementen die op de-270 

zelfde dag worden uitgesproken geacht worden uitwerking 

te hebben op hetzelfde ogenblik waardoor het vonnis van 

faillietverklaring van de bvba MOVE YOUR BUSINESS aldus 

niet als anterieur kon worden beschouwd aan de fail-

lietverklaring van de bvba ALL MOVE, mitsdien niet wet-275 

tig de vordering van eiser ex artikel 265, §2, eerste 

lid, W.Venn, ongegrond heeft verklaard om reden dat 

niet was voldaan aan de wettelijke vereiste van drie 

opeenvolgende faillissementen in de bedoelde periode 

van vijf jaar (schending van de artikelen 265, §2, eer-280 

ste lid, W.Venn. en 38, §3octies, 8°, van de wet van 

29 juni 1981). 
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5./ Luidens artikel 6 Faillissementswet, geschiedt de 

faillietverklaring bij vonnis van de rechtbank van 285 

koophandel waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, hetzij 

op aangifte van de koopman, hetzij op dagvaarding van 

een of meer schuldeisers, van het openbaar ministerie, 

van de voorlopige bewindvoerder als bedoeld in arti-

kel 8 of van de curator van de hoofdprocedure in het 290 

geval bedoeld in artikel 3, eerste lid. 

 

 Artikel 14 Faillissementswet bepaalt dat ieder von-

nis van faillietverklaring bij voorbaat en op de minuut 

vanaf de uitspraak uitvoerbaar is. 295 

 

 Krachtens artikel 783 Ger.W. vermeldt het zittings-

blad de dag en het uur waarop de zitting wordt geopend 

en gesloten, de verrichte proceshandelingen en, in 

chronologische volgorde, elke behandelde zaak, met op-300 

gave van het nummer van inschrijving op de algemene rol 

en van de namen van de partijen. 

 

 Door de volgorde van de rolafroeping op de dag van 

de uitspraak zal de ene zaak eerder worden uitgesproken 305 

dan de andere zodat het ene vonnis eerder uitwerking 

zal hebben dan het andere. 

 

 Wanneer faillissementsvonnissen op dezelfde dag 

worden uitgesproken, zal er derhalve, in functie van de 310 

chronologische volgorde van de uitspraken, die wordt 

vastgesteld op het zittingsblad, sprake zijn van ante-

rieure en posterieure faillissementsvonnissen, waarbij 

het eerst gevelde vonnis eerder uitwerking zal hebben 

dan een later geveld vonnis. 315 
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6./ Het bestreden arrest oordeelt dat voor de toepas-

sing van artikel 265, §2, eerste lid, W.Venn. geen re-

kening kan worden gehouden met faillissementen die op 

dezelfde dag worden uitgesproken als het faillissement 320 

van de bvba ALL MOVE in zoverre vonnissen die op de-

zelfde dag worden uitgesproken geacht worden uitwerking 

te hebben op hetzelfde ogenblik. 

 

 Het vonnis van faillietverklaring van de bvba MOVE 325 

YOUR BUSINESS dd. 13 september 2012 kon aldus niet als 

anterieur worden beschouwd aan het vonnis van failliet-

verklaring van de bvba ALL MOVE dat op diezelfde datum 

was uitgesproken zodat aan de voorwaarde dat verweerder 

“in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand 330 

aan de faillietverklaring” van de bvba ALL MOVE betrok-

ken moet zijn geweest bij minstens twee faillissementen 

met RSZ-schulden te dezen niet was voldaan. 

 

6./ Hieruit volgt dat het bestreden arrest, tweede on-335 

derdeel, niet wettig op die gronden heeft geweigerd om 

het faillissement van de vennootschap bvba MOVE YOUR 

BUSINESS in aanmerking te nemen als een eerder faillis-

sement dat zich heeft voorgedaan in de loop van de pe-

riode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverkla-340 

ring van de bvba ALL MOVE, en mitsdien, zonder vast te 

stellen dat het faillissementsvonnis van de bvba MOVE 

YOUR BUSINESS op de zitting van 13 september 2012 na 

het faillissementsvonnis van de bvba ALL MOVE was uit-

gesproken, de vordering van eiser ex artikel 265, §2, 345 

eerste lid, W.Venn. niet wettig ongegrond heeft ver-

klaard (schending van de artikelen 265, §2, eerste lid, 

W.Venn., 6 en 11 Faillissementswet en 783 Ger.W.). 
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350 
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 OM DEZE REDENEN, 

 

 besluit voor eiser ondergetekende advocaat bij het 

Hof van Cassatie, dat het U behage, Hooggeachte Dames 

en Heren, het bestreden arrest te vernietigen, de zaak 355 

en partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep, 

kosten als naar recht. 

 

 

BIJLAGE  360 

1./ Exploot van betekening van 10 juni 2016 van het bestreden arrest waarin 

verweerder keuze van woonst doet op het kantoor van Bart MEIJSSEN, 

plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder, vervangend Michel EMME-

RECHTS, gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te 1020 Brussel (Laken), 

Dieudonné Lefèvrestraat, 65 365 

 

    Brussel, 6 september 2016 

 

 

 370 

 

 

 

     Geoffroy de FOESTRAETS 

 375 
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daarvan te worden vrijgesteld ten vroegste drie jaar na 
de kennisgeving van zijn mislukking. 
 Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de in de pre-
judiciële vraag vermelde situaties niet vergelijkbaar 
zijn. (B.3.1-B.3.3) 

ARREST nr. 139/2009 – 17 september 2009 
B.S. 27 november 2009 

 
Inzake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 530, 
§ 2, van het Wetboek van vennootschappen, zoals inge-
voegd bij artikel 58 van de programmawet van 20 juli 
2006 en gewijzigd bij artikel 88 van de wet van 
27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), ge-
steld door de Rechtbank van Koophandel te Brugge 
 
Zetel: voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters 
M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen (rapporteur), 
J.-P. Moerman (rapporteur), E. Derycke, J. Spreutels en 
T. Merckx-Van Goey 
 
Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (art. 10 
en 11 GW) – Naamloze vennootschappen – Faillisse-
ment – Bijdragen sociale zekerheid – Persoonlijke 
aansprakelijkheid van bestuurders 
Geschil omtrent “het vaststellen van burgerlijke rech-
ten en verplichtingen” – Recht op toegang tot rechter 
met volle rechtsmacht (art. 6.1 EVRM) 
 
De prejudiciële vraag betreft artikel 530, § 2, van het 
Wetboek van vennootschappen, ingevoegd bij arti-
kel 58 van de programmawet van 20 juli 2006 (Bel-
gisch Staatsblad, 28 juli 2006, tweede editie), met in-
gang van 1 september 2006 (artikel 59), en gewijzigd 
bij artikel 88, 1° en 2°, van de wet van 27 december 
2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch 
Staatsblad, 28 december 2006, derde editie), met in-
gang van 1 januari 2007 (artikel 89). Artikel 530, § 2, 
van het Wetboek van vennootschappen voert een bij-
zondere aansprakelijkheid in van bestuurders, gewe-
zen bestuurders en feitelijke bestuurders van naamlo-
ze vennootschappen voor niet-betaalde socialezeker-
heidsbijdragen. Zij kunnen immers onder bepaalde 
voorwaarden persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
worden gesteld voor het geheel of een deel van alle 
op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement 
verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, 
verwijlintresten en de vaste vergoeding bedoeld in ar-
tikel 54ter van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders. Opdat daartoe kan worden 
besloten, moet wel vaststaan hetzij dat zij een grove 
fout hebben begaan die aan de basis lag van het fail-
lissement (eerste hypothese), hetzij dat zij in de peri-
ode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverkla-

ring, reeds waren betrokken bij minstens twee faillis-
sementen, vereffeningen of soortgelijke operaties met 
schulden ten aanzien van een inningsinstelling van de 
socialezekerheidsbijdragen (tweede hypothese). 
 De prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid 
van de in het geding zijnde bepaling met de artike-
len 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij voor een 
bepaalde categorie van bestuurders een van de gewo-
ne aansprakelijkheidsregeling afwijkende persoonlij-
ke en hoofdelijke aansprakelijkheid invoert op grond 
van het gegeven dat zij in de loop van de periode van 
vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring reeds 
betrokken zijn geweest bij minstens twee faillisse-
menten, vereffeningen of soortgelijke operaties die 
resulteerden in schulden tegenover een instelling die 
socialezekerheidsbijdragen int. De prejudiciële vraag 
betreft derhalve de hierboven vermelde tweede hypo-
these. Het Hof beperkt zijn onderzoek dan ook tot die 
hypothese en spreekt zich te dezen niet uit over de 
persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van be-
stuurders die een grove fout zouden hebben begaan 
die aan de basis lag van het faillissement, noch over 
hetgeen in het derde lid van de in het geding zijnde 
bepaling als grove fout wordt beschouwd. (B.1-B.4) 
 De invoering van een bijzondere aansprakelijk-
heidsregeling voor socialezekerheidsschulden werd 
verantwoord als een instrument voor een betere in-
ning van de socialezekerheidsbijdragen. Daarbij werd 
tevens erop gewezen dat een dergelijke persoonlijke 
en hoofdelijke aansprakelijkheid reeds in andere Eu-
ropese landen, zoals Nederland, bestaat. Bij de be-
spreking van het amendement dat aanleiding gaf tot 
de wijziging van de in het geding zijnde bepaling bij 
de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepa-
lingen (I) werd beklemtoond dat die bepaling vooral 
is gericht tegen malafide ondernemers: “Het gaat niet 
op dat sommige malafide werkgevers ondernemingen 
oprichten, op het ogenblik dat de eerste betalingen 
moeten gebeuren de boeken sluiten, om vervolgens 
een nieuwe vennootschap op te richten enz. Het komt 
erop aan dat de verschuldigde bijdragen correct wor-
den betaald”. 
 De door de in het geding zijnde bepaling inge-
stelde persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de in de prejudiciële vraag beoogde categorie van 
personen wordt omschreven als een “objectieve aan-
sprakelijkheid” omdat de grove fout niet moet worden 
aangetoond. Het feitelijke gegeven dat de bestuurders 
in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand 
aan de faillietverklaring reeds betrokken zijn geweest 
bij minstens twee andere faillissementen, vereffenin-
gen of soortgelijke operaties die resulteerden in 
schulden tegenover een instelling die socialezeker-
heidsbijdragen int, wordt immers door de wetgever 
zelf uitdrukkelijk – en dus op een voor de rechter bin-
dende wijze – gelijkgesteld met “een grove fout die 
aan de basis van het faillissement lag” en kan, net als 

M&D Seminars 569



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 21-06-2021

|  R E C H T S P R A A K  |  

332 Kluwer 

deze, de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijk-
heid teweegbrengen. De in het geding zijnde maatre-
gel die zich richt tot de categorie van bestuurders die 
zich bevinden in de hierboven omschreven situatie, 
berust op een criterium dat in verband staat met het 
hierboven vermelde doel, vermits hij de bestuurders 
van die vennootschappen viseert die herhaaldelijk in 
gebreke bleven de socialezekerheidsbijdragen te beta-
len. 
 Geschillen met betrekking tot socialezekerheids-
bijdragen kunnen onder de toepassing van artikel 6.1 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens vallen op basis van een afweging van de pu-
bliek- en privaatrechtelijke aspecten van de te beoor-
delen regeling (EHRM, 9 december 1994, Schouten 
en Meldrum t. Nederland, §§ 52-60). Wanneer, zoals 
te dezen, op grond van de in het geding zijnde bepa-
ling, niet de bijdrageplichtige vennootschap zelf doch 
de bestuurders van die vennootschap, in afwijking 
van de gewone aansprakelijkheidsregeling, met hun 
persoonlijk vermogen tot betaling van de verschul-
digde socialezekerheidsbijdragen en supplementen 
kunnen worden veroordeeld, betreft de betwisting een 
geschil omtrent “het vaststellen van […] burgerlijke 
rechten en verplichtingen” in de zin van de voormelde 
verdragsbepaling. Daaruit volgt dat aan de door de in 
het geding zijnde bepaling bedoelde bestuurders met 
betrekking tot de vordering die wordt ingesteld door 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of door de cu-
rator, het recht op toegang tot een rechter met volle 
rechtsmacht moet zijn gewaarborgd. 
 De in het geding zijnde bepaling stelt een objec-
tieve aansprakelijkheid in en verleent aan de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid en aan de curator een 
appreciatiebevoegdheid om de verschuldigde sociale-
zekerheidsbijdragen en supplementen voor het geheel 
of een deel terug te vorderen. De vordering inzake 
persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid dient 
evenwel te worden ingesteld bij een rechtscollege, 
namelijk de rechtbank van koophandel die kennis 
neemt van het faillissement van de vennootschap. Die 
rechtbank dient te oordelen of de wettelijke voor-
waarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aanspra-
kelijkheid zijn vervuld, en gaat met name na of de be-
trokken bestuurders in de periode van vijf jaar voor-
afgaand aan een nieuw faillissement betrokken zijn 
geweest bij minstens twee andere faillissementen met 
schulden ten aanzien van een inningsinstelling van de 
socialezekerheidsbijdragen. Doordat de in het geding 
zijnde bepaling erin voorziet dat de personen die zij 
beoogt persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk kun-
nen worden gesteld “voor het geheel of een deel van 
[de] sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinte-
resten en de vaste vergoeding”, stelt zij bovendien de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator in 
staat de mate van die hoofdelijkheid te bepalen, en 
moet de rechtbank, in rechte en in feite, de omvang 

van de verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageop-
slagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding kun-
nen beoordelen op basis van de bij haar ingestelde 
vordering. Ten aanzien van de omvang van de ver-
schuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplemen-
ten, heeft de bevoegde rechtbank, bij de behandeling 
van de ingestelde vordering, derhalve eenzelfde be-
oordelingsbevoegdheid als de Rijksdienst voor Socia-
le Zekerheid en de curator. In die interpretatie is aan 
de betrokken bestuurders de toegang tot een rechter 
met volle rechtsmacht gewaarborgd. Met inachtne-
ming van het voorgaande is de in het geding zijnde 
maatregel redelijk verantwoord in het licht van de na-
gestreefde doelstelling. Onder voorbehoud van de 
hierboven vermelde interpretatie van de in het geding 
zijnde bepaling, dient de prejudiciële vraag ontken-
nend te worden beantwoord. (B.6-B.11) 

ARREST nr. 140/2009 – 17 september 2009 
B.S. 27 november 2009 

Inzake: de prejudiciële vragen betreffende artikel 22, 
§ 1, vijfde streepje, van het decreet van de Franse Ge-
meenschap van 17 juli 1987 over de audiovisuele sec-
tor, zoals gewijzigd bij artikel 32, eerste lid, van het de-
creet van 4 januari 1999, gesteld door de Raad van State 
 
Zetel: samengesteld uit rechter M. Melchior, waarnemend voorzit-
ter, voorzitter M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, E. De Groot, 
L. Lavrysen (rapporteur), A. Alen en J.-P. Snappe (rapporteur) 
 
Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (art. 10 
en 11 GW) – Televisieverdelers – Verplichting twee 
televisiezenders van de Vlaamse Gemeenschap door 
te geven; geen verplichting voor de andere Belgische 
privézenders 
Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (art. 10 
en 11 GW, in samenhang met art. 86 Verdrag tot op-
richting van de Europese Gemeenschap) – Geen ver-
plichting voor de programma’s van de buitenlandse 
openbare en privézenders 
 
Artikel 22, § 1, vijfde streepje, van het decreet van de 
Franse Gemeenschap van 17 juli 1987 over de audio-
visuele sector, gewijzigd bij het decreet van 4 januari 
1999, bepaalt: “De verdeler die de vergunning heeft 
verkregen om een teledistributienet te exploiteren 
moet, op het ogenblik dat ze uitgezonden worden en 
in hun geheel, de volgende programma’s doorgeven: 
 […] 
 – twee televisieprogramma’s van de openbare ra-
dio-omroepdienst van de Vlaamse Gemeenschap”. 
 De Raad van State vraagt aan het Hof of de bij de 
voormelde bepaling opgelegde verplichting om be-
paalde programma’s door te geven, doorgaans 
“must-carry-verplichting” genoemd, de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 86 van het EG-Verdrag, schendt, in zoverre zij 
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Het Grondwettelijk Hof acht eenzelfde 
doel van verschillende vergoedings-
regelingen niet voldoende om ook in 
eenzelfde beroepstermijn te voorzien. 
De afwijkende termijn in de beroeps-
ziektenregeling van één jaar wordt 
verantwoord door de aard van de 
procedure die de erkenning van een 
ziekte vereist waarvoor moet worden 
bewezen dat zij verband houdt met de 
uitoefening van een beroep en dat zij 
een inkomensverlies heeft veroorzaakt 
waarvan het bedrag zelf moet worden 
geraamd en waarvan de symptomen 
zich nog kunnen ontwikkelen.
Juridisch-technisch vormt een afwij-
kende beroepstermijn evenwel geen 
probleem: het handvest van de sociaal 
verzekerde laat gunstigere termijnen 
in specifieke wetgeving (in casu de 
Beroepsziektenwet) toe.

Ellen Van Grunderbeek en  
Yves Stevens

Grondwettelijk Hof

8 mei 2014

Voorzitters: A. Alen en J. Spreutels
Rechters: E. De Groot, L. Lavry-

sen, J.-P. Snappe, J.-P. 
Moerman, E. Derycke, 
T. Merckx-Van Goey, 
P. Nihoul, F. Daoût, T. 
Giet en R. Leysen

Advocaten: F. Marck, S. Ronse en 
M. Gees

Zaakvoerdersaansprakelijkheid – 
kennelijk grove fout – niet-betaalde 
sociale zekerheidsbijdragen – niet-
weerlegbaar aansprakelijkheidsver-
moeden – geen schending van grond-
wettelijk gelijkheidsbeginsel

op grond van een niet-weerlegbaar 
aansprakelijkheidsvermoeden in ar-
tikel  265 §  2 w. Venn. kunnen zaak-
voerders, gewezen zaakvoerders en 
feitelijke zaakvoerders persoonlijk 
en al dan niet hoofdelijk aansprake-

lijk worden gesteld voor het geheel 
of een deel van de socialezekerheids-
schulden indien zij in de periode van 
vijf jaar voorafgaand aan de failliet-
verklaring al betrokken zijn geweest 
bij minstens twee faillissementen, 
vereffeningen of soortgelijke ope-
raties die resulteerden in schulden 
tegenover een instelling die socia-
lezekerheidsbijdragen int. de rech-
ter kan nagaan of er, in geval van de 
herhaalde betrokkenheid bij faillis-
sementen met socialezekerheids-
schulden, sprake is van een procedé 
van frauduleuze herhaling en kan bij 
het bepalen van de omvang van de 
bedragen waartoe de zaakvoerder 
of bestuurder gehouden is, rekening 
houden met het gegeven of deze al 
dan niet te goeder trouw was. onder 
voorbehoud van deze interpretatie is 
deze maatregel redelijk verantwoord 
in het licht van de nagestreefde doel-
stelling, namelijk het verbeteren van 
de inning van de socialezekerheids-
bijdragen. Het verschil in behande-
ling tussen personen die onder het 
toepassingsgebied van de oude rege-
ling vielen en personen die betrokken 
zijn bij rechtstoestanden die onder de 
nieuwe regeling vallen (voor faillis-
sementen vanaf 1  september 2006) 
schendt de artikelen 10 en 11 Gw niet.

GwH 8 mei 2014, nr. 2014/79, NjW 2014, 
697.

In zake: de prejudiciële vraag betreffende 
artikel 265, § 2, van het Wetboek van ven-
nootschappen, gesteld door de Rechtbank 
van Koophandel te Antwerpen.

[…]

i. OndeRweRp van de pRejudi-
ciële vRaag en Rechtspleging

Bij vonnis van 19  juni 2013 in zake de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid respec-
tievelijk tegen Stefan Poppe en tegen Isabel 
Van Osselaer, handelend in haar hoeda-
nigheid van curator, en anderen, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is inge-
komen op 27 juni 2013, heeft de Rechtbank 

van Koophandel te Antwerpen de volgen-
de prejudiciële vraag gesteld:

“Op grond van het thans van kracht zijnde 
art. 265, par. 2 W. Venn. kunnen de zaak-
voerders, gewezen zaakvoerders en alle an-
dere personen die ten aanzien van de zaken 
van de vennootschap werkelijke bestuurs-
bevoegdheid hebben gehad, door de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid en de cura-
tor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
worden gesteld voor het geheel of een deel 
van alle op het ogenblik van de uitspraak 
van het faillissement verschuldigde soci-
ale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlin-
tresten en de vaste vergoeding bedoeld in 
art. 54ter van het KB van 28.11.1969 (…), 
onder meer indien zij zich, in de periode 
van vijf jaar voorafgaand aan de failliet-
verklaring, in de situatie bevonden hebben 
zoals beschreven in art. 38 par. 3octies, 8°, 
van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale zeker-
heid voor werknemers;

Schendt dit artikel de artikelen  10 en 11 
van de Grondwet, daar waar

Eerste onderdeel

Dit tot gevolg heeft dat een automatische, 
persoonlijke en hoofdelijke aansprake-
lijkheid voor de zaakvoerders, gewezen 
zaakvoerders en alle andere personen die 
ten aanzien van de vennootschap werke-
lijke bestuursbevoegdheid hebben gehad 
in het leven wordt geroepen, zonder dat 
aan de rechtbank enige beoordelingsbe-
voegdheid wordt gelaten over het werke-
lijk voorhanden zijn van een grove fout 
en over de vraag of de faillissementen zich 
hebben voorgedaan onafhankelijk van hun 
wil, zodat dit (onder meer en niet uitslui-
tend) buiten verhouding staat met wat 
nodig is om de nagestreefde doelstelling 
te bereiken en bijgevolg onevenredige ge-
volgen veroorzaakt, nu het wetsartikel de 
bonafide en de malafide zaakvoerder op 
eenzelfde wijze persoonlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk stelt;

Tweede onderdeel

Dit tot gevolg heeft dat een automatische, 
persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijk-

M&D Seminars 573



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 21-06-2021

RechtspRaak

698 NR. 308 | 8 oktobeR 2014

heid voor de zaakvoerders, gewezen zaak-
voerders en alle andere personen die ten 
aanzien van de vennootschap werkelijke 
bestuursbevoegdheid hebben gehad in het 
leven wordt geroepen, zonder dat enig on-
derscheid wordt gemaakt tussen enerzijds 
de situatie waarin er sprake is van het con-
secutief, repetitief oprichten van een ven-
nootschap, het laten failliet gaan ervan met 
sociale zekerheidsschulden, het vervolgens 
opnieuw oprichten van een vennootschap, 
het opnieuw laten failliet gaan met sociale 
zekerheidsschulden, en het in de loop van 
de tijd stelselmatig herhalen van ditzelfde 
procédé, en anderzijds de situatie waarin 
meerdere vennootschappen op (quasi) 
hetzelfde moment worden opgericht, zij 
gelijktijdig in het economisch leven ac-
tief zijn, en vervolgens binnen een zeer 
korte tijdspanne allemaal failliet worden 
verklaard, zodat (onder meer en niet uit-
sluitend) het objectief criterium van het 
kwestieuze wetsartikel, toegepast in laatst-
genoemde situatie, niet in verband staat 
met of bijdraagt tot het door de wetgever 
beoogde doel;

Derde onderdeel

Dit tot gevolg heeft dat een automatische, 
persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijk-
heid voor de zaakvoerders, gewezen zaak-
voerders en alle andere personen die ten 
aanzien van de vennootschap werkelijke 
bestuursbevoegdheid hebben gehad in 
het leven wordt geroepen, zonder dat een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de ven-
nootschappen die werden opgericht voor 
en na het in werking treden van het thans 
van kracht zijnde art. 265 par. 2 W. Venn., 
waardoor de zaakvoerders van de vennoot-
schappen die voor het in werking treden 
werden opgericht niet met een minimale 
mate van voorzienbaarheid hun risico op 
automatische persoonlijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid konden inschatten, zo-
dat (onder meer en niet uitsluitend) op een 
onevenredige wijze afbreuk wordt gedaan 
aan het beginsel van een minimaal niveau 
van voorzienbaarheid van persoonlijke 
aansprakelijkheid?”.

[…]

iii. in Rechte

[…]

B.2. Artikel 265, § 2, van het Wetboek van 
vennootschappen voert een bijzondere 
aansprakelijkheid in van zaakvoerders, 
gewezen zaakvoerders en alle andere per-
sonen die ten aanzien van de zaken van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid 
hebben gehad, voor niet-betaalde sociale-
zekerheidsbijdragen. Zij kunnen immers 
onder bepaalde voorwaarden persoonlijk 
en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld 
voor het geheel of een deel van alle op het 
ogenblik van de uitspraak van het faillis-
sement verschuldigde sociale bijdragen, 
bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de 
vaste vergoeding bedoeld in artikel  54ter 
van het koninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 tot uitvoering van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Opdat daartoe kan worden besloten, moet 
evenwel vaststaan dat zij ofwel een grove 
fout hebben begaan die aan de basis lag van 
het faillissement (eerste hypothese), ofwel 
in de periode van vijf jaar voorafgaand 
aan de faillietverklaring reeds waren be-
trokken bij minstens twee faillissementen, 
vereffeningen of soortgelijke operaties met 
schulden ten aanzien van een inningsin-
stelling van de socialezekerheidsbijdragen 
(tweede hypothese). De prejudiciële vraag 
betreft enkel de laatstvermelde hypothese, 
zodat het Hof zijn onderzoek daartoe be-
perkt. Het Hof spreekt zich derhalve niet 
uit over de aansprakelijkheid die het gevolg 
is van een grove fout die aan de basis lag 
van het faillissement, noch over hetgeen in 
het vierde lid van de in het geding zijnde 
bepaling als grove fout wordt beschouwd.

B.3.1. Het eerste onderdeel van de prejudici-
ele vraag betreft de bestaanbaarheid van de 
in het geding zijnde bepaling met de artike-
len 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij 
voor een bepaalde categorie van zaakvoer-
ders en bestuurders van vennootschappen 
een automatische, persoonlijke en hoofde-
lijke aansprakelijkheid invoert, zonder dat 
aan de rechtbank enige beoordelingsbe-
voegdheid wordt gelaten over de vraag of 

de faillissementen zich hebben voorgedaan 
onafhankelijk van hun wil, en doordat geen 
onderscheid wordt gemaakt naargelang de 
betrokkenen te goeder trouw dan wel te 
kwader trouw hebben gehandeld.

B.3.2. Het tweede onderdeel van de prejudi-
ciële vraag betreft de bestaanbaarheid van 
de in het geding zijnde bepaling met de ar-
tikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre 
de bedoelde aansprakelijkheidsregeling 
geldt zonder dat een onderscheid wordt ge-
maakt tussen, enerzijds, de situatie waarin 
er sprake is van het consecutief, repetitief 
oprichten van een vennootschap, het fail-
liet laten gaan ervan met socialezeker-
heidsschulden en het stelselmatig herhalen 
van dit procedé, en, anderzijds, de situatie 
waarin meerdere, met elkaar verbonden 
vennootschappen, gelijktijdig worden op-
gericht en economisch actief zijn en vervol-
gens nagenoeg gelijktijdig failliet gaan.

B.4. De invoering van een bijzondere aan-
sprakelijkheidsregeling voor socialezeker-
heidsschulden werd verantwoord als een 
instrument voor een betere inning van de 
socialezekerheidsbijdragen (Parl. St., Ka-
mer, 2005-2006, DOC 51-2517/003, p.  7; 
DOC 51-2517/011, p. 8).
Bij de bespreking van het amendement 
dat aanleiding gaf tot de wijziging van de 
in het geding zijnde bepaling bij de wet 
van 27  december 2006 houdende diverse 
bepalingen (I) werd beklemtoond dat die 
bepaling vooral is gericht tegen malafide 
ondernemers:

“Het gaat niet op dat sommige malafide 
werkgevers ondernemingen oprichten, 
op het ogenblik dat de eerste betalingen 
moeten gebeuren de boeken sluiten, om 
vervolgens een nieuwe vennootschap op te 
richten enz. Het komt erop aan dat de ver-
schuldigde bijdragen correct worden be-
taald” (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 
51-2760/030, p. 6).

B.5. De door de in het geding zijnde bepa-
ling ingestelde persoonlijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de in de prejudi-
ciële vraag beoogde categorie van perso-
nen wordt omschreven als een “objectieve 
aansprakelijkheid” (advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State, Parl. 
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St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/003, 
nr.  1, p.  10). Het feitelijke gegeven dat de 
zaakvoerders of bestuurders in de loop 
van de periode van vijf jaar voorafgaand 
aan de faillietverklaring reeds betrokken 
zijn geweest bij minstens twee andere fail-
lissementen, vereffeningen of soortgelijke 
operaties die resulteerden in schulden te-
genover een instelling die socialezeker-
heidsbijdragen int, kan immers evenals 
“een grove fout die aan de basis van het fail-
lissement lag” hun persoonlijke en hoofde-
lijke aansprakelijkheid teweegbrengen.

B.6. De in het geding zijnde maatregel, die 
zich richt tot de categorie van zaakvoerders 
en bestuurders die zich bevinden in de in 
B.5 omschreven situatie, berust op een cri-
terium dat in verband staat met het in B.4 
vermelde doel, vermits hij de zaakvoerders 
en bestuurders van die vennootschappen 
viseert die herhaaldelijk in gebreke bleven 
de socialezekerheidsbijdragen te betalen.

B.7. Geschillen met betrekking tot socia-
lezekerheidsbijdragen kunnen onder de 
toepassing van artikel 6.1 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens val-
len op basis van een afweging van de pu-
bliek- en privaatrechtelijke aspecten van de 
te beoordelen regeling (EHRM, 9 december 
1994, Schouten en Meldrum t. Nederland, 
§§  52-60). Wanneer, zoals te dezen, op 
grond van de in het geding zijnde bepaling, 
niet de bijdrageplichtige vennootschap zelf 
doch de zaakvoerders en bestuurders van 
die vennootschap, in afwijking van de ge-
wone aansprakelijkheidsregeling, met hun 
persoonlijk vermogen tot betaling van de 
verschuldigde socialezekerheidsbijdragen 
en supplementen kunnen worden veroor-
deeld, betreft de betwisting een geschil om-
trent “het vaststellen van […] burgerlijke 
rechten en verplichtingen” in de zin van de 
voormelde verdragsbepaling.
Daaruit volgt dat aan de door de in het ge-
ding zijnde bepaling bedoelde zaakvoerders 
en bestuurders met betrekking tot de vorde-
ring die wordt ingesteld door de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid of door de curator, 
het recht op toegang tot een rechter met 
volle rechtsmacht moet zijn gewaarborgd.

B.8. De in het geding zijnde bepaling stelt 
een objectieve aansprakelijkheid in en 

verleent aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid en aan de curator een apprecia-
tiebevoegdheid om de verschuldigde soci-
alezekerheidsbijdragen en supplementen 
voor het geheel of een deel terug te vorderen.
De vordering inzake persoonlijke en hoofde-
lijke aansprakelijkheid dient evenwel te wor-
den ingesteld bij een rechtscollege, namelijk 
de rechtbank van koophandel die kennis 
neemt van het faillissement van de vennoot-
schap. Die rechtbank dient te oordelen of de 
wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke 
en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn ver-
vuld, en gaat met name na of de betrokken 
zaakvoerders of bestuurders in de periode 
van vijf jaar voorafgaand aan een nieuw fail-
lissement betrokken zijn geweest bij min-
stens twee andere faillissementen met schul-
den ten aanzien van een inningsinstelling 
van de socialezekerheidsbijdragen.
Doordat de in het geding zijnde bepaling 
erin voorziet dat de personen die zij be-
oogt persoonlijk en hoofdelijk aansprake-
lijk kunnen worden gesteld “voor het ge-
heel of een deel van [de] sociale bijdragen, 
bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de 
vaste vergoeding”, stelt zij bovendien de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de 
curator in staat de mate van die hoofde-
lijkheid te bepalen, en moet de rechtbank, 
in rechte en in feite, de omvang van de ver-
schuldigde sociale bijdragen, bijdrageop-
slagen, verwijlinteresten en de vaste ver-
goeding kunnen beoordelen op basis van 
de bij haar ingestelde vordering. Ten aan-
zien van de omvang van de verschuldigde 
socialezekerheidsbijdragen en supplemen-
ten, heeft de bevoegde rechtbank, bij de 
behandeling van de ingestelde vordering, 
derhalve eenzelfde beoordelingsbevoegd-
heid als de Rijksdienst voor Sociale Ze-
kerheid en de curator. In die interpretatie 
is aan de betrokken zaakvoerders en be-
stuurders de toegang tot een rechter met 
volle rechtsmacht gewaarborgd.

B.9.1. De in het geding zijnde bepaling 
stelt dat de bedoelde personen aanspra-
kelijk “kunnen” worden gesteld, zodat het 
de rechter toekomt vast te stellen of in het 
concrete geval, de persoonlijke en hoofde-
lijke aansprakelijkheid van de zaakvoer-
ders en bestuurders in het geding is (Parl. 
St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/011, 
p. 14).

B.9.2. Zoals is aangegeven in B.4, blijkt uit 
de totstandkoming van de in het geding 
zijnde bepaling dat de wetgever vooral 
de malafide zaakvoerders en bestuurders 
aansprakelijk heeft willen stellen die zich 
schuldig maken aan sociale fraude doordat 
ze een onderneming oprichten en vervol-
gens een faillissement uitlokken zonder 
dat ze hun socialezekerheidsschulden heb-
ben betaald en die deze werkwijze meer-
maals herhalen.
De rechter, die dient te oordelen of de wet-
telijke voorwaarden voor de persoonlijke 
en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn ver-
vuld, kan nagaan of er, in geval van de her-
haalde betrokkenheid bij faillissementen 
met socialezekerheidsschulden, sprake is 
van een dergelijk procedé van frauduleuze 
herhaling en kan bij het bepalen van de 
omvang van de bedragen waartoe de zaak-
voerder of bestuurder gehouden is, der-
halve rekening houden met het gegeven of 
deze al dan niet te goeder trouw was.

B.9.3. Onder voorbehoud van die interpre-
tatie is de in het geding zijnde maatregel 
redelijk verantwoord in het licht van de na-
gestreefde doelstelling en dienen het eerste 
en het tweede onderdeel van de prejudiciële 
vraag ontkennend te worden beantwoord.

B.10.1. In het derde onderdeel van de preju-
diciële vraag beoogt de verwijzende rech-
ter van het Hof te vernemen of de in het 
geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt, doordat geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen ven-
nootschappen naargelang zij zijn opgericht 
vóór of na de inwerkingtreding van de in 
het geding zijnde bepaling, wat impliceert 
dat zaakvoerders en bestuurders van ven-
nootschappen die vóór het in werking tre-
den van de in het geding zijnde bepaling 
werden opgericht, niet met een minimale 
mate van voorzienbaarheid het risico van 
hun aansprakelijkheid konden inschatten.

B.10.2. De in het geding zijnde bepaling 
voert, gelet op het tijdstip waarop zij uit-
werking heeft – te dezen de vanaf 1  sep-
tember 2006 uitgesproken faillissementen 
–, een onderscheid in tussen personen die 
betrokken zijn bij rechtstoestanden die 
onder het toepassingsgebied van de vroe-
gere regeling vielen en personen die be-
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trokken zijn bij rechtstoestanden die on-
der het toepassingsgebied van de nieuwe 
regeling vallen. Een dergelijk onderscheid 
is niet onbestaanbaar met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet. Elke wetswij-
ziging zou onmogelijk worden indien 
zou worden aangenomen dat een nieuwe 
bepaling die grondwetsartikelen zou 
schenden om de enkele reden dat zij de 
toepassingsvoorwaarden van de vroegere 
wetgeving wijzigt, om de enkele reden dat 
zij de berekeningen in de war zou sturen 
van diegenen die op de vroegere situatie 
zijn voortgegaan of om de enkele reden 
dat zij de verwachtingen van een partij in 
een rechtsgeding zou dwarsbomen.
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn 
slechts geschonden indien de ontstentenis 
van een overgangsbepaling tot een verschil 
in behandeling leidt waarvoor geen rede-
lijke verantwoording bestaat of indien aan 
het vertrouwensbeginsel op buitensporige 
wijze afbreuk wordt gedaan.

B.11.1. De wetgever vermocht maatregelen 
te nemen om de handelwijze te verijdelen 
van zaakvoerders of bestuurders van ven-
nootschappen die op systematische wijze 
pogen de betaling van socialezekerheids-
bijdragen te omzeilen. Het feit dat een 
dergelijke handelwijze bij de oprichting 
van een vennootschap vóór de totstandko-
ming van de in het geding zijnde bepaling 
niet de persoonlijke aansprakelijkheid van 
de betrokkenen met zich kon meebrengen, 
kon bij hen niet de rechtmatige verwach-
ting doen ontstaan dat dit ook in de toe-
komst zo zou blijven.

B.11.2. Het derde onderdeel van de preju-
diciële vraag dient ontkennend te worden 
beantwoord.

Om die Redenen, 
het hOf

zegt voor recht:

Onder voorbehoud van de in B.8 en B.9 
vermelde interpretatie, schendt arti-
kel  265, §  2, van het Wetboek van ven-
nootschappen de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet.

[…]

zaakvOeRdeRsaanspRa-
kelijkheid wegens niet-
betaalde sOcialezekeR-
heidsbijdRagen
Het Grondwettelijk Hof moet zich uit-
spreken over de verenigbaarheid van 
het aansprakelijkheidsvermoeden uit 
artikel 265 § 2 W. Venn. (BVBA). met 
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. 
Meer specifiek hebben de prejudiciële 
vragen betrekking op het onweerleg-
baar vermoeden van fout in geval de 
zaakvoerder, gewezen zaakvoerder of 
feitelijke zaakvoerder in de loop van 
een periode van vijf jaar voorafgaand 
aan de faillietverklaring al betrok-
ken is geweest bij minstens twee an-
dere faillissementen, vereffeningen of 
soortgelijke operaties die resulteerden 
in schulden tegenover een instelling 
die socialezekerheidsbijdragen int.
Het Grondwettelijk Hof heeft over het 
gelijkluidende artikel 530 § 2 W.Venn 
(NV) al eerder uitspraak gedaan in een 
arrest van 17  september 2009 (GwH 
17  september 2009, BS 27  november 
2009 (uittreksel), 74249, NjW 2010, 
61, noot S. DE GEYTER; JDSC 2010, 
152, noot M. DELVAUX, RW 2009-
10 (samenvatting), 598, RW 2009-10, 
1178, Soc.Kron. 2009 (samenvatting), 
554, TBH 2009 (weergave I. VAN DE 
MIEROP), 981, TBP 2010, 331, TRV 
2010, 52). Toen oordeelde het Hof 
dat het onderscheid tussen bepaalde 
categorieën van bestuurders redelijk 
verantwoord was in het licht van de 
door de wetsbepaling nagestreefde 
doelstelling, namelijk het creëren van 
een instrument voor de betere inning 
van de socialezekerheidsbijdragen. 
Het gehanteerde criterium staat in 
verband met het beoogde doel, om-
dat het bestuurders viseert die her-
haaldelijk in gebreke bleven om de 
socialezekerheidsbijdragen te betalen. 
Het hof oordeelde verder dat de rege-
ling ook verenigbaar is met artikel 6 
EVRM, aangezien de rechtbank van 
koophandel de aansprakelijkheids-
vordering moet beoordelen waardoor 
de toegang tot een rechter met volle 
rechtsmacht wordt gewaarborgd.
In het arrest van 8 mei 2014 bevestigt 
het Grondwettelijk Hof deze princi-

pes. Daarnaast oordeelt het hof dat de 
wettelijke maatregel redelijk verant-
woord is, omdat de rechter die moet 
oordelen of de wettelijke voorwaar-
den voor de persoonlijke en hoofde-
lijke aansprakelijkheid zijn vervuld, 
kan nagaan of er sprake is van frau-
duleuze herhaling en bij het bepa-
len van de omvang van de bedragen 
waartoe de zaakvoerder of bestuurder 
gehouden is, kan rekening houden 
met het gegeven of deze al dan niet te 
goeder trouw was.
Ten slotte oordeelt het hof dat het 
aansprakelijkheidsvermoeden het 
gelijkheidsbeginsel evenmin schendt 
door zijn werking in de tijd. De wet-
telijke regeling is slechts van toe-
passing op faillissementen die zich 
hebben voorgedaan na de inwerking-
treding van de Programmawet van 
20  juli 2006 op 1  september 2006, 
waardoor er een onderscheid wordt 
gemaakt tussen personen die betrok-
ken zijn bij rechtstoestanden die wel 
onder het toepassingsgebied van de 
wet vallen en zij die er niet onder 
vallen. Een wetswijziging zou enkel 
de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet schenden indien het gebrek aan 
overgangsregeling tot een verschil 
in behandeling leidt waarvoor geen 
redelijke verantwoording bestaat of 
indien afbreuk zou worden gedaan 
aan het vertrouwensbeginsel. Hier 
is van een schending van het ver-
trouwensbeginsel geen sprake aldus 
het hof: het feit dat een handelwijze 
van zaakvoerders of bestuurders die 
op systematische wijze pogen om de 
betaling van de socialezekerheidsbij-
dragen te omzeilen vóór de totstand-
koming van de wettelijke regel niet 
leidt tot de persoonlijke aansprake-
lijkheid van deze zaakvoerders of 
bestuurders, kan bij deze laatste niet 
de rechtmatige verwachting doen 
ontstaan dat dit in de toekomst zo zal 
blijven.

Sarah De Geyter
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HvJ (4e k.) nr. C-296/17, 14 november 2018 (Wiemer & Trachte GmbH / Zhan Oved
Tadzher)

HvJ (4e k.) nr. C-296/17, 14 november 2018 (Wiemer && Trachte GmbH / Zhan Oved Tadzher) http://curia.europa.eu
(15 november 2018), concl. WAHL, N.; Pb C 14 januari 2019 (dispositief), afl. 16, 14 en http://eur-lex.europa.eu (14
januari 2019); TBH 2019 (weergave VAN DE PLAS, I.), afl. 1, 142 en http://www.rdc-tbh.be/ (11 juni 2019); TBH
2019, afl. 4, 523 en http://www.rdc-tbh.be/ (16 oktober 2019); Tijdschrift@ipr.be 2018, afl. 4, 8 en http://www.ipr.be/
(28 december 2018)
Samenvatting
Artikel 3, lid 1, van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures,
moet aldus worden uitgelegd dat de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de lidstaat op het grondgebied
waarvan de insolventieprocedure is geopend om uitspraak te doen over een faillissementspauliana die is gericht
tegen een verweerder die zijn statutaire zetel of woonplaats in een andere lidstaat heeft, een exclusieve bevoegdheid
is.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Insolventie (Europese procedure)

Volledige tekst
Prejudiciële verwijzing - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Insolventieprocedures - Verordening (EG)
nr. 1346/2000 - Artikel 3, lid 1 - Internationale bevoegdheid - Actio pauliana - Exclusieve bevoegdheid van de
gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure is geopend
In zaak C-296/17,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Varhoven
kasatsionen sad (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Bulgarije) bij beslissing van 12 mei 2017, ingekomen
bij het Hof op 22 mei 2017, in de procedure

Wiemer & Trachte GmbH, in liquidatie,

tegen

Zhan Oved Tadzher,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: T. von Danwitz, president van de Zevende kamer, waarnemend voor de president van de
Vierde kamer, K. Jürimäe (rapporteur), C. Lycourgos, E. Juhász en C. Vajda, rechters,

advocaat-generaal: N. Wahl,

griffier: R. Schiano, administrateur,
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gezien de stukken en na de terechtzitting op 3 mei 2018,

gelet op de opmerkingen van:

Wiemer & Trachte GmbH, vertegenwoordigd door A. Ganev, S. Simeonov en V. Bozhilov, advokati,
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Wilderspin, G. Koleva en M. Heller als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 28 juni 2018,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, artikel 18, lid 2, en de
artikelen 21 en 24 van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende
insolventieprocedures (PB 2000, L 160, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Wiemer & Trachte GmbH, een vennootschap in
liquidatie, en Zhan Oved Tadzher, met betrekking tot de terugbetaling door laatstgenoemde van een geldbedrag dat
zonder toestemming van de voorlopige curator aan hem is overgedragen uit de bankrekening van Wiemer & Trachte.

Rechtskader

Unierecht

Verordening nr. 1346/2000

3 Overwegingen 2 en 6 tot en met 8 van verordening nr. 1346/2000 luiden als volgt:

“(2) Voor de goede werking van de interne markt zijn efficiënte en doeltreffende grensoverschrijdende
insolventieprocedures nodig. Ter verwezenlijking van dat doel dient deze verordening te worden
vastgesteld. Dit doel valt onder de samenwerking in burgerlijke zaken in de zin van artikel 65 van het
[EG-]Verdrag.

[...]

(6) Op grond van het proportionaliteitsbeginsel mag deze verordening alleen voorschriften behelzen
tot regeling van de rechterlijke bevoegdheid inzake de opening van een insolventieprocedure en de
beslissingen die rechtstreeks uit een insolventieprocedure voortvloeien en daarmee nauw
samenhangen. Voorts moet deze verordening bepalingen bevatten betreffende de erkenning van die
beslissingen en betreffende het toepasselijke recht, die eveneens met [dit] beginsel stroken.

(7) Het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures zijn uitgesloten van het
toepassingsgebied van het [Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB
1972, L 299, blz. 32)].

(8) Met het oog op een meer efficiënte en doeltreffende afwikkeling van insolventieprocedures met
grensoverschrijdende gevolgen is het noodzakelijk en aangewezen dat de bepalingen inzake
rechterlijke bevoegdheid, erkenning en toepasselijk recht vervat worden in een instrument van het
[Unie]recht dat verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat.”
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4 Artikel 3, leden 1 en 2, van die verordening bepaalt:

“1. De rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar
gelegen is, zijn bevoegd de insolventieprocedure te openen. Bij vennootschappen en rechtspersonen
wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voornaamste belangen vermoed de
plaats van de statutaire zetel te zijn.

2. Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grondgebied van
een lidstaat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat slechts tot opening van een
insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij op het grondgebied van
laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit. De gevolgen van deze procedure gelden alleen ten
aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich op het grondgebied van die lidstaat bevinden.”

5 Artikel 16, lid 1, van voornoemde verordening bepaalt:

“Elke beslissing tot opening van een insolventieprocedure, genomen door een krachtens artikel 3
bevoegde rechter van een lidstaat, wordt erkend in alle andere lidstaten zodra de beslissing
rechtsgevolgen heeft in de lidstaat waar de procedure is geopend.

[...]”

6 Artikel 18 van dezelfde verordening luidt:

“1. De curator die is aangewezen door een krachtens artikel 3, lid 1, bevoegde rechter kan in een
andere lidstaat alle bevoegdheden uitoefenen die hem zijn verleend door het recht van de lidstaat
waar de procedure is geopend, zolang in die andere lidstaat geen andere insolventieprocedure is
geopend, of geen tegenstrijdige conservatoire maatregel na een verzoek tot opening van een
insolventieprocedure in die lidstaat is getroffen. Hij mag met name de goederen van de schuldenaar
verwijderen uit het grondgebied van de lidstaat waar zij zich bevinden, met inachtneming van de
artikelen 5 en 7.

2. De curator die is aangewezen door een krachtens artikel 3, lid 2, bevoegde rechter kan in een
andere lidstaat in en buiten rechte aanvoeren dat een roerend goed na de opening van de
insolventieprocedure van het grondgebied van de lidstaat waar de procedure is geopend, is
overgebracht naar het grondgebied van die andere lidstaat. Hij kan ook elk rechtsmiddel aanwenden
dat de belangen van de schuldeisers dient.

[...]”

7Artikel 21 van verordening nr. 1346/2000 luidt:

“1. De curator kan verzoeken dat de hoofdzaken van de beslissing tot opening van de
insolventieprocedure en, in voorkomend geval, van de beslissing inzake de aanwijzing van de curator
in elke andere lidstaat openbaar worden gemaakt volgens de in die lidstaat geldende
openbaarmakingsregels; in de openbaarmakingsmaatregelen wordt tevens de aangewezen curator
vermeld alsmede de bevoegdheidsregel die van toepassing is krachtens artikel 3, lid 1, dan wel
artikel 3, lid 2.

2. Iedere lidstaat op het grondgebied waarvan de schuldenaar een vestiging heeft, kan evenwel
openbaarmaking verplicht stellen. In voorkomend geval neemt de curator of de daartoe in de lidstaat
waar de procedure als bedoeld in artikel 3, lid 1, is geopend bevoegde autoriteit de nodige
maatregelen om openbaarmaking te verzekeren.”

8 Artikel 24 van deze verordening luidt bepaalt:

“1. Degene die in een lidstaat een verbintenis uitvoert ten voordele van de schuldenaar die is
onderworpen aan een in een andere lidstaat geopende insolventieprocedure terwijl hij die verbintenis
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had moeten uitvoeren voor de curator van die procedure, wordt bevrijd indien hij niet van de opening
van de procedure op de hoogte was.

2. Degene die deze verbintenis heeft uitgevoerd vóór de in artikel 21 bedoelde
openbaarmakingsmaatregelen wordt, totdat het tegendeel is bewezen, vermoed niet van de opening
van de insolventieprocedure op de hoogte te zijn geweest; degene die deze verbintenis heeft
uitgevoerd na de in artikel 21 bedoelde openbaarmakingsmaatregelen wordt, totdat het tegendeel is
bewezen, geacht van de opening van de procedure op de hoogte te zijn geweest.”

9 Artikel 25, lid 1, van voornoemde verordening luidt:

“De inzake het verloop en de beëindiging van een insolventieprocedure gegeven beslissingen van een
rechter wiens beslissing tot opening van de procedure krachtens artikel 16 is erkend, alsmede een
door die rechter bevestigd akkoord, worden eveneens zonder verdere formaliteiten erkend. [...]

De eerste alinea geldt eveneens voor beslissingen die rechtstreeks voortvloeien uit de
insolventieprocedure en daar nauw op aansluiten, zelfs indien die beslissingen door een andere
rechter worden gegeven.

De eerste alinea geldt eveneens voor beslissingen betreffende na het verzoek tot opening van een
insolventieprocedure genomen conservatoire maatregelen.”

Verordening nr. 44/2001

10 Artikel 1, lid 1 en lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1), bepaalt:

“1. Deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het
gerecht. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke
zaken.

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

[...]

b) het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures;

[...]”

Bulgaars recht

11 Artikel 17bis van de Targovski zakon (wetboek van koophandel) bepaalt:

“1. Een filiaal van een buitenlandse rechtspersoon die volgens zijn nationale recht is geregistreerd en
het recht heeft om een handelsactiviteit uit te oefenen, wordt ingeschreven in het handelsregister.

[...]

3. De volgende gegevens worden in het register opgenomen:

[...]

3) gegevens afkomstig uit alle beslissingen van de insolventierechter die zijn ingeschreven in het
register waarin de buitenlandse rechtspersoon is ingeschreven, en, in voorkomend geval, de
beslissingen bedoeld in artikel 759, lid 1, en artikel 760, lid 3;
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[...]

5. De opneming van de in lid 3, punten 2, 3 en 4, bedoelde gegevens kan tevens ambtshalve
plaatsvinden op grond van een kennisgeving van het register van een andere lidstaat van de Unie
waarin de buitenlandse rechtspersoon is ingeschreven, aan de beheerder van het systeem van
onderlinge koppeling van de registers van de lidstaten.”

12 Artikel 15 van de Zakon za targovskia register (wet inzake het handelsregister) luidt:

“1. Registratie, doorhaling en publicatie kunnen worden aangevraagd:

1) [...] door de handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk;

2) [...] door de gemachtigde;

3) [...] door een bij wet voorziene andere persoon;

4) [...] door een advocaat die beschikt over een overeenkomstig de voorwaarden van de wet op de
advocatuur opgesteld uitdrukkelijk mandaat om de handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk
te vertegenwoordigen voor het agentschap.

[...]”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

13 Wiemer & Trachte is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Dortmund,
Duitsland. Bij besluit van 10 mei 2004 heeft de Sofiyski gradski sad (rechter voor de stad Sofia, Bulgarije) de
inschrijving in het Bulgaarse handelsregister bevolen van een filiaal van Wiemer & Trachte in Bulgarije.

14 Bij beschikking van 3 april 2007 heeft het Amtsgericht Dortmund (rechter in eerste aanleg Dortmund, Duitsland) -
in het kader van de opening van de insolventieprocedure ten aanzien van Wiemer & Trachte - een voorlopige curator
aangesteld en besloten dat de beschikkingshandelingen van die vennootschap slechts met toestemming van die
curator geldig zijn. Die eerste beschikking is op 4 april 2007 ingeschreven in het Duitse handelsregister. Bij een
tweede beschikking, gegeven op 21 mei 2007 en ingeschreven in het register op 24 mei 2007, heeft deze rechter aan
Wiemer & Trachte een algemeen verbod opgelegd om over haar goederen te beschikken. Bij een derde beschikking,
door genoemde rechter gegeven op 1 juni 2007, is het vermogen van de vennootschap aan een insolventieprocedure
onderworpen. Deze derde beschikking is op 5 juni 2007 ingeschreven in voornoemd register.

15 Op 18 en 20 april 2007 werden van de rekening van Wiemer & Trachte bij de bank Obedinena Balgarska banka
AD, via de bestuurder van het Bulgaarse filiaal van Wiemer & Trachte, bedragen van respectievelijk 2 149,30 EUR en
40 000 EUR overgeschreven op een rekening op naam van Zhan Oved Tadzher, respectievelijk als opgave
reiskosten en voorschot voor beroepskosten.

16 Daarop heeft Wiemer & Trachte bij de Sofiyski gradski sad een vordering ingesteld tegen Tadzher, stellende dat
die banktransacties ongeldig waren omdat zij hadden plaatsgevonden na de opening van de insolventieprocedure. Zij
verzocht om terugbetaling in de insolvente boedel van de in punt 15 van het onderhavige arrest genoemde bedragen,
vermeerderd met de wettelijke rente.

17 Tadzher heeft aangevoerd dat de Sofiyski gradski sad niet bevoegd was om het hoofdgeding te behandelen, en
dat het bedrag van het voorschot voor beroepskosten ongebruikt was teruggestort aan Wiemer & Trachte op 25 april
2007.

18 De exceptie van onbevoegdheid is door de Sofiyski gradski sad afgewezen, evenals door de Apelativen sad
(rechter in tweede aanleg, Bulgarije) in hoger beroep. Bij beschikking van 28 januari 2013 heeft de Varhoven
kasatsionen sad (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Bulgarije) geoordeeld dat het cassatieberoep tegen de
door de Apelativen sad gegeven beschikking niet ontvankelijk was en dat die beschikking, waarin was vastgesteld dat
de Sofiyski gradski sad bevoegd is voor de beslechting van de zaak ten gronde, kracht van gewijsde had.
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19 Laatstgenoemde rechter heeft het door Wiemer & Trachte ingestelde beroep ten gronde toegewezen. Tadzher
heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld. Op 26 juli 2016 heeft de Apelativen sad voornoemde beslissing
vernietigd en de vordering tot terugbetaling van de in punt 15 van het onderhavige arrest genoemde bedragen
afgewezen, omdat zij ongegrond en niet met bewijzen onderbouwd was.

20 Daarop heeft Wiemer & Trachte bij de Varhoven kasatsionen sad beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van
de Apelativen sad, stellende dat artikel 24 van verordening nr. 1346/2000 niet van toepassing was op het
hoofdgeding en dat Tadzher derhalve niet kon stellen dat hij niet op de hoogte was van de opening van de
insolventieprocedure ten aanzien van Wiemer & Trachte.

21 Daarop heeft de Varhoven kasatsionen sad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een
prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

“1) Dient artikel 3, lid 1, van [verordening nr. 1346/2000] aldus te worden uitgelegd dat de
bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de insolventieprocedure is geopend,
voor een actio pauliana tegen een verweerder die zijn zetel of woonplaats in een andere lidstaat heeft,
een exclusieve bevoegdheid is, of is de curator in het geval van artikel 18, lid 2, van de verordening
bevoegd om een actio pauliana in te stellen bij een rechter in de lidstaat waar verweerder zijn zetel of
woonplaats heeft, als de actio pauliana van de curator wordt gebaseerd op een beschikking over
roerende goederen die in de andere lidstaat heeft plaatsgevonden?

2) Geldt de in artikel 24, lid 2, juncto lid 1 van [verordening nr. 1346/2000] voorziene bevrijding voor de
uitvoering in een lidstaat van een verbintenis ten voordele van de schuldenaar die is verricht via de
bestuurder van een in deze lidstaat ingeschreven vestiging van de schuldplichtige vennootschap, als -
op het moment van die uitvoering - in een andere lidstaat een verzoek was ingediend tot opening van
een insolventieprocedure ten aanzien van de schuldenaar en een voorlopige curator was
aangewezen, maar nog niet was beslist over de opening van de insolventieprocedure?

3) Is artikel 24, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 over de uitvoering van een verbintenis van
toepassing op de betaling van een geldbedrag aan de schuldenaar, als de oorspronkelijke overmaking
van dit bedrag door de schuldenaar aan de betaler volgens het nationale recht van de
insolventierechter als ongeldig wordt beschouwd en de ongeldigheid voortvloeit uit de opening van de
insolventieprocedure?

4) Geldt het in artikel 24, lid 2, van verordening nr. 1346/2000 vastgestelde vermoeden dat degene die
de verbintenis heeft uitgevoerd, niet op de hoogte was van de opening van de insolventieprocedure,
als de in artikel 21, lid 2, tweede volzin, van de verordening genoemde autoriteiten niet de vereiste
maatregelen hebben getroffen om te verzekeren dat de beslissingen van de insolventierechter waarbij
een voorlopige curator is aangewezen en tevens is bevolen dat beschikkingshandelingen door de
vennootschap slechts met toestemming van de voorlopige curator geldig zijn, openbaar worden
gemaakt in het register van de lidstaat waar de schuldenaar een vestiging heeft, wanneer de lidstaat
waar zich de zetel van de vestiging bevindt, de openbaarmaking van deze beslissingen verplicht stelt,
hoewel die lidstaat deze overeenkomstig artikel 25 juncto artikel 16 van de verordening erkent?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

22 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 3, lid 1, van verordening
nr. 1346/2000 aldus moet worden uitgelegd dat de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de
insolventieprocedure is geopend, voor een actio pauliana tegen een verweerder die zijn zetel of woonplaats in een
andere lidstaat heeft, een exclusieve bevoegdheid is, dan wel of de curator tevens bevoegd is om een dergelijke actio
pauliana in te stellen bij een rechter in de lidstaat waar verweerder zijn zetel of woonplaats heeft.
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23Artikel 3, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 kent aan de rechters van de lidstaat waar het centrum van de
voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, een exclusieve bevoegdheid toe om de
hoofdinsolventieprocedure te openen (arrest van 15 december 2011, Rastelli Davide en C., C-191/10,
EU:C:2011:838, punt 27).

24 Ter vaststelling van de criteria waarmee kan worden bepaald of een maatregel al dan niet binnen de werkingssfeer
van die bepaling valt, heeft het Hof gepreciseerd dat overweging 6 van verordening nr. 1346/2000 in acht moet
worden genomen, volgens welke die verordening alleen voorschriften mag behelzen tot regeling van de bevoegdheid
inzake de opening van een insolventieprocedure en de beslissingen die rechtstreeks uit een insolventieprocedure
voortvloeien en daarmee nauw samenhangen (zie in die zin arresten van 12 februari 2009, Seagon, C-339/07,
EU:C:2009:83, punt 20, en 19 april 2012, F-Tex, C-213/10, EU:C:2012:215, punt 26).

25 Het Hof heeft daaruit afgeleid dat - in het licht van de doelstelling van de wetgever die aldus blijkt uit deze
overweging, en van het nuttig effect van verordening nr. 1346/2000 - artikel 3, lid 1, van deze verordening aldus moet
worden uitgelegd dat de gerechten van de lidstaat die bevoegd is om een insolventieprocedure te openen, op grond
van deze bepaling internationaal bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen die rechtstreeks uit deze
procedure voortvloeien en daarmee nauw samenhangen (zie in die zin arresten van 12 februari 2009, Seagon, C-
339/07, EU:C:2009:83, punt 21, en 19 april 2012, F-Tex, C-213/10, EU:C:2012:215, punt 27).

26 Gelet op met name deze overwegingen heeft het Hof reeds geoordeeld dat actiones paulianae die tot doel hebben
de activa te verhogen van een onderneming die is onderworpen aan een faillissementsprocedure, in deze categorie
vorderingen vallen. Artikel 3, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 moet derhalve aldus worden uitgelegd dat de
rechterlijke instanties van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure is geopend, bevoegd zijn
om uitspraak te doen over een faillissementspauliana die is gericht tegen een in een andere lidstaat woonachtige
verweerder (arrest van 12 februari 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punt 28).

27 De verwijzende rechter vraagt zich af of die internationale bevoegdheid exclusief is dan wel, integendeel,
facultatief, waardoor de curator zich kan wenden tot een rechter van de lidstaat waar de verweerder van een
dergelijke pauliana zijn woonplaats heeft.

28 Op dat punt dient in herinnering te worden gebracht, ten eerste, dat overweging 7 van verordening nr. 1348/2000
preciseert dat het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures zijn uitgesloten van het
toepassingsgebied van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken, waarvoor in de betrekkingen tussen de
lidstaten, met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken, verordening nr. 44/2001 in de plaats is gekomen. Ten
tweede vallen krachtens artikel 1, lid 2, onder b), van verordening nr. 44/2001 het faillissement, akkoorden en andere
soortgelijke procedures niet binnen de werkingssfeer ervan.

29 Laatstgenoemde verordening en verordening nr. 1346/2000 moeten aldus worden uitgelegd dat elke overlapping
tussen de in die teksten vervatte rechtsregels en elk rechtsvacuüm worden vermeden. De krachtens artikel 1, lid 2,
onder b), van verordening nr. 44/2001 van de werkingssfeer van die verordening uitgesloten vorderingen vallen
derhalve binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1346/2000. Omgekeerd vallen vorderingen die buiten de
werkingssfeer van artikel 3, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 vallen, binnen de werkingssfeer van verordening
nr. 44/2001 (zie in die zin arrest van 9 november 2017, Tünkers France en Tünkers Maschinenbau, C-641/16,
EU:C:2017:847, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

30 In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat deze laatste verordening van toepassing is op alle burgerlijke en
handelszaken, met uitzondering van bepaalde duidelijk omschreven aangelegenheden, en dat artikel 1, lid 2,
onder b), van verordening nr. 44/2001 alleen vorderingen van de werkingssfeer ervan uitsluit die rechtstreeks
voortvloeien uit een insolventieprocedure en daar nauw mee samenhangen, welke vorderingen binnen de
werkingssfeer van verordening nr. 1346/2000 vallen (zie in die zin arrest van 19 april 2012, F-Tex, C-213/10,
EU:C:2012:215, punt 29).

31 Hieruit volgt dat de respectieve werkingssferen van deze twee verordeningen met betrekking tot de internationale
bevoegdheid van de gerechten van de lidstaten duidelijk zijn afgebakend, en dat een actio pauliana die rechtstreeks
voortvloeit uit een insolventieprocedure en daar nauw mee samenhangt, binnen de werkingssfeer van verordening
nr. 1346/2000 en niet binnen die van verordening nr. 44/2001 valt.
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32 Opgemerkt moet worden dat verordening nr. 1346/2000 niet voorziet in een regel voor de toekenning van
internationale bevoegdheid, op grond waarvan de gerechten van de lidstaat van de woonplaats van de verweerder
bevoegd zouden zijn om kennis te nemen van vorderingen die rechtstreeks uit insolventieprocedures voortvloeien en
daarmee nauw samenhangen.

33 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat een bundeling van alle rechtstreeks met de insolventie verband
houdende vorderingen voor de rechterlijke instanties van de lidstaat die bevoegd is voor de opening van de
insolventieprocedure, in overeenstemming is met het in overwegingen 2 en 8 van verordening nr. 1346/2000
vermelde doel van een meer efficiënte en doeltreffende afwikkeling van insolventieprocedures met
grensoverschrijdende gevolgen (arrest van 12 februari 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punt 22).

34 Voorts moet volgens overweging 4 van die verordening met het oog op de goede werking van de interne
markt worden verhinderd dat er prikkels voor partijen bestaan om ter verbetering van hun rechtspositie
vermogensbestanddelen of rechtsgedingen van de ene lidstaat naar de andere over te brengen (forum shopping)
(arrest van 12 februari 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punt 23).

35 De mogelijkheid dat verschillende gerechten een bevoegdheid uitoefenen met betrekking tot in verschillende
lidstaten ingestelde actiones paulianae, zou ertoe leiden dat het nastreven van een dergelijk doel wordt ondermijnd
(arrest van 12 februari 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punt 24).

36 Uit het voorgaande volgt dat de in artikel 3, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 bedoelde rechters van de lidstaat
op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure is geopend, exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van
vorderingen die rechtstreeks uit deze procedure voortvloeien en daar nauw verband mee houden, en dus van
faillisementspaulianae.

37 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door de context waarvan artikel 3, lid 1, van verordening 1346/2000
deel uitmaakt.

38 In de eerste plaats kan artikel 18, lid 2, van deze verordening niet worden ingeroepen om de exclusieve aard van
de internationale bevoegdheid van de in artikel 3, lid 1, van die verordening bedoelde gerechten om kennis te nemen
van actiones paulianae, in twijfel te trekken.

39Artikel 18, lid 2, van verordening nr. 1346/2000 heeft namelijk uitsluitend betrekking op de specifieke situatie waarin
de curator is aangewezen in het kader van een procedure die onder artikel 3, lid 2, van die verordening valt, en kan
niet worden toegepast op een situatie als aan de orde in het hoofdgeding, waarin de curator is aangewezen in het
kader van de hoofdinsolventieprocedure.

40 Zoals de advocaat-generaal heeft benadrukt in punt 64 van zijn conclusie, is dit onderscheid te verklaren door het
feit dat, in het kader van een onder artikel 3, lid 2, van verordening nr. 1346/2000 vallende procedure, de
bevoegdheden van een curator geografisch zijn beperkt, aangezien krachtens dat artikel de gevolgen van een
dergelijke procedure alleen gelden ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich op het tijdstip waarop
die procedure wordt geopend, op het grondgebied van de betrokken lidstaat bevinden. De curator moet derhalve in
een dergelijk geval de mogelijkheid hebben om een actio pauliana die verband houdt met een dergelijke procedure in
te stellen bij een rechter van een andere lidstaat dan die waar de secundaire procedure is geopend, indien de
goederen waarop die vordering betrekking, heeft na de opening van die procedure zijn overgedragen naar een
andere lidstaat.

41 In de tweede plaats kan artikel 25, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 evenmin dienen ter staving van een
uitlegging van artikel 3, lid 1, van die verordening, volgens welke deze zou voorzien in een mogelijkheid van
internationale bevoegdheid betreffende actiones paulianae.

42 Zoals uiteengezet door de advocaat generaal in punt 65 van zijn conclusie, heeft die bepaling enkel betrekking op
de erkenning en het executoire karakter van beslissingen die rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure en
daar nauw mee samenhangen, zelfs indien die beslissingen door een andere rechter worden gegeven. Voornoemde
bepaling voorziet enkel in de mogelijkheid dat de rechters van een lidstaat op wiens grondgebied op grond van
artikel 3, lid 1, van verordening nr. 1346/2000 een insolventieprocedure is geopend, tevens kennisnemen van een
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vordering die rechtstreeks uit die procedure voortvloeit, ongeacht of dit de rechter is die op grond van artikel 3, lid 1,
de insolventieprocedure heeft geopend, dan wel een andere territoriaal en materieel bevoegde rechter van dezelfde
lidstaat (zie in die zin arrest van 12 februari 2009, Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, punten 26 en 27).

43 Gelet op al het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, van verordening
nr. 1346/2000 aldus moet worden uitgelegd dat de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de lidstaat op het
grondgebied waarvan de insolventieprocedure is geopend om uitspraak te doen over een faillissementspauliana die
is gericht tegen een verweerder die zijn statutaire zetel of woonplaats in een andere lidstaat heeft, een exclusieve
bevoegdheid is.

Tweede tot en met vierde vraag

44 Aangezien de tweede tot en met de vierde vraag veronderstellen, anders dan hetgeen voortvloeit uit het antwoord
op de eerste vraag, dat een actio pauliana kan worden ingesteld bij een rechter van de lidstaat op het grondgebied
waarvan de statutaire zetel of de woonplaats van de verweerder zich bevindt, behoeven die vragen geen antwoord.

Kosten

45 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van
hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures,
moet aldus worden uitgelegd dat de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de lidstaat op het grondgebied
waarvan de insolventieprocedure is geopend om uitspraak te doen over een faillissementspauliana die is gericht
tegen een verweerder die zijn statutaire zetel of woonplaats in een andere lidstaat heeft, een exclusieve bevoegdheid
is.

Volledige tekst, Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU
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Rechtspraak

 

Grondwettelijk Hof 18 februari 2016, 
nr. 23/2016

Wet Continuïteit Ondernemingen  – Gerechtelijke reor-
ganisatie – Rechten van de schuldeisers – Verbod tot het 
leggen van beslag  – Geen verbod tot inschrijving van 
een wettelijke hypotheek  – Schending van het grond-
wettelijk gelijkheidsbeginsel

Artikel 31 van de Wet Continuïteit Ondernemingen bepaalt dat 
tijdens de opschorting geen beslag kan worden gelegd voor 
schuldvorderingen in de opschorting. Door de belastingadmi-
nistratie niet te verbieden tijdens de opschorting een hypothe-
caire inschrijving te nemen om na de opschorting als bevoor-
rechte schuldeiser te worden erkend, schendt artikel 31 WCO de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
 

(…)
Rolnummer 6093
Arrest nr. 23/2016 van 18 februari 2016
Arrest
In zake: de prejudiciële vraag over artikel 31 van de wet van 
31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de onderne-
mingen, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, 
en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moer-
man, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. 
Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 
onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,
wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

Bij arrest van 24  oktober 2014 in zake de bvba “Belgium 
Taste” tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 19 november 2014, heeft 
het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële 
vraag gesteld:
“Schendt artikel 31 van de wet van 31 januari 2009 betref-
fende de continuïteit van de ondernemingen de in de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde beginselen van 
gelijkheid en niet-discriminatie in zoverre het verbiedt om 
tijdens de opschorting beslag te leggen voor schuldvorderin-
gen in de opschorting, zonder de wettelijke hypotheken van 
de belastingadministratie te beogen, terwijl de wettelijke 
hypotheken in de feiten hetzelfde gevolg van onbeschik-
baarheid van het vermogen hebben als het bewarend beslag 
op onroerend goed en de hypothecaire inschrijving aan de 
belastingadministratie een prioritaire rang verleent, waarbij 
daarentegen de andere schuldeisers geen bewarend beslag 
op onroerend goed tijdens de opschorting kunnen laten 
overschrijven?”.
Memories zijn ingediend door:
– de bvba “Belgium Taste”, bijgestaan en vertegenwoordigd 
door Mr. N. Ouchinsky, advocaat bij de balie te Brussel;
– de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. S. Depré en Mr. E. de Lophem, advocaten bij de balie 
te Brussel.
De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord in-
gediend.

Bij beschikking van 25 november 2015 heeft het Hof, na de 
rechters-verslaggevers F. Daoût en T. Merckx-Van Goey te 
hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, 
dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een par-
tij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving 
van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te wor-
den gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debat-
ten zullen worden gesloten op 16 december 2015 en de zaak 
in beraad zal worden genomen.
Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd inge-
diend, is de zaak op 16 december 2015 in beraad genomen.
De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 
het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging 
en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

Bij vonnis van 30  maart 2012 willigt de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel het op 12 maart 2012 door de appel-
lante voor de verwijzende rechter ingediende verzoek om 
een plan van gerechtelijke reorganisatie op te stellen in. De 
Rechtbank kent haar het voordeel van een opschorting toe 
die op 12 september 2012 vervalt.
Op 10  april 2012, niettegenstaande de aan de appellante 
voor de verwijzende rechter toegekende opschorting, laat 
de btw-administratie ten voordele van de Belgische Staat 
een hypotheek inschrijven op het aandeel in een gebouwen-
complex waarvan de appellante voor de verwijzende rechter 
eigenaar is.
Op 13 augustus 2012 legt de appellante voor de verwijzende 
rechter haar plan van gerechtelijke reorganisatie neer. Op 
4 september 2012 meent de btw-administratie een nieuwe 
hypothecaire inschrijving op hetzelfde onroerend goed te 
kunnen nemen.
Het plan van gerechtelijke reorganisatie wordt goedgekeurd 
op 5  september 2012 en wordt gehomologeerd bij vonnis 
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 19 sep-
tember 2012.
Op 5 oktober van hetzelfde jaar vraagt de raadsman van de 
appellante voor de verwijzende rechter aan de btw-adminis-
tratie om de hypothecaire inschrijvingen op het onroerend 
goed op te heffen. Op 16 januari 2013 wordt een vordering 
in die zin ingesteld voor de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel. Die verklaart de vordering ongegrond. Tegen dat 
vonnis wordt hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep 
te Brussel. Het is in dat kader dat de prejudiciële vraag in de 
onderhavige zaak aan het Hof wordt gesteld.

III. In rechte

- A -

A.1.1. In zijn memorie verwijst de Ministerraad naar het ar-
rest nr. 162/2013 van 21 november 2013, waarin het Hof de 
wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen en 
de met die wet nagestreefde algemene doelstellingen heeft 
beschreven.

A.1.2. Volgens de Ministerraad wordt in de prejudiciële 
vraag een verschil in behandeling aangeklaagd tussen de 
belastingadministratie en de andere schuldeisers in zoverre 
enkel de eerstgenoemde tot een hypothecaire inschrijving 
kan overgaan. In de vraag wordt gesuggereerd dat het recht 
op hypothecaire inschrijving dat de belastingadministratie 
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geniet, in de praktijk wordt gelijkgesteld met een beslag 
dat in casu door de getoetste norm wordt verboden.
Die premisse, die beoogt zich op een deel van de in het ver-
wijzingsarrest aangehaalde rechtsleer te baseren, zou even-
wel onjuist zijn. Het Hof van Beroep te Luik zou die aan-
gelegenheid duidelijk hebben onderzocht in een arrest van 
24  januari 2012. Daaruit zou blijken dat het mechanisme 
van de hypothecaire inschrijving dat de belastingadminis-
tratie geniet, niet mag worden verward met een beslag. Al-
dus, hoewel de getoetste norm de belastingadministratie, 
zoals alle andere schuldeisers, daadwerkelijk verbiedt om 
over te gaan tot een beslag tijdens de periode van opschor-
ting, vloeit het aan de belastingadministratie voorbehouden 
voorrecht van de hypothecaire inschrijving niet voort uit 
de getoetste norm maar uit de artikelen  85 en 88 van het 
BTW-Wetboek die niet het voorwerp van de prejudiciële 
vraag uitmaken.

A.1.3. Ten overvloede verwijst de Ministerraad naar het ar-
rest nr. 33/2013 van het Hof van 7 maart 2013 teneinde het 
te verzoeken in de onderhavige zaak een identieke redene-
ring aan te nemen.

A.2.1. In haar memorie brengt de appellante voor de verwij-
zende rechter in herinnering dat het doel van de wet van 
31  januari 2009 betreffende de continuïteit van de onder-
nemingen met name erin bestaat aan de ondernemingen in 
moeilijkheden een regeling van gerechtelijke bescherming 
toe te kennen tegen de middelen tot tenuitvoerlegging, het 
faillissement en de beslagen voor de schuldvorderingen in 
de opschorting, namelijk hoofdzakelijk de schuldvorderin-
gen die dateren van vóór de opening van de procedure. Die 
beschermingsperiode, aangemerkt als periode van opschor-
ting, strekt ertoe het de schuldenaar in moeilijkheden moge-
lijk te maken zich te reorganiseren teneinde de continuïteit 
van zijn onderneming te behouden.

A.2.2. De regeling van bijzondere bescherming die de be-
lastingadministratie krachtens artikel 30, eerste lid, van de 
wet van 17  juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord 
genoot, werd opgeheven in de wet betreffende de conti-
nuïteit van de ondernemingen. De schuldvorderingen van 
de belastingadministratie worden voortaan aangemerkt als 
gewone schuldvorderingen in de opschorting, net zoals 
de schuldvorderingen van de andere schuldeisers van de 
schuldenaar in moeilijkheden, zoals zijn leveranciers. De 
wetgever wou alle schuldeisers, zowel openbare als private, 
op gelijke wijze behandelen en ervoor zorgen dat ieder van 
hen in het algemeen belang correct bijdraagt tot het herstel 
van de onderneming. De wil van de wetgever werd door het 
Hof van Cassatie in herinnering gebracht in een arrest van 
30  juni 2011, alsook door het Grondwettelijk Hof bij zijn 
arrest nr. 8/2012 van 18 januari 2012.
Die wil van de wetgever om alle schuldeisers, zowel open-
bare als private, op gelijke voet te behandelen werd even-
eens in herinnering gebracht in de wet van 27 mei 2013 tot 
wijziging van verschillende wetgevingen inzake de conti-
nuïteit van de ondernemingen. Die wet is tot stand geko-
men ingevolge de wijziging van artikel  30bis  van de wet 
van 27  juni 1969 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders bij de wet van 14 april 2011 houdende 
diverse bepalingen. Die laatste wet voorzag in een gunstige 
regeling voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna: 
RSZ) die was uitgebreid tot de procedures van gerechte-
lijke reorganisatie, hetgeen erop neerkwam dat aan de RSZ 

de mogelijkheid werd geboden in rechte te treden tegen de 
medecontractanten-schuldenaars van de reorganiserende 
onderneming, niettegenstaande de opschorting.
Bij zijn arrest nr. 33/2013 van 7 maart 2013 had het Hof ge-
oordeeld dat het aldus aan de RSZ verleende voorrecht niet 
op onevenredige wijze afbreuk deed aan de rechten van de 
andere schuldeisers. De door het Hof aangenomen redene-
ring kwam echter niet tegemoet aan de wil van de wetgever 
die in het kader van het aannemen van de wet betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen tot uiting was ge-
bracht. Daarom is hij opgetreden via artikel 47 van de wet 
van 27 mei 2013 door artikel 30bis van de wet van 27 juni 
1969 te wijzigen teneinde de verwijzing naar de procedure 
van gerechtelijke reorganisatie erin op te heffen om de toe-
passing van dat actiemiddel ten gunste van de RSZ tegen 
de schuldenaars van een bouwonderneming in gerechtelijke 
reorganisatie uit te sluiten.

A.2.3. De appellante voor de verwijzende rechter beklem-
toont dat uit een door het Hof van Cassatie op 1 juni 2006 
gewezen arrest voortvloeit dat de rechten van de schuldei-
sers kunnen worden vastgesteld op een bepaald ogenblik, 
zonder dat zulks noodzakelijkerwijs een situatie van samen-
loop doet ontstaan.
Die redenering zou van toepassing zijn op de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie, zodat die procedure, hoewel zij 
geen situatie van samenloop uitmaakt, tot gevolg heeft dat 
de rechten van de schuldeisers in de opschorting worden 
vastgelegd teneinde aan de schuldenaar in de opschorting 
een absolute bescherming te verlenen om het hem mogelijk 
te maken zijn onderneming te reorganiseren. De inschrijving 
van de wettelijke hypotheek van de belastingadministratie 
doet evenwel afbreuk aan die absolute bescherming die de 
schuldenaar geniet en vormt dan ook een door de wetgever 
verboden beslag.

A.2.4. De appellante voor de verwijzende rechter voert even-
eens aan dat de gevolgen verbonden aan het bewarend be-
slag op onroerend goed en aan de hypothecaire inschrijving, 
in tegenstelling tot hetgeen de FOD Financiën voor de rech-
ter heeft verdedigd, volkomen vergelijkbaar zijn. Het gaat 
immers om twee waarborgmaatregelen die hetzelfde doel 
hebben: de schuldeiser die ze geniet, beschermen tegen de 
daden van beschikking waarvan het bezwaarde onroerend 
goed het voorwerp zou uitmaken. Als onroerende zekerheid 
brengt de hypotheek een gevolg van onbeschikbaarheid van 
het bezwaarde goed met zich mee vanaf de inschrijving er-
van en gedurende de volledige duur ervan. De vestiging van 
een zakelijk recht op het onroerend goed kan niet worden 
tegengeworpen aan de hypothecaire schuldeiser en de da-
den van beschikking die dateren van na de hypothecaire 
inschrijving en die tot gevolg zouden hebben dat afbreuk 
wordt gedaan aan de grondslag van de zekerheid, kunnen, 
algemener, niet worden tegengeworpen aan de hypothecaire 
schuldeiser. Bovendien geniet die laatste, in tegenstelling 
tot de beslagleggende schuldeiser, een recht van voorrang 
op de opbrengst van de tegeldemaking van het goed en een 
volgrecht op het bezwaarde goed.
De hypothecaire inschrijving die te dezen door de Belgische 
Staat is genomen, biedt hem de mogelijkheid de storting 
van het geheel van zijn schuldvordering in de opschorting 
te verkrijgen zoals zij vóór de homologatie van het plan door 
de rechtbank bestond, en zulks met schending van het voor-
schrift van artikel 57 van de wet van 31 januari 2009 betref-
fende de continuïteit van de ondernemingen, met schending 
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van de rechten van de andere schuldeisers in de opschorting 
en met schending van het gezag van gewijsde van het vonnis 
van 19 september 2012. Het gevolg van onbeschikbaarheid 
dat uit de hypothecaire inschrijving voortvloeit, zou dus 
nog veel groter zijn dan dat van een bewarend beslag dat 
aan de beslagleggende schuldeiser noch een volgrecht, noch 
een recht van voorrang verleent.

A.2.5. De appellante voor de verwijzende rechter beklem-
toont ten slotte dat in de grote meerderheid van de rechts-
leer wordt geoordeeld dat de belastingadministratie niet 
ertoe kan worden gemachtigd hypothecaire inschrijvingen 
te nemen tot zekerheid van de terugbetaling van schuldvor-
deringen in de opschorting tijdens de duur van de opschor-
ting. Dat standpunt zou daarenboven worden gevolgd door 
een minderheid van de rechtspraak.
De interpretatie die de Belgische Staat te dezen aan het 
toepassingsgebied van artikel 31 van de wet betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen geeft, zou ongetwijfeld 
breken met de gelijkheid tussen de schuldeisers in de op-
schorting die de wetgever in de wet betreffende de continu-
iteit van de ondernemingen en in de wet van 27 mei 2013 
tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de con-
tinuïteit van de ondernemingen heeft nagestreefd. Er zou 
dan ook geen objectief criterium van onderscheid zijn ten 
aanzien van artikel 31 van de wet betreffende de continu-
iteit van de ondernemingen dat zou verantwoorden dat de 
FOD Financiën tijdens de opschorting wettelijke hypothe-
ken voor schuldvorderingen in de opschorting kan nemen, 
terwijl het aan de andere schuldeisers wordt verboden om 
tijdens die periode bewarende beslagen op onroerend goed 
te laten overschrijven.

A.3. In zijn memorie van antwoord voert de Ministerraad 
aan dat de door de appellante voor de verwijzende rechter 
uiteengezette argumenten in werkelijkheid hoofdzakelijk 
betrekking hebben op de interpretatie van de getoetste re-
gel in plaats van op de geldigheid ervan in het licht van 
de referentiebepalingen. De appellante voor de verwijzende 
rechter zou immers proberen aan te tonen dat de wettelijke 
hypotheek van de belastingadministratie ontegenzeglijk een 
door de wetgever verboden beslag uitmaakt.
Steunend op artikel 7 van de wet betreffende de continuï-
teit van de ondernemingen, geeft de Ministerraad aan dat de 
interpretatie van de getoetste regel die de appellante voor 
de verwijzende rechter suggereert, omzichtig zou moeten 
worden beoordeeld. Die interpretatie zou bovendien niet 
worden ondersteund door de rechtspraak.
De Ministerraad verwijst voor het overige naar de recht-
spraak van het Hof en in het bijzonder naar zijn arresten 
nrs. 33/2013 van 7 maart 2013 en 102/2013 van 9 juli 2013, 
die het mogelijk zouden maken te bevestigen dat het voor-
behouden van de wettelijke hypotheek aan een welbepaalde 
categorie van schuldeisers niet in strijd zou zijn met het be-
ginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, aangezien een 
dergelijke afwijking van het gemeen recht kan worden ver-
antwoord. Hoewel wetswijzigingen tot stand zijn gekomen 
ingevolge die arresten, zou toch moeten worden vastgesteld 
dat het oogmerk dat de wetgever bij die wijzigingen ver-
mocht na te streven, geen aanleiding heeft gegeven tot een 
vergelijkbare wijziging van de wet betreffende de continu-
iteit van de ondernemingen teneinde de mogelijkheid om 
over te gaan tot een wettelijke hypotheek in de context van 
een gerechtelijke reorganisatie en meer in het bijzonder tij-
dens de periode van de opschorting af te schaffen.

De Ministerraad voert aan dat de overwegingen die als richt-
snoer hebben gediend voor de wetgever in de context van 
de wijziging van de wet van 1969, te dezen niet automa-
tisch kunnen worden overgenomen. De Ministerraad voegt 
eraan toe dat het Hof, bij zijn arrest nr. 77/2013 van 6 juni 
2013, een in werkelijkheid ingrijpender mechanisme dan 
het mechanisme van de wettelijke hypotheek geldig heeft 
verklaard, hetgeen het Hof ertoe zou moeten brengen de on-
derhavige prejudiciële vraag a fortiori ontkennend te beant-
woorden.

- B -

B.1. Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaan-
baarheid van artikel 31 van de wet van 31 januari 2009 be-
treffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna: 
WCO) met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 
het verbiedt om tijdens de opschorting beslag te leggen voor 
schuldvorderingen in de opschorting, zonder de wettelijke 
hypotheken van de belastingadministratie te beogen, terwijl 
die, volgens de verwijzende rechter, in de feiten hetzelfde 
gevolg van onbeschikbaarheid van het vermogen zouden 
hebben als het bewarend beslag op onroerend goed en aan 
de belastingadministratie een prioritaire rang zouden verle-
nen terwijl de andere schuldeisers geen bewarend beslag op 
onroerend goed tijdens de opschorting zouden kunnen laten 
overschrijven.

B.2.1. De WCO voorziet onder meer in een zogenoemde pro-
cedure “van gerechtelijke reorganisatie” die strekt tot het 
behouden, onder toezicht van de rechter, van de continu-
iteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in 
moeilijkheden of van haar activiteiten (artikel 16, eerste lid, 
van de WCO); die procedure maakt het mogelijk de schulde-
naar een opschorting toe te kennen (waarvan de duur door 
de rechter wordt bepaald krachtens artikel 24, § 2, van de 
WCO) om hetzij tot een gerechtelijke reorganisatie te komen 
door een minnelijk akkoord tussen schuldeisers en schul-
denaar – bedoeld in artikel 43 – of door een collectief ak-
koord van de schuldeisers – bedoeld in de artikelen 44 en 
volgende -, hetzij de overdracht toe te staan, aan derden, van 
het geheel of een gedeelte van de onderneming of haar acti-
viteiten, bedoeld in de artikelen 59 en volgende (artikel 16, 
tweede lid, van de WCO).
De parlementaire voorbereiding van de WCO vermeldt daar-
over:
“‘De continuïteit van de onderneming behouden’, verwijst 
naar de entiteit zelf met haar verschillende componenten. 
‘De activiteiten behouden’ verwijst naar de economische ac-
tiviteit die gedeeltelijk losstaat van het medium ervan. De 
formulering is heel ruim bedoeld, teneinde te voorkomen 
dat de wil van de wetgever door interpretaties wordt ver-
tekend: het is duidelijk de bedoeling ervoor te zorgen dat 
problemen van structurele of toevallige aard in toereikende 
economische omstandigheden kunnen worden opgelost” 
(Parl. St., Kamer, B.Z. 2007, DOC 52-0160/001, p. 15).

B.2.2. De wetgever heeft met die procedure de draagwijdte 
willen verruimen van de regelgeving op het gerechtelijk ak-
koord, die zij vervangt (Parl. St., Kamer, B.Z. 2007, DOC 52-
0160/002, pp. 39 en 82). Hij heeft getracht het doel van be-
houd van de continuïteit van de onderneming te verzoenen 
met dat van vrijwaring van de rechten van de schuldeisers:
“[De materie met betrekking tot de gevolgen van de gerech-
telijke reorganisatie] is een van de moeilijkste die er bestaat 
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omdat een insolventiewetgeving rekening moet houden met 
zeer uiteenlopende belangen: de belangen van de schuldei-
sers die wensen betaald te worden op zo kort mogelijke tijd 
en de nood om de reorganisatie een kans te geven (met inbe-
grip van een reorganisatie door overdracht van de onderne-
ming). De regel is dat de continuïteit en van de onderneming 
en van de contracten behouden blijft, maar het is vanzelf-
sprekend dat in een periode van acute betaalmoeilijkheden 
de handhaving van de rechten bedreigd wordt” (Parl. St., 
Kamer, B.Z. 2007, DOC 52-0160/005, p. 10).

B.3. De wet bepaalt dat tijdens de periode van opschorting 
voor schuldvorderingen in de opschorting geen enkel mid-
del van tenuitvoerlegging kan worden voortgezet en dat tij-
dens de periode van opschorting voor die schuldvorderin-
gen geen enkel beslag kan worden gelegd.
De artikelen 30 en 31 van de WCO bepalen immers:
“Art.  30. Tijdens de duur van de opschorting kan voor 
schuldvorderingen in de opschorting geen enkel middel 
van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goede-
ren van de schuldenaar worden voortgezet of aangewend.
Tijdens dezelfde periode kan de schuldenaar die koopman 
is, niet worden failliet verklaard en, indien de schuldenaar 
een vennootschap is, kan deze niet gerechtelijk worden ont-
bonden.
Art. 31. Tijdens de opschorting kan voor schuldvorderingen 
in de opschorting geen enkel beslag worden gelegd.
De reeds eerder gelegde beslagen behouden hun bewarend 
karakter, maar de rechtbank kan, naar gelang van de omstan-
digheden, er handlichting van geven na het verslag van de 
gedelegeerd rechter, de schuldeiser en de schuldenaar ge-
hoord te hebben, in zoverre de handlichting geen beduidend 
nadeel veroorzaakt aan de schuldeiser”.

B.4. De verwijzende rechter stelt vast dat artikel 31 van de 
WCO, hoewel het het beslag uitdrukkelijk verbiedt, daaren-
tegen met geen woord rept over de wettelijke hypotheek van 
de fiscus. Volgens hem zou de aan de belastingadministratie 
verleende machtiging om hypothecaire inschrijvingen te ne-
men tot zekerheid van schuldvorderingen in de opschorting 
tijdens de duur van de opschorting een verschil in behan-
deling doen ontstaan tussen, enerzijds, de andere schuldei-
sers in de opschorting dan de belastingadministratie, die het 
verbod krijgen om tijdens de opschorting enig beslag, ook 
een bewarend, voor een schuldvordering in de opschorting 
te leggen, en, anderzijds, de belastingadministratie die niet 
het verbod krijgt om tijdens de opschorting een wettelijke 
hypotheek voor schuldvorderingen in de opschorting in te 
schrijven, terwijl beide maatregelen in de feiten een gevolg 
van onbeschikbaarheid van het bezwaarde goed hebben.

B.5. De schuldvorderingen in de opschorting worden in 
artikel  2, c), van de WCO gedefinieerd als “de schuldvor-
deringen ontstaan voor het vonnis dat de procedure van ge-
rechtelijke reorganisatie opent of die uit het verzoekschrift 
of beslissingen genomen in het kader van de procedure vol-
gen”.
In punt d) van hetzelfde artikel worden de buitengewone 
schuldvorderingen in de opschorting gedefinieerd als die 
welke gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht of 
door een hypotheek en als de schuldvorderingen van de 
schuldeisers-eigenaars, terwijl de gewone schuldvorderin-
gen in de opschorting in punt e) van artikel 2 van de wet 
worden gedefinieerd als de andere schuldvorderingen dan 
de buitengewone schuldvorderingen in de opschorting.

In de parlementaire voorbereiding wordt gepreciseerd:
“Schuldvorderingen in de opschorting zijn die welke be-
doeld zijn in de aanvraag tot opschorting. Zij gaan vooraf 
aan de dag waarop de opschorting open is verklaard of vol-
gen uit het verzoekschrift of de beslissingen genomen in 
het kader van de procedure (bijvoorbeeld een schuld die 
ontstaat wegens de toepassing van een ontbindende voor-
waarde in geval van reorganisatie). Twee soorten schulden 
zijn bedoeld: gewone schuldvorderingen in de opschorting 
en buitengewone schuldvorderingen in de opschorting.
Deze laatste schuldvorderingen krijgen een bijzondere be-
handeling en zijn gewaarborgd door een zakelijke zekerheid, 
d.w.z. een waarborg of een hypotheek, of komen in aanmer-
king voor een waarborg verstrekt door de retentie van een 
eigendomsrecht of via een bijzonder voorrecht” (Parl. St., 
Kamer, B.Z. 2007, DOC 52-0160/002, pp. 44-45).

B.6.1. Met betrekking tot de schuldvorderingen van de be-
lastingadministratie heeft de wetgever aangegeven dat zij, 
net zoals die van de sociale zekerheid of van de algemeen 
bevoorrechte schuldeisers, gewone schuldvorderingen in de 
opschorting vormden.
Terwijl de fiscus bij de wet betreffende het gerechtelijk ak-
koord tot buitengewone schuldeiser in de opschorting was 
verheven, werd de wijziging van zijn rechten bij de in het 
geding zijnde wet verantwoord door de bekommernis om, 
in het kader van procedures die het herstel van de onderne-
ming beogen, de gelijke behandeling te verzekeren van alle 
schuldeisers, zowel openbare als private, en er op die ma-
nier voor te zorgen dat elk van die laatsten in het algemeen 
belang correct bijdraagt tot het herstel van de onderneming 
(ibid.). De wetgever was immers van oordeel dat de voor-
gestelde procedure, zonder de uitsluiting van de algemene 
voorrechten, geen enkele kans zou maken (Parl. St., Senaat, 
2008-2009, nr. 4-995/2, p. 15; Parl. St., Senaat, 2008-2009, 
nr. 4-995/3, p. 22).

B.6.2. De minister van Financiën die werd ondervraagd 
over de wet, heeft bevestigd dat de belastingadministratie 
niet betwistte dat de fiscus als een gewone schuldeiser in 
de opschorting moet worden beschouwd voor de belasting-
schulden die niet zijn gewaarborgd door een hypothecaire 
inschrijving en waarvan het belastbaar feit dateert van vóór 
het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie 
open verklaart. De fiscus moet daarentegen als een buiten-
gewone schuldeiser in de opschorting worden beschouwd 
als de schuldvordering is gewaarborgd door een hypothe-
caire inschrijving (Hand., Senaat, 18 maart 2010, nr. 4-116, 
p. 118).

B.7.1. Volgens de Ministerraad zou de prejudiciële vraag 
op een verkeerde premisse berusten door te vermelden dat 
het recht op hypothecaire inschrijving in de praktijk wordt 
gelijkgesteld met een beslag dat bij artikel 31 van de in het 
geding zijnde wet is verboden. Het in de vraag aangeklaagde 
verschil in behandeling zou onbestaande zijn aangezien de 
belastingadministratie tijdens de periode van opschorting 
niet kan overgaan tot enig beslag, zoals dat het geval is voor 
elke andere schuldeiser.

B.7.2. De door de Ministerraad opgeworpen exceptie vereist 
een vergelijking van de juridische regeling van de beslagen 
en die van de hypotheken, alsook van de gevolgen die die 
maatregelen voor het vermogen van de schuldenaar kunnen 
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hebben. Het onderzoek van die exceptie valt samen met het 
onderzoek van de grond van de zaak.

B.8. De Ministerraad voert eveneens aan dat het aange-
klaagde verschil in behandeling tussen de belastingadmi-
nistratie en de andere schuldeisers met betrekking tot het 
voorrecht van de hypothecaire inschrijving dat enkel de 
eerstgenoemde geniet, niet zijn oorsprong vindt in arti-
kel 31 van de WCO maar in de artikelen 85 en 88 van het 
BTW-Wetboek die niet het voorwerp van de prejudiciële 
vraag uitmaken.

B.9.1. De hypotheekwet van 16  december 1851 beschrijft 
de algemene regeling van de voorrechten en hypotheken 
op roerende en onroerende goederen van eenieder die zich 
persoonlijk heeft verbonden en die ertoe gehouden is zijn 
verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goe-
deren, zo tegenwoordige als toekomstige (artikel 7).
Die goederen strekken tot gemeenschappelijke waarborg 
voor de schuldeisers en de prijs ervan wordt onder hen naar 
evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er tussen 
de schuldeisers wettige redenen van voorrang, namelijk 
voorrechten en hypotheken, bestaan (artikelen 8 en 9).
De hypotheek wordt in artikel 41 van de hypotheekwet ge-
definieerd als een zakelijk recht op onroerende goederen, 
die verbonden zijn ter voldoening van een verbintenis. De 
wettelijke hypotheek is de hypotheek die uit de wet ontstaat 
(artikel 44).

B.9.2. Een wettelijke hypotheek wordt ten gunste van de 
Schatkist toegekend bij artikel 425 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 1992). Het bepaalt:
“De directe belastingen en de voorheffingen in hoofdsom en 
opcentiemen, de interesten en de kosten zijn gewaarborgd 
door een wettelijke hypotheek op al de aan de belasting-
schuldige toebehorende goederen, die in België gelegen en 
daarvoor vatbaar zijn.
(…)”.
In artikel 426 van hetzelfde Wetboek wordt gepreciseerd dat 
die hypotheek de vorige voorrechten en hypotheken geens-
zins schaadt en dat zij slechts rang neemt vanaf haar in-
schrijving. Het is op het ogenblik van die inschrijving dat de 
hypotheek immers aan derden kan worden tegengeworpen.

B.9.3. Bij artikel 86 van het BTW-Wetboek wordt ten gunste 
van de Schatkist eveneens voorzien in een wettelijke hypo-
theek op alle daarvoor vatbare en in België gelegen goede-
ren van de belastingschuldige, voor de invordering van de 
belasting, van de interesten en van de kosten. Artikel 88 van 
hetzelfde Wetboek bepaalt dat de rang ervan wordt bepaald 
door de dagtekening van de inschrijving die wordt genomen.

B.10. Hoewel de voormelde bepalingen van het WIB 1992 
en van het BTW-Wetboek de grondslag vormen van de wet-
telijke hypotheek die de belastingadministratie geniet en 
de regels vaststellen die de rang ervan bepalen, leggen zij 
geenszins het lot van die hypotheken vast tijdens de peri-
ode van opschorting die in het kader van een procedure van 
gerechtelijke reorganisatie is geregeld. Bijgevolg kunnen die 
bepalingen, in tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad be-
weert, niet aan de oorsprong van het door de verwijzende 
rechter aangeklaagde verschil in behandeling liggen.
De exceptie wordt verworpen.

B.11.1. De aangelegenheid van het bewarend beslag wordt 
geregeld in titel II van het vijfde deel van het Gerechtelijk 
Wetboek.
Artikel 1413 van dat Wetboek bepaalt dat iedere schuldeiser 
in spoedeisende gevallen aan de rechter toelating kan vra-
gen om op de voor beslag vatbare goederen van zijn schul-
denaar bewarend beslag te leggen. Die toelating moet krach-
tens artikel 1417 van het Wetboek worden gevraagd bij een 
verzoekschrift dat aan de rechter wordt gericht.

B.11.2. De regels eigen aan het bewarend beslag op onroe-
rend goed zijn vastgelegd in de artikelen 1429 tot 1444 van 
het Gerechtelijk Wetboek. Volgens artikel 1442 doet dat be-
slag geen voorrang ontstaan ten voordele van de beslagleg-
gende schuldeiser en verhindert het het beslag op onroerend 
goed niet. In artikel 1443 wordt eveneens gepreciseerd dat 
de schuldenaar in het bezit blijft van de in beslag genomen 
goederen, het genot ervan mag hebben en elke daad van be-
heer mag verrichten, alsook de vruchten ervan mag plukken.

B.12.1. De regels met betrekking tot de maatregelen van ge-
dwongen tenuitvoerlegging worden vastgelegd in titel III 
van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat geen 
uitvoerend beslag mag worden gelegd dan krachtens een uit-
voerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken.

B.12.2. Met betrekking tot het uitvoerend beslag op onroe-
rend goed bepaalt artikel 1560 van het Gerechtelijk Wetboek:
“De schuldeiser kan de uitwinning vervolgen:
1° van de onroerende goederen en van hun als onroerend 
goed beschouwd toebehoren die eigendom zijn van zijn 
schuldenaar;
2° van de rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal die 
aan de schuldenaar toebehoren op goederen van dezelfde 
aard”.
Indien de in beslag genomen onroerende goederen niet ver-
huurd of verpacht zijn, blijft de beslagene, als gerechtelijk 
sekwester, in het bezit ervan tot bij de verkoop ervan, tenzij 
de rechter, op verzoek van een of meer schuldeisers, anders 
beschikt (artikel 1572 van het Gerechtelijk Wetboek).

B.12.3. Onder de bij het Wetboek voorgeschreven voorwaar-
den en vormvereisten wordt het onroerend goed uit de hand 
of met een veiling verkocht.
Artikel  1627 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
gerechtsdeurwaarder, uiterlijk 15 dagen na de verkoop, de 
schuldeisers die beslag of verzet hebben gedaan, verzoekt 
de aangifte en het bewijs van hun schuldvordering in hoofd-
som, interest en kosten binnen 15 dagen op zijn kantoor te 
doen toekomen, met vermelding, indien daartoe grond be-
staat, van het voorrecht waarop zij aanspraak maken.
De rechten van de ingeschreven schuldeisers gaan over op 
de prijs ten gevolge van de toewijzing, zoals artikel 1639 van 
het Wetboek erin voorziet.

B.13. Zoals in B.3 is vermeld, kan tijdens de periode van op-
schorting die aan de schuldenaar is toegekend in het kader 
van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, geen en-
kel beslag, zowel bewarend als uitvoerend, worden gelegd 
door de schuldeisers in de opschorting, zowel gewone als 
buitengewone.

B.14.1. De wettelijke hypotheek vormt geen beslag in de 
technische betekenis van het woord. Terwijl het bewarend 
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beslag op onroerend goed geen enkel voorrecht aan de 
schuldeiser verleent, heeft een hypotheek tot gevolg dat een 
zakelijk recht wordt toegekend aan de schuldeiser die ze 
laat inschrijven en dat hem vanaf die inschrijving een rang 
van bevoorrechte schuldeiser wordt verleend.
De inschrijving van een wettelijke hypotheek door de fiscus 
tijdens de periode van opschorting van een procedure van 
gerechtelijke reorganisatie heeft niet tot gevolg dat de belas-
tingadministratie tot bevoorrechte schuldeiser wordt verhe-
ven op het ogenblik waarop daartoe wordt overgegaan, maar 
wel dat haar die rang na afloop van de procedure wordt ver-
leend en dat aan de schuldeisers die niet over een dergelijk 
voorrecht beschikken, pas de mogelijkheid wordt geboden 
zich in een situatie van samenloop te bevinden zodra de fis-
cus is voldaan.

B.14.2. Zoals blijkt uit de in B.6 aangehaalde parlementaire 
voorbereiding van de WCO, heeft de wetgever aan de be-
lastingadministratie echter de rang van gewone schuldeiser 
tijdens die periode willen verlenen teneinde de gelijkheid 
te verzekeren tussen alle schuldeisers op wie de procedure 
betrekking heeft en teneinde aldus de continuïteit van de 
onderneming te bevorderen.

B.14.3. Daaruit vloeit voort dat de in het geding zijnde bepa-
ling, door de belastingadministratie tijdens de periode van 

opschorting niet te verbieden een hypothecaire inschrijving 
te nemen om erna als bevoorrechte schuldeiser te worden 
erkend, op onevenredige wijze afbreuk doet aan de rechten 
van de andere schuldeisers wier situatie rechtstreeks zal 
worden geraakt door het bestaan van een dergelijk voor-
recht, in strijd met de wil van de wetgever om de gelijkheid 
van de schuldeisers te beschermen.
De in het geding zijnde bepaling is derhalve in dat opzicht 
niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangezien de vaststelling van die lacune is uitgedrukt in 
voldoende nauwkeurige en volledige bewoordingen die 
toelaten de in het geding zijnde bepaling toe te passen met 
inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
staat het aan de verwijzende rechter een einde te maken aan 
de schending van die normen.

Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht:
Artikel 31 van de wet van 31  januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen schendt de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet in zoverre het de belastingadminis-
tratie tijdens de periode van opschorting niet verbiedt een 
hypothecaire inschrijving te nemen om erna als bevoor-
rechte schuldeiser te worden erkend.
(…)
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Grondwettelijk Hof nr. 62/2021, 22 april 2021 (prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 62/2021, 22 april 2021 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (3 mei 2021); NJW 2021,
afl. 444, 486, noot DE LEO, F.
Samenvatting
Artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre
de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie maanden na de bekendmaking van het
faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van restschulden indient, het recht op die kwijtschelding
onherroepelijk verliest.

Niettegenstaande de laagdrempelige manier waarop de kwijtschelding van restschulden door de gefailleerde kan
worden gevraagd, legt de in het geding zijnde bepaling een vormvereiste op waaraan hij dient te voldoen, op straffe
van verval, om voor die kwijtschelding in aanmerking te komen. Daaruit volgt dat, wanneer de gefailleerde nalaat
tijdig een kwijtschelding van restschulden te vragen, de door de wetgever nagestreefde doelstelling het
tweedekansondernemerschap te bevorderen, die als essentieel wordt beschouwd, in het gedrang komt als gevolg
van de in het geding zijnde bepaling.

Het tijdstip waarop de gefailleerde om die kwijtschelding verzoekt, heeft geen invloed op het beheer van de boedel,
op de aangifte en de verificatie van de schuldvorderingen of op de vereffening van het faillissement.

Bovendien heeft het overschrijden van de in het geding zijnde vervaltermijn onevenredige gevolgen voor de
gefailleerde natuurlijke persoon, die daardoor elke mogelijkheid verliest om een rechter over de kwijtschelding van
zijn restschulden te laten oordelen en bijgevolg onherroepelijk met zijn ganse vermogen moet blijven instaan voor de
schulden die niet zijn afgelost door de vereffening van de boedel.

De in het geding zijnde bepaling heeft eveneens onevenredige gevolgen voor de echtgenoot, gewezen echtgenoot,
wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende partner van de gefailleerde die persoonlijk verbonden
is voor de schuld die de gefailleerde tijdens de duur van het huwelijk of de duur van de wettelijke samenwoning was
aangegaan.

Trefwoorden:
Kwijtschelding gefailleerde Gelijkheid en niet-discriminatie inzake faillissement

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: NJW 2021, afl. 444, 486

Volledige tekst
«In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht, gesteld door
de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren.»
Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P.
Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne en D. Pieters, bijgestaan door de
griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen,

wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging
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Bij vonnis van 4 februari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 februari 2020, heeft de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende prejudiciële vraag gesteld:

« Schendt artikel XX.173 § 2 WER de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie volgens
welke de termijn van drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis om een verzoek
tot kwijtschelding in te dienen een vervaltermijn betreft, doordat de gefailleerde natuurlijke persoon die
niet tijdig een verzoek tot kwijtschelding indient daarmee onherroepelijk en integraal het recht op
kwijtschelding verliest, in tegenstelling tot de gefailleerde natuurlijke persoon die wel tijdig een verzoek
tot kwijtschelding indient, en (bij gebreke van verzet conform artikel XX.173 § 3 WER) automatisch en
zonder appreciatiebevoegdheid van de rechtbank de kwijtschelding zal verkrijgen ? ».

Memories en memories van antwoord zijn ingediend door:

Regine Schurmans, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. H. Driessen, advocaat bij de balie van Limburg;
Marthy Valley, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. G. Schiepers, advocaat bij de balie van Limburg;
de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Wirtgen en Mr. T. Moonen, advocaten bij de
balie te Brussel.

Bij beschikking van 10 februari 2021 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers D. Pieters en T. Detienne te hebben
gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij
binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 3 maart 2021 en de
zaak in beraad zal worden genomen.

Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 3 maart 2021 in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

Regine Schurmans deed op 25 augustus 2018 aangifte van staking van betaling via de website van het Centraal
Register Solvabiliteit « RegSol ». Op 4 september 2018 sprak de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling
Tongeren, het faillissementsvonnis uit. Bij een verstekvonnis van 28 mei 2019 sloot de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Tongeren, het faillissement en verleende zij kwijting aan de curatoren. Zij verleende geen
kwijtschelding van restschulden aan Regine Schurmans, die immers geen verzoek in die zin had geformuleerd.

Met een dagvaarding van 5 november 2019 tekende Regine Schurmans verzet aan tegen dat vonnis, teneinde
alsnog kwijtschelding van restschulden te verkrijgen. De Ondernemingsrechtbank stelt vast dat de vervaltermijn
bedoeld in de in het geding zijnde bepaling is verstreken en dat het verzoek dus laattijdig is geformuleerd. Op verzoek
van Regine Schurmans stelt zij de onderhavige prejudiciële vraag.

III. In rechte

- A -

A.1.1. Volgens Regine Schurmans blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de in het geding zijnde termijn een
vervaltermijn is. De gefailleerde natuurlijke persoon die zijn verzoek tot kwijtschelding van restschulden niet binnen
die termijn indient, verliest dus onherroepelijk elke aanspraak daarop. De gefailleerde natuurlijke persoon die zijn
verzoek tot kwijtschelding wel tijdig indient, krijgt daarentegen nagenoeg automatisch de gunst van kwijtschelding van
restschulden. De ondernemingsrechtbank heeft immers geen enkele appreciatiemarge indien de curator of een
schuldeiser zich niet tegen dat verzoek verzetten.

Een laattijdig verzoek tot kwijtschelding van restschulden vertraagt de afhandeling van het faillissement nochtans niet.
Dat geldt des te meer indien het verzoek tot kwijtschelding pas na het sluiten van het faillissement wordt
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geformuleerd.

De in het geding zijnde bepaling beoogt de gefailleerde natuurlijke persoon toe te laten een nieuwe activiteit te
starten. De in het geding zijnde vervaltermijn is niet pertinent in het licht van die doelstelling, aangezien zij die tweede
kans uitsluit voor de gefailleerde die zijn verzoek tot kwijtschelding te laat indient. Die termijn heeft bovendien
onevenredige gevolgen voor de gefailleerde, gelet op het onherroepelijke karakter van het overschrijden ervan en
gelet op het gebrek aan beoordelingsmarge van de rechter.

A.1.2. Regine Schurmans wijst er daarnaast op dat in het nieuwe faillissementsrecht de gefailleerde alleen het beheer
verliest over de goederen die in zijn vermogen waren op het ogenblik van het faillissementsvonnis en over de
goederen die hij in de loop van de procedure verkrijgt op grond van een oorzaak die het faillissement voorafgaat. De
goederen die hij in de loop van de procedure verkrijgt en een latere oorzaak dan de datum van het faillissement
hebben, vallen, in tegenstelling tot het vroegere faillissementsrecht, niet meer in de boedel. In dat opzicht heeft de
gefailleerde weinig voordeel bij het vragen van een vervroegde kwijtschelding voorafgaand aan de sluiting van het
faillissement. Ook voor de schuldeisers is de kwijtschelding pas aan de orde bij de sluiting van het faillissement,
omdat hun executierechten zijn opgeschort zolang de faillissementsprocedure loopt.

A.2. Volgens de tussenkomende partij, Marthy Valley, schendt de in het geding zijnde bepaling het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie doordat zij de gefailleerde natuurlijke persoon die zijn verzoek tot kwijtschelding niet
tijdig formuleert, zijn recht op die kwijtschelding integraal en definitief ontneemt. Zijn tweede kans, die het
uitgangspunt van de in het geding zijnde regeling vormt, wordt aldus tenietgedaan, ook al is hij te goeder trouw.

Daarnaast heeft de in het geding zijnde bepaling tot gevolg dat de gefailleerde natuurlijke persoon wiens
faillissementsprocedure langer dan drie maanden duurt, niet om kwijtschelding van restschulden kan verzoeken na
het vonnis waarmee het faillissement wordt gesloten.

Tot slot draagt de in het geding zijnde bepaling geenszins bij tot de efficiënte afwikkeling van het faillissement, maar
legt zij veeleer een bijkomende en onevenredig zware administratieve formaliteit op aan de gefailleerde natuurlijke
persoon.

A.3.1. De Ministerraad wijst erop dat de partijen de draagwijdte van een prejudiciële vraag niet mogen wijzigen. De
verwijzende rechter wil van het Hof vernemen of de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt in zoverre de termijn van drie maanden een vervaltermijn is. Hij vraagt het Hof niet om te
onderzoeken of die termijn voldoende lang is. Hij vraagt het Hof evenmin om een verschil in behandeling te
onderzoeken tussen gefailleerde natuurlijke personen naargelang hun faillissementsprocedure meer of minder dan
drie maanden in beslag neemt.

A.3.2. Volgens de Ministerraad heeft het nieuwe boek XX van het Wetboek van economisch recht onder meer als
doel het tweedekansondernemerschap te bevorderen. Daarom laat de in het geding zijnde bepaling toe dat de
gefailleerde natuurlijke persoon wordt bevrijd van zijn restschulden. Die kwijtschelding is een recht voor de
gefailleerde natuurlijke persoon, voor zover hij er uitdrukkelijk om verzoekt en andere belanghebbenden zich er niet
tegen verzetten. De parlementaire voorbereiding verduidelijkt dat de termijn van drie maanden waarbinnen het
verzoek moet zijn ingediend, inderdaad een vervaltermijn is.

A.3.3. De Ministerraad beklemtoont dat de kwijtschelding van restschulden op een zeer laagdrempelige manier kan
worden gevraagd, aangezien het standaardformulier op de website van het Centraal Register Solvabiliteit « RegSol »
waarmee een natuurlijke persoon aangifte van staking van betaling doet, een rubriek bevat waarin hem wordt
gevraagd of hij kwijtschelding wenst te verkrijgen. Indien hij wordt gedagvaard in faillissement, beschikt hij over een
termijn van drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis in het Belgisch Staatsblad om dat
verzoek in te dienen.

A.3.4. Het in het geding zijnde verschil in behandeling dient volgens de Ministerraad een wettig doel. Het beoogt de
rechter immers duidelijkheid te verschaffen over de belangrijke vraag of de betrokkene de kwijtschelding wenst te
verkrijgen. Die duidelijkheid is van belang, aangezien de kwijtschelding geen automatisme is. De in het geding zijnde
vervaltermijn is een pertinente maatregel om die doelstelling te bereiken. De wetgever vermag immers van oordeel te
zijn dat de kwijtschelding van restschulden geen automatisch gevolg van het faillissementsvonnis is en dat de
gefailleerde natuurlijke persoon er impliciet van mag afzien.
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A.3.5. De Ministerraad wijst er tot slot op dat het verzoek om een kwijtschelding van restschulden te verkrijgen, ook
gevolgen heeft voor andere betrokkenen. Krachtens de in het geding zijnde bepaling moet de curator immers uiterlijk
één maand na het verzoek tot kwijtschelding een verslag neerleggen over de omstandigheden die aanleiding kunnen
geven tot de vaststelling van kennelijk grove fouten die hebben bijgedragen tot het faillissement. Die verplichting
ontstaat pas wanneer het verzoek tot kwijtschelding is geformuleerd. De schuldeisers en het openbaar ministerie
kunnen zich na dat verzoek verzetten tegen de kwijtschelding. Dat verzet kunnen zij pas doen nadat het verzoek tot
kwijtschelding is geformuleerd. Bijgevolg draagt de in het geding zijnde bepaling wel degelijk bij tot de vlotte
afwikkeling van het faillissement.

- B -

B.1.1. Bij artikel 70, eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ‘ Insolventie
van ondernemingen ’, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan
Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch
recht » werd de faillissementswet van 8 augustus 1997 opgeheven, onder voorbehoud van de toepassing ervan op
de faillissementsprocedures die liepen op 1 mei 2018.

De faillissementsprocedures die werden geopend vanaf 1 mei 2018 vallen krachtens artikel 76 van de wet van 11
augustus 2017 onder het toepassingsgebied van het nieuwe boek XX van het Wetboek van economisch recht.
Met die hervorming van het faillissementsrecht streeft de wetgever diverse doelstellingen na, waaronder het
bevorderen van « de tweede kans, die het ondernemerschap aanmoedigt en een nieuwe start mogelijk maakt » (
Parl. St., Kamer, 2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 3). Die doelstelling wordt onder meer nagestreefd met de
vervanging van het stelsel van de verschoonbaarheid van de gefailleerde door het stelsel van de kwijtschelding
van diens restschulden bij de sluiting van het faillissement (ibid., pp. 4 en 98).

B.1.2. De kwijtschelding van restschulden wordt geregeld in artikel XX.173 van het Wetboek van economisch recht,
dat bepaalt:

« § 1. Indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de schuldeisers worden
bevrijd van de restschulden, onverminderd de zakelijke zekerheden gesteld door de schuldenaar of
derden.

De kwijtschelding heeft gevolgen voor de onderhoudsschulden van de gefailleerde noch voor de
schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of
aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde schuld
heeft.

§ 2. De kwijtschelding wordt enkel toegekend door de rechtbank op verzoek van de gefailleerde, welk
verzoekschrift hij dient te voegen bij zijn aangifte van het faillissement of dient neer te leggen in het
register uiterlijk drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis, zelfs indien het
faillissement is afgesloten voor het verstrijken van die termijn. Het verzoekschrift wordt door de griffier
ter kennis gebracht van de curator. Deze legt uiterlijk na één maand een verslag neer in het register
over omstandigheden die kunnen aanleiding geven tot de vaststelling van kennelijk grove fouten,
bedoeld in § 3.

Zonder de sluiting van het faillissement af te wachten en van zodra de termijn van zes maanden is
verstreken, kan de gefailleerde de rechtbank verzoeken uitspraak te doen over de kwijtschelding. Op
verzoek van de gefailleerde deelt de rechtbank aan deze laatste, via het register, binnen een termijn
van een jaar vanaf de opening van het faillissement, de redenen mee die rechtvaardigen waarom ze
zich niet over de kwijtschelding heeft uitgesproken zonder dat deze mededeling vooruitloopt op de
latere beslissing inzake de kwijtschelding.

De rechtbank spreekt zich uit over het verzoek tot kwijtschelding uiterlijk bij de sluiting van het
faillissement of, indien het verzoek bedoeld in het eerste lid nog niet is ingediend op het ogenblik van
sluiting, binnen een maand na het verzoek.
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Het vonnis dat de kwijtschelding van de schuldenaar beveelt wordt door de griffier ter kennis gebracht
van de curator en in het register neergelegd. Het wordt door de curator bij uittreksel bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad.

§ 3. Elke belanghebbende met inbegrip van de curator en het openbaar ministerie kan, bij
verzoekschrift waarvan door de griffier wordt kennis gegeven aan de gefailleerde, vanaf de
bekendmaking van het faillissementsvonnis vorderen dat de kwijtschelding slechts voor een deel wordt
toegekend of volledig geweigerd bij gemotiveerde beslissing, indien de gefailleerde kennelijk grove
fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement. Dezelfde vordering kan worden
ingesteld bij wijze van derdenverzet bij verzoekschrift uiterlijk drie maanden na de publicatie van het
vonnis van kwijtschelding.

Wanneer de gefailleerde beoefenaar is van een vrij beroep, dan stelt de griffier diens orde of instituut
in kennis door een kopie te sturen van het vonnis waarin de kwijtschelding voor een deel wordt
toegekend of volledig geweigerd ».

B.1.3. De kwijtschelding van restschulden verschilt aanzienlijk van de verschoonbaarheid van de gefailleerde die was
geregeld in de vroegere artikelen 80 tot 82 van de faillissementswet.

B.1.4. De kwijtschelding van restschulden is een subjectief recht van de gefailleerde, waarover de
ondernemingsrechtbank zich in beginsel uitspreekt op het ogenblik van de sluiting van het faillissement. Dat
vonnis heeft declaratoire werking en impliceert dat de restschulden die na de vereffening van de voor beslag
vatbare goederen overblijven, gewist worden (Parl. St., Kamer, 2016-2017, DOC 54-2407/001, pp. 89 en 97-98). Dat
recht is evenwel aan twee voorwaarden onderworpen:

« Vooreerst moet de gefailleerde de kwijtschelding vragen. Eens hij dit gedaan heeft kan hij de quasi
zekerheid hebben dat hij van de restschulden bevrijd is en kan hij een nieuwe activiteit aanvatten
waarvan de winst alleen voor hem zal zijn. Vervolgens kunnen belanghebbenden in
uitzonderingsgevallen hiertegen opkomen » (ibid., p. 97).

Indien de gefailleerde de kwijtschelding van restschulden vraagt, brengt de griffier de curator daarvan op de hoogte.
De curator brengt vervolgens uiterlijk een maand later verslag uit over de omstandigheden die aanleiding kunnen
geven tot de vaststelling van kennelijk grove fouten (artikel XX.173, § 2, eerste lid). De rechtbank spreekt zich uit over
het verzoek tot kwijtschelding uiterlijk bij de sluiting van het faillissement of, indien het verzoek tot kwijtschelding op
dat ogenblik nog niet is ingediend, binnen een maand na het verzoek (artikel XX.173, § 2, derde lid). Indien na het
verstrijken van een termijn van zes maanden sinds het verzoek tot kwijtschelding geen vonnis is uitgesproken, kan de
gefailleerde de rechtbank verzoeken uitspraak te doen over de kwijtschelding. Indien de rechtbank zich een jaar na
de opening van het faillissement nog niet heeft uitgesproken, kan de gefailleerde haar verzoeken om de redenen mee
te delen die deze vertraging rechtvaardigen, zonder dat deze mededeling vooruitloopt op de latere beslissing inzake
de kwijtschelding (artikel XX.173, § 2, tweede lid). Elke belanghebbende, met inbegrip van de curator en van het
openbaar ministerie, kan vorderen dat de kwijtschelding slechts voor een deel wordt toegekend of volledig wordt
geweigerd (artikel XX.173, § 3). Het staat aan de partij die een dergelijk bezwaar indient om aan te tonen dat de
gefailleerde kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement. Indien geen bezwaar
wordt ingediend, beschikt de rechter niet over enige beoordelingsmarge en dient hij de tijdig gevraagde kwijtschelding
van de restschulden te bevelen.

Indien de gefailleerde geen kwijtschelding van restschulden vraagt of indien de ondernemingsrechtbank als
gevolg van het bezwaar van een belanghebbende zijn verzoek afwijst, « herwint de schuldeiser zijn rechten en
kan hij, bij gebreke van een uitvoerbare titel, een rechterlijke uitspraak bekomen voor zijn schuldvordering. Indien
daarentegen de schuldeiser reeds over een uitvoerbare titel beschikt, dan kan hij tot uitvoering overgaan volgens
de gewone regels van tenuitvoerlegging » (ibid., p. 98).

B.1.5. Krachtens het in het geding zijnde artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht kan de
gefailleerde die op eigen initiatief failliet wordt verklaard, ervoor kiezen het verzoek tot kwijtschelding van
restschulden in te dienen samen met zijn aangifte van het faillissement, of het afzonderlijk neer te leggen uiterlijk drie
maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis. De gefailleerde die in faillissement wordt gedagvaard,
beschikt enkel over die laatste mogelijkheid.
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Krachtens de in het geding zijnde bepaling en krachtens artikel XX.102, tweede lid, van het Wetboek van economisch
recht dient dat verzoek in beide hypothesen in elektronische vorm te worden ingediend via het Centraal Register
Solvabiliteit (hierna: « RegSol »). Een neerlegging van dat verzoek ter griffie is slechts mogelijk wanneer de
schuldenaar niet de mogelijkheid heeft een elektronische aangifte te doen. In dat geval wordt de aangifte
geconverteerd in elektronische vorm.

RegSol bevat standaardformulieren die door de gefailleerde dienen te worden gebruikt. Het standaardformulier
dat hij dient te gebruiken wanneer hij aangifte doet van zijn faillissement « [bevat] een rubriek […] waarin hij
uitgenodigd wordt te bepalen of hij een kwijtschelding ambieert » (ibid., p. 89).

B.2.1. De verwijzende rechter vraagt het Hof of artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht, in de
interpretatie dat de termijn van drie maanden vanaf de bekendmaking van het faillissementsvonnis om een verzoek
tot kwijtschelding in te dienen, een vervaltermijn is, bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie, in zoverre een gefailleerde natuurlijke persoon die binnen die termijn geen verzoek tot kwijtschelding
van restschulden indient, zijn recht op kwijtschelding onherroepelijk verliest, terwijl een gefailleerde natuurlijke
persoon die wel binnen die termijn een verzoek tot kwijtschelding indient, er nagenoeg zeker van kan zijn dat zijn
restschulden zullen worden kwijtgescholden.

B.2.2. De partijen vermogen niet de draagwijdte van de door het verwijzende rechtscollege gestelde prejudiciële
vraag te wijzigen of te laten wijzigen.

Het Hof onderzoekt bijgevolg niet het door de tussenkomende partij opgeworpen verschil in behandeling tussen
gefailleerde natuurlijke personen naargelang hun faillissementsprocedure meer of minder dan drie maanden duurt.

B.3. In de interpretatie die de verwijzende rechter eraan geeft, voorziet artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van
economisch recht in een vervaltermijn van drie maanden om een verzoek tot kwijtschelding in te dienen.

Het staat in de regel aan de verwijzende rechter om de bepalingen die hij van toepassing acht te interpreteren,
onder voorbehoud van een kennelijk verkeerde lezing van de in het geding zijnde bepaling, wat te dezen niet het
geval is. Hoewel de in het geding zijnde bepaling dit niet uitdrukkelijk vermeldt, dient de termijn van drie
maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis om de kwijtschelding van restschulden te vorderen,
als een vervaltermijn te worden beschouwd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt immers dat « als zij niet
gevraagd is bij de aangifte van faillissement of binnen een zekere tijd erna, […] de schuldenaar elk recht daarop
[heeft] verloren » (ibid., p. 89).

Het Hof onderzoekt de in het geding zijnde bepaling bijgevolg in de interpretatie die de verwijzende rechter heeft
voorgelegd.

B.4.1. Het recht op toegang tot de rechter, dat een onderdeel is van het recht op een eerlijk proces, kan eveneens
worden onderworpen aan ontvankelijkheidsvoorwaarden, met name wat betreft het instellen van een rechtsmiddel.
Die voorwaarden mogen echter niet ertoe leiden dat het recht op zodanige wijze wordt beperkt dat de kern ervan
wordt aangetast. Dat zou het geval zijn wanneer de beperkingen geen wettig doel nastreven en indien er geen
redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. De
verenigbaarheid van die beperkingen met het recht op toegang tot een rechterlijke instantie hangt af van de
bijzonderheden van de in het geding zijnde procedure en wordt beoordeeld in het licht van het proces in zijn geheel
(EHRM, 24 februari 2009, L'Érablière t. België, § 36; 29 maart 2011, RTBF t. België, § 69; 18 oktober 2016, Miessen
t. België, § 64; 17 juli 2018, Ronald Vermeulen t. België, § 43).

Meer in het bijzonder zijn de regels betreffende de vormvoorschriften en termijnen om beroep in te stellen gericht op
een goede rechtsbedeling en het weren van de risico's van rechtsonzekerheid. Die regels mogen de rechtzoekenden
echter niet verhinderen de beschikbare rechtsmiddelen te doen gelden.

Bovendien « dienen de rechtbanken, bij het toepassen van de procedureregels, zowel een overdreven formalisme dat
afbreuk zou doen aan het eerlijke karakter van de procedure, als een buitensporige soepelheid die zou leiden tot het
afschaffen van de bij de wet vastgestelde procedurele vereisten, te vermijden » (EHRM, 26 juli 2007, Walchli t.
Frankrijk, § 29; 25 mei 2004, Kadlec en anderen t. Tsjechische Republiek, § 26). « Het recht op toegang tot een
rechter wordt immers aangetast wanneer de reglementering ervan niet langer de doelstellingen van de
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rechtszekerheid en de goede rechtsbedeling dient en een soort van hinderpaal vormt die de rechtzoekende
verhindert zijn geschil ten gronde door het bevoegde rechtscollege beslecht te zien » (EHRM, 24 mei 2011, Sabri
Güneş t. Turkije, § 58; 13 januari 2011, Evaggelou t. Griekenland, § 19; 18 oktober 2016, Miessen t. België, § 66).

B.4.2. Inzake vervaltermijnen moet de wetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid kunnen beschikken. Het
verschil in behandeling tussen personen die hun rechten binnen de toepasselijke vervaltermijn uitoefenen en
personen die dat niet doen, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake zijn indien de
toepassing van de vervaltermijn een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen met
zich zou meebrengen.

B.5.1. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt niet waarom de wetgever ervoor heeft gekozen de uitspraak over de
kwijtschelding van restschulden afhankelijk te maken van een uitdrukkelijk verzoek van de gefailleerde, noch waarom
hij dat verzoek aan een vervaltermijn onderwerpt. Overigens houdt de wetgever er geen rekening mee dat de
noodzaak van de kwijtschelding pas later tot uiting zou kunnen komen.

B.5.2. Niettegenstaande de laagdrempelige manier waarop de kwijtschelding van restschulden door de gefailleerde
kan worden gevraagd, legt de in het geding zijnde bepaling een vormvereiste op waaraan hij dient te voldoen, op
straffe van verval, om voor die kwijtschelding in aanmerking te komen. Daaruit volgt dat, wanneer de gefailleerde
nalaat tijdig een kwijtschelding van restschulden te vragen, de door de wetgever nagestreefde doelstelling het
tweedekansondernemerschap te bevorderen, die als essentieel wordt beschouwd, in het gedrang komt als gevolg
van de in het geding zijnde bepaling.

B.5.3. Het tijdstip waarop de gefailleerde om die kwijtschelding verzoekt, heeft geen invloed op het beheer van de
boedel, op de aangifte en de verificatie van de schuldvorderingen of op de vereffening van het faillissement.

Ook het tijdstip waarop de schuldeisers, het openbaar ministerie of de curator krachtens artikel XX.173, § 3, van het
Wetboek van economisch recht vorderen dat de kwijtschelding slechts voor een deel wordt toegekend of volledig
wordt geweigerd, heeft daarop geen invloed. Die bepaling laat hun overigens toe die vordering al in te stellen vanaf
de bekendmaking van het faillissementsvonnis, zelfs indien de gefailleerde op dat ogenblik nog niet om kwijtschelding
heeft verzocht. Die bepaling onderwerpt hun vordering tijdens de faillissementsprocedure overigens niet aan enige
vervaltermijn en laat hun zelfs toe haar bij wijze van derdenverzet in te stellen uiterlijk drie maanden na de
bekendmaking van het vonnis van kwijtschelding.

Hoewel het verzoek tot kwijtschelding krachtens de in het geding zijnde bepaling uitgaat van de gefailleerde, rust de
bewijslast van de kennelijk grove fouten die hebben bijgedragen tot het faillissement overigens bij de partijen die zich
tegen de volledige kwijtschelding verzetten.

In die omstandigheden kan de in het geding zijnde vervaltermijn niet als een pertinente maatregel voor de spoedige
afwikkeling van het faillissement worden beschouwd.

B.5.4. Bovendien heeft het overschrijden van de in het geding zijnde vervaltermijn onevenredige gevolgen voor de
gefailleerde natuurlijke persoon, die daardoor elke mogelijkheid verliest om een rechter over de kwijtschelding van
zijn restschulden te laten oordelen en bijgevolg onherroepelijk met zijn ganse vermogen moet blijven instaan voor de
schulden die niet zijn afgelost door de vereffening van de boedel.

B.5.5. De in het geding zijnde bepaling heeft eveneens onevenredige gevolgen voor de echtgenoot, gewezen
echtgenoot, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende partner van de gefailleerde die persoonlijk
verbonden is voor de schuld die de gefailleerde tijdens de duur van het huwelijk of de duur van de wettelijke
samenwoning was aangegaan.

B.6. De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord.
Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht:
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Artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre
de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie maanden na de bekendmaking van het
faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van restschulden indient, het recht op die kwijtschelding
onherroepelijk verliest.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, op 22 april 2021.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: NJW 2021, afl. 444, 486
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Grondwettelijk Hof nr. 88/2020, 18 juni 2020 (prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 88/2020, 18 juni 2020 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (18 juni 2020); RW 2020-
21 (samenvatting), afl. 9, 336 en http://www.rw.be/ (24 oktober 2020); TIBR 2020, afl. 2, RS-137 en
http://www.tibr.be/ (5 november 2020)
Samenvatting
Artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch
recht, zoals het werd ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ‘
Insolventie van ondernemingen ', in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities
eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van
economisch recht », al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 70, eerste lid, en 76, eerste lid, van de
voormelde wet van 11 augustus 2017, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre zij een
verschil in behandeling creëren tussen, enerzijds, de gefailleerden die zich kunnen beroepen op het voordeel van
artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht en, anderzijds, de gefailleerden die onderworpen zijn aan
artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. Alleen de eerstgenoemden kunnen zich, in tegenstelling tot
de laatstgenoemden, beroepen op de begrenzing van de buitenbezitstelling van hun goederen, waarin artikel XX.110,
§ 3, van het Wetboek van economisch recht voorziet, krachtens hetwelk de goederen, de bedragen, sommen en
uitkeringen die de gefailleerde ontvangt sinds de faillietverklaring op grond van een oorzaak die dateert van na het
faillissement, uit het actief van het faillissement worden uitgesloten.

Het aan het Hof voorgelegde verschil in behandeling vloeit voort uit de omstandigheid dat twee wettelijke regelingen
inzake faillissement elkaar opvolgen in de tijd en dat, overeenkomstig de artikelen 70, eerste lid, en 76, eerste lid, van
de wet van 11 augustus 2017, die twee regelingen gedurende een bepaalde periode naast elkaar kunnen bestaan
naargelang de faillissementsprocedure op 1 mei 2018 lopende was of het faillissement werd uitgesproken na 1 mei
2018.

Het staat in beginsel aan de wetgever om, wanneer hij beslist nieuwe regelgeving in te voeren, te beoordelen of het
noodzakelijk of opportuun is die beleidswijziging vergezeld te doen gaan van overgangsmaatregelen. Het beginsel
van gelijkheid en niet-discriminatie wordt slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan
tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan het
vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan.

Te dezen is de omstandigheid dat de faillissementsprocedure lopende was op het ogenblik van de inwerkingtreding
van de wet van 11 augustus 2017 of dat het faillissement na die datum werd uitgesproken een objectief criterium dat
toelaat om zonder enige moeilijkheid te bepalen welke regeling in haar totaliteit van toepassing is op het faillissement.
Zulk een criterium is ook pertinent in het licht van de aldus doorgevoerde hervorming. Het zou immers niet coherent
zijn om bepaalde elementen van de bij de wet van 11 augustus 2017 ingevoerde nieuwe regeling onmiddellijk toe te
passen op de lopende faillissementen, die worden geregeld door de faillissementswet van 8 augustus 1997.

Er wordt evenmin op onevenredige wijze afbreuk gedaan aan het gewettigd vertrouwen van de gefailleerden van wie
de faillissementsprocedure lopende was op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen die voor de
faillissementen zijn vastgelegd in het Wetboek van economisch recht, omdat zij nog steeds onderworpen zijn aan de
bepalingen van de faillissementswet van 8 augustus 1997, op grond waarvan hun faillissement is uitgesproken. Zulk
een maatregel maakt het daarentegen mogelijk de voorzienbaarheid te waarborgen van de bepalingen die van
toepassing zijn op alle bij het faillissement betrokken actoren, wier uiteenlopende belangen in evenwicht moeten
worden gebracht.

Trefwoorden:
Buitenbezitstelling gefailleerde Gelijkheid en niet-discriminatie inzake faillissement
Rechtszekerheids-en vertrouwensbeginsel (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
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Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- RW 2020-21 (samenvatting), afl. 9, 336 en http://www.rw.be/ (24 oktober 2020)

- TIBR 2020, afl. 2, RS-137 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)

Volledige tekst
«In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en artikel XX.110,
§ 3, van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, gesteld door de
Ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Dinant.»
Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J.
Moerman en M. Pâques, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter F. Daoût,

wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

Bij vonnis van 16 januari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 januari 2019, heeft de
Ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Dinant, de volgende prejudiciële vraag gesteld:

« Houdt het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de gefailleerde die zich kan beroepen op de
bepaling van artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij de wet
van 11 augustus 2017, en de gefailleerde die onderworpen is aan artikel 16 van de faillissementswet
van 8 augustus 1997 een schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de wet
van 11 augustus 2017 de tweede kans, die het ondernemerschap aanmoedigt en een nieuwe start
mogelijk maakt, wil bevorderen ?

Moeten de bepalingen van de nieuwe wet bijgevolg worden toegepast op elk faillissement, ongeacht of
het ontstaan is vr of na 1 mei 2018 ? ».

De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Schaffner, advocaat bij de balie te Brussel, heeft een
memorie ingediend.

Bij beschikking van 22 april 2020 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers T. Giet en R. Leysen te hebben
gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij de
Ministerraad binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend
om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 6 mei 2020 en
de zaak in beraad zal worden genomen.

Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 6 mei 2020 in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

Bij vonnis van 22 april 2015 werd J.R. failliet verklaard en, bij vonnis van 20 december 2017, verschoonbaar
verklaard. Nadat de zaak bij verzoekschrift van 28 februari 2018 is voorgelegd, moet de verwijzende rechter zich
uitspreken over een eventuele sluiting van het faillissement wegens het ontbreken van een actief, terwijl een beslag
onder derden op het loon van J.R., die werknemer is geworden, werd uitgevoerd bij zijn werkgever.
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De verwijzende rechter stelt vast dat de buitenbezitstelling van een gefailleerde voordien geregeld was bij artikel 16
van de faillissementswet van 8 augustus 1997. Wat evenwel de faillissementen betreft die na 1 mei 2018 zijn
uitgesproken, is de buitenbezitstelling van een gefailleerde onderworpen aan de nieuwe begrenzing bedoeld in artikel
XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, volgens hetwelk
de goederen, de bedragen, sommen en uitkeringen die de gefailleerde ontvangt sinds de faillietverklaring, op grond
van een oorzaak die dateert van na het faillissement, uit het actief van het faillissement worden uitgesloten. Die
uitsluiting van de aanwinsten na het faillissement strekt ertoe een tweede kans, die het ondernemerschap
aanmoedigt en een nieuwe start mogelijk maakt, te bevorderen.

De nieuwe wet zou dus een verschil in behandeling creëren tussen de faillissementen die vóór 1 mei 2018 zijn
uitgesproken en de faillissementen die na die datum zijn uitgesproken, terwijl de wil van de wetgever, uitgedrukt
zowel in de wet van 8 augustus 1997 als in de wet van 11 augustus 2017, erin bestond de gefailleerde het recht op
een tweede start toe te kennen.

De verwijzende rechter stelt vast dat, in de regel, de wet van 8 augustus 1997 onmiddellijk van toepassing was op de
lopende faillissementen, en vraagt zich af om welke redenen de in het geding zijnde bepaling niet onmiddellijk van
toepassing is op alle lopende faillissementen, wat althans de begrenzing van de buitenbezitstelling van de
gefailleerde betreft. Volgens de verwijzende rechter is die vraag des te prangender wanneer de gefailleerde, zoals te
dezen, vervroegd verschoonbaar is verklaard. De verwijzende rechter beslist dan ook om het Hof de door de curator
voorgestelde prejudiciële vraag te stellen.

III. In rechte

- A -

A.1. De Ministerraad herinnert eraan dat artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 het principe van
artikel 444 van de wet van 18 april 1851, dat reeds bepaalde dat een gefailleerde, vanaf het vonnis van
faillietverklaring, van rechtswege het beheer over al zijn goederen verloor, met inbegrip van de goederen die hij
mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevond, heeft overgenomen. Artikel 16 van de wet van 8
augustus 1997 was onmiddellijk van toepassing op de op 1 januari 1998 lopende faillissementen, krachtens het
beginsel van onmiddellijke toepassing van de wetten op de rechterlijke organisatie.

Met de wet van 11 augustus 2017, die boek XX « Insolventie van ondernemingen » in het Wetboek van economisch
recht heeft ingevoegd, worden verschillende doelstellingen, waaronder het bevorderen van een « tweede kans »,
nagestreefd. Artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht is, krachtens de artikelen 70, eerste lid, en
76, eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017, alleen van toepassing op de faillissementen die zijn uitgesproken na
1 mei 2018.

A.2. De Ministerraad stelt vast dat uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat het Hof wordt verzocht zich
uit te spreken over de grondwettigheid van de keuze van de wetgever om alleen de faillissementen die na 1 mei 2018
zijn uitgesproken het voordeel van artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht te laten genieten.

De toepassing van artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht vloeit echter in werkelijkheid voort uit
de artikelen 70, eerste lid, en 76, eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017, waarvan de combinatie kan worden
beschouwd als een overgangsbepaling die impliceert dat het vroegere artikel 16 van de wet van 8 augustus 1997 van
toepassing blijft op de faillissementen die lopende zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe
regeling, zijnde 1 mei 2018.

Daaruit volgt dat de prejudiciële vraag alleen in die zin kan worden begrepen dat zij betrekking heeft op artikel
XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht, in samenhang gelezen met de artikelen 70, eerste lid, en 76,
eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017.

A.3. De Ministerraad verzoekt het Hof de prejudiciële vraag ontkennend te beantwoorden. Hij herinnert eraan dat de
aangelegenheid van de faillissementen op uiteenlopende economische belangen slaat. Wanneer de wetgever de
oplossing kiest die hem het meest gunstig lijkt voor het algemeen belang en voor het belang van de schuldeisers in
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het bijzonder, kan het Hof die keuze slechts afkeuren indien zij op kennelijk onevenredige wijze afbreuk zou doen aan
de belangen van een categorie van personen.

Te dezen heeft de wetgever ervoor gekozen, voor de faillissementen die worden uitgesproken vanaf de
inwerkingtreding van de hervorming van 2017, een bijkomende begrenzing aan te brengen aan de buitenbezitstelling
van de gefailleerde, wat tegelijkertijd een beperking inhoudt van de rechten die de schuldeisers kunnen laten gelden
op de boedel. Rekening houdend met die beperking van de rechten van de schuldeisers kon de wetgever
redelijkerwijs, zonder de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te schenden, bij wijze van overgang bepalen dat, voor
de faillissementen die waren uitgesproken vóór de inwerkingtreding van de hervorming, de boedel gegrond zou
blijven op dezelfde activa van de gefailleerde als vóór de hervorming. Zodoende heeft de wetgever een billijk
evenwicht bereikt tussen de rechten van de gefailleerde op een tweede kans en de legitieme verwachtingen van de
schuldeisers van de gefailleerde waaraan, bij ontstentenis van een overgangsregeling, afbreuk zou worden gedaan
zonder dat een dwingende reden van algemeen belang dat rechtvaardigt.

Ten slotte is die opvatting niet strijdig met het feit dat de wet van 8 augustus 1997 onmiddellijk van toepassing was op
de lopende faillissementen, aangezien artikel 16 van de wet van 8 augustus 1997 de regeling van buitenbezitstelling
van de gefailleerde zoals die voordien bestond, alleen maar heeft verduidelijkt.

- B -

Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen en de context ervan

B.1. De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en op artikel
XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 11 augustus 2017
« houdende invoeging van het Boek XX ‘ Insolventie van ondernemingen ’, in het Wetboek van economisch recht, en
houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek
XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht » (hierna: de wet van 11 augustus 2017).

B.2. Artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt:

« Te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege
het beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat
van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle
betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis, kunnen niet aan de boedel
worden tegengeworpen.

De goederen bedoeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de goederen
die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, bedoeld in het 3° van dat artikel, worden uit
het actief van het faillissement gesloten en blijven onder het beheer en ter beschikking van de
gefailleerde.

Uit het actief van het faillissement worden eveneens uitgesloten, de bedragen, sommen en uitkeringen
die de gefailleerde ontvangt sinds de faillietverklaring voor zover zij krachtens de artikelen 1409 tot en
met 1412 van het Gerechtelijk Wetboek of krachtens bijzondere wetten niet voor beslag vatbaar zijn.

Uit het actief van het faillissement worden eveneens uitgesloten, de vergoeding voor schade die aan
de persoon is verbonden en die aan de gefailleerde toekomt uit onrechtmatige daad ».

B.3.1. Artikel XX.110 van het Wetboek van economisch recht bepaalt:

« § 1. Te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van
rechtswege het beheer over al zijn goederen evenals over de goederen die hij tijdens de procedure
verkrijgt op grond van een oorzaak die het faillissement voorafgaat.

§ 2. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de
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gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis van faillietverklaring, kunnen niet aan de boedel
worden tegengeworpen.

§ 3. De goederen bedoeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de
goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, bedoeld in het 3° van dit artikel,
worden uit het actief van het faillissement gesloten en blijven onder het beheer en ter beschikking van
de gefailleerde.

Uit het actief van het faillissement worden eveneens uitgesloten de goederen, de bedragen, sommen
en uitkeringen die de gefailleerde ontvangt sinds de faillietverklaring op grond van een oorzaak die
dateert van na het faillissement.

Uit het actief van het faillissement wordt eveneens uitgesloten, de vergoeding voor schade die aan de
persoon is verbonden en die aan de gefailleerde toekomt uit onrechtmatige daad.

De gefailleerde beheert eveneens de in het tweede en derde lid bedoelde goederen en bedragen en
beschikt erover ».

B.3.2. De wet van 11 augustus 2017 heeft tot doel « alle wetgeving met betrekking tot insolvabiliteit coherent te
maken en als een rationeel geheel in te voegen in het Wetboek van economisch recht », alsook « het bestaande
insolventierecht grondig [te] moderniseren en aan [te] passen aan de Europese normen » (Parl. St., Kamer,
2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 4).De doelstellingen van de wet van 11 augustus 2017 zijn onder meer « de
bevordering van de tweede kans, de vervanging van het stelsel van de verschoonbaarheid door een stelsel van
schuldkwijtschelding, de beklemtoning van buitengerechtelijke vormen van insolventies » (ibid.). Het bevorderen
van een tweede kans « [moedigt] het ondernemerschap aan […] en [maakt] een nieuwe start mogelijk » (ibid., p. 3).

Wat het in het geding zijnde artikel XX.110 van het Wetboek van economisch recht betreft, wordt in de memorie van
toelichting van de wet van 11 augustus 2017 uiteengezet:

« Dit artikel is gegrond op het vroegere artikel 16 van de Faillissementswet maar bevat enkele
belangrijke wijzigingen. De belangrijkste, die aansluit op het tweede-kansen-beleid, beperkt de
samenstelling van de boedel. Waar vroeger alle goederen die de gefailleerde mocht verkrijgen tijdens
het faillissement deel uitmaken van de boedel, geldt dit slechts voor goederen die verkregen zijn
krachtens een oorzaak die voor het faillissement bestond. Zo maken bijvoorbeeld opbrengsten van
arbeidsprestaties geleverd na opening van het faillissement of erfenissen verkregen ingevolge een
overlijden dat na het openen gebeurt of dito giften, geen deel uit van de boedel » (ibid., p. 83).

De minister zette uiteen dat « de uitsluiting van de aanwinsten na het faillissement -met het oog op een tweede
kans -een maatregel is die de werkgelegenheid veeleer ten goede komt » (Parl. St., Kamer, 2016-2017, DOC 54-
2407/004, p. 49).

B.4.1. Artikel 70, eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017 bepaalt:

« Onder voorbehoud van de toepassing ervan op de faillissementsprocedures die lopen op het
ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, wordt de Faillissementswet van 8 augustus 1997
opgeheven ».

Artikel 76, eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017 bepaalt:

« Deze wet treedt in werking op 1 mei 2018 ».

B.4.2. Uit de samenlezing van de artikelen 70, eerste lid, en 76, eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017 volgt dat
artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 van toepassing blijft op de op 1 mei 2018 lopende
faillissementsprocedures en dat artikel XX.110 van het Wetboek van economisch recht van toepassing is op de
faillissementen uitgesproken vanaf 1 mei 2018.

Ten gronde
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B.5. Het Hof wordt verzocht de bestaanbaarheid te onderzoeken van de in het geding zijnde bepalingen met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij een verschil in behandeling creëren tussen, enerzijds, de
gefailleerden die zich kunnen beroepen op het voordeel van artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch
recht en, anderzijds, de gefailleerden die onderworpen zijn aan artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus
1997. Alleen de eerstgenoemden kunnen zich, in tegenstelling tot de laatstgenoemden, beroepen op de begrenzing
van de buitenbezitstelling van hun goederen, waarin artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch recht
voorziet, krachtens hetwelk de goederen, de bedragen, sommen en uitkeringen die de gefailleerde ontvangt sinds de
faillietverklaring op grond van een oorzaak die dateert van na het faillissement, uit het actief van het faillissement
worden uitgesloten.

In het tweede deel van de prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof eveneens om vast te stellen of
de bepalingen van de nieuwe wet « bijgevolg [moeten] worden toegepast op elk faillissement, ongeacht of het
ontstaan is vóór of na 1 mei 2018 ».

B.6.1. Krachtens artikel 142, tweede lid, van de Grondwet en artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof is het Hof bevoegd om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op vragen
omtrent de schending, door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, van de
regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van
de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, van de artikelen van titel II (« De Belgen en hun rechten
») en van de artikelen 143, § 1, 170, 172 en 191 van de Grondwet.

B.6.2. In zoverre het tweede deel van de prejudiciële vraag betrekking heeft op de vaststelling van de in de tijd
toepasselijke wet, valt het niet onder de bevoegdheid van het Hof.

B.7. Wat het eerste deel van de prejudiciële vraag betreft, wordt het Hof verzocht de bestaanbaarheid te onderzoeken
van de in het geding zijnde bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij een verschil in
behandeling onder gefailleerden invoeren, wat betreft de beperkingen van de buitenbezitstelling van hun goederen,
naargelang de faillissementsprocedure lopende was op de datum van inwerkingtreding van artikel XX.110, § 3, van
het Wetboek van economisch recht, of het faillissement na die datum werd uitgesproken.

Zoals in B.4.2 is vermeld, vloeit dat verschil in behandeling voort uit de combinatie van de in het geding zijnde
bepalingen met de artikelen 70, eerste lid, en 76, eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017, zodat het Hof
daarmee rekening houdt bij zijn onderzoek.

B.8.1. Het aan het Hof voorgelegde verschil in behandeling vloeit voort uit de omstandigheid dat twee wettelijke
regelingen inzake faillissement elkaar opvolgen in de tijd en dat, overeenkomstig de artikelen 70, eerste lid, en 76,
eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017, die twee regelingen gedurende een bepaalde periode naast elkaar
kunnen bestaan naargelang de faillissementsprocedure op 1 mei 2018 lopende was of het faillissement werd
uitgesproken na 1 mei 2018.

Wanneer de faillissementsprocedure lopende was op 1 mei 2018, blijft zij, bij wijze van overgang, onderworpen aan
de faillissementswet van 8 augustus 1997, terwijl de nieuwe regeling waarin het Wetboek van economisch recht voor
de faillissementen voorziet, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, alleen van toepassing is op de
faillissementen die zijn uitgesproken vanaf 1 mei 2018.

B.8.2. Het staat in beginsel aan de wetgever om, wanneer hij beslist nieuwe regelgeving in te voeren, te beoordelen
of het noodzakelijk of opportuun is die beleidswijziging vergezeld te doen gaan van overgangsmaatregelen. Het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis
daarvan tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan het
vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan.

B.8.3. Zoals in B.3.2 is vermeld, voert de wet van 11 augustus 2017 een hervorming door van alle wetgeving met
betrekking tot insolvabiliteit, met inbegrip van de faillissementswet van 8 augustus 1997.

Te dezen is de omstandigheid dat de faillissementsprocedure lopende was op het ogenblik van de inwerkingtreding
van de wet van 11 augustus 2017 of dat het faillissement na die datum werd uitgesproken een objectief criterium dat
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toelaat om zonder enige moeilijkheid te bepalen welke regeling in haar totaliteit van toepassing is op het faillissement.
Zulk een criterium is ook pertinent in het licht van de aldus doorgevoerde hervorming. Het zou immers niet coherent
zijn om bepaalde elementen van de bij de wet van 11 augustus 2017 ingevoerde nieuwe regeling onmiddellijk toe te
passen op de lopende faillissementen, die worden geregeld door de faillissementswet van 8 augustus 1997.

Er wordt evenmin op onevenredige wijze afbreuk gedaan aan het gewettigd vertrouwen van de gefailleerden van wie
de faillissementsprocedure lopende was op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen die voor de
faillissementen zijn vastgelegd in het Wetboek van economisch recht, omdat zij nog steeds onderworpen zijn aan de
bepalingen van de faillissementswet van 8 augustus 1997, op grond waarvan hun faillissement is uitgesproken. Zulk
een maatregel maakt het daarentegen mogelijk de voorzienbaarheid te waarborgen van de bepalingen die van
toepassing zijn op alle bij het faillissement betrokken actoren, wier uiteenlopende belangen in evenwicht moeten
worden gebracht.

B.9. De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.
Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht:

Artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en artikel XX.110, § 3, van het Wetboek van economisch
recht, zoals het werd ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017 « houdende invoeging van het Boek XX ‘
Insolventie van ondernemingen ’, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities
eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van
economisch recht », al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 70, eerste lid, en 76, eerste lid, van de
voormelde wet van 11 augustus 2017, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, op 18 juni 2020.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- RW 2020-21 (samenvatting), afl. 9, 336 en http://www.rw.be/ (24 oktober 2020)

- TIBR 2020, afl. 2, RS-137 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)

rn300123259 7/7© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 21/06/2021
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Rolnummers 5722 en 5806 

 

 

Arrest nr. 133/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 265, § 2, en 409, § 2, eerste lid, 

van het Wetboek van vennootschappen, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te 

Charleroi. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 a.  Bij vonnis van 25 september 2013 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen 

D.L. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 oktober 

2013, heeft de Rechtbank van Koophandel te Charleroi de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Is artikel 409, § 2, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen niet in strijd met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door een objectieve aansprakelijkheidsgrond in te 

voeren voor de in paragraaf 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en personen die 

zich in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring bevonden 

hebben in de situatie zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 

houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en dit ten 

opzichte van de andere in paragraaf 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en personen 

wier fout moet worden aangetoond, terwijl, in geval van meerdere faillissementen en/of 

vereffeningprocedures, de chronologische volgorde van de uitspraak van de vonnissen 

waarbij de bedrijfsleider is betrokken, en derhalve het bestaan van de in de voormelde 

wetsbepaling beoogde situatie soms kunnen afhangen van de wil van die bestuurders of 

gewezen bestuurders, soms van de wil van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en/of soms 

nog van volkomen externe factoren ? ». 

 

 

 b.  Bij vonnis van 8 januari 2014 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen 

J.H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 januari 2014, heeft de 

Rechtbank van Koophandel te Charleroi de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 1.  « Is artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd bij de 

wet van 20 juli 2006, in werking getreden op 1 september 2006, niet in strijd met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 14 

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, naast artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol waarin het recht op het 

ongestoord genot van de eigendom is vastgelegd, in zoverre ten aanzien van de zaakvoerders, 

gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de 

vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, toepassing wordt gemaakt van 

het onweerlegbare vermoeden van een grove fout wanneer de genoemde zaakvoerders, 

gewezen zaakvoerders en verantwoordelijken eerder betrokken zijn geweest bij minstens twee 

faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties met schulden tegenover de RSZ tot 

gevolg, waarbij zij geen enkele mogelijkheid hebben om het vermoeden te weerleggen, en 

zulks terwijl de zaakvoerders, bestuurders, bedrijfsleiders of elke andere persoon die ten 

aanzien van de zaken van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, een stichting, een 

vzw werkelijke bestuursbevoegdheid heeft gehad, die ten aanzien van de RSZ achterstallige 

bijdragen zouden hebben, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens een kennelijke 

grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement, in zoverre die rechtspersonen geen 

koopman zijn, en daarmee samenhangend dus nooit failliet kunnen worden verklaard, en dat 

alles zonder dat een dergelijk verschil in behandeling objectief en redelijk is verantwoord, en 

op een wijze die evenredig is met het door de wetgever beoogde doel of met de aldus door die 

laatstgenoemde nagestreefde doelstelling ? »; 
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 2.  « Is artikel 409, § 2, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen niet in strijd 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door een objectieve aansprakelijkheidsgrond in te 

voeren voor de in paragraaf 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en personen die 

zich in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring bevonden 

hebben in de situatie zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 

houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en dit ten 

opzichte van de andere in paragraaf 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en personen 

wier fout moet worden aangetoond, terwijl, in geval van meerdere faillissementen en/of 

vereffeningprocedures, de chronologische volgorde van de uitspraak van de vonnissen 

waarbij de bedrijfsleider is betrokken, en derhalve het bestaan van de in de voormelde 

wetsbepaling beoogde situatie soms kunnen afhangen van de wil van die bestuurders of 

gewezen bestuurders, soms van de wil van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en/of soms 

nog van volkomen externe factoren ? ». 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5722 en 5806 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  D.L., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. L. Bernard en Mr. S. Brux, advocaten 

bij de balie te Charleroi, in de zaak nr. 5722; 

 

 -  M.P., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Balate, advocaat bij de balie te 

Bergen, in de zaak nr. 5722; 

 

 -  J.-V. H., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Lohisse, advocaat bij de balie te 

Brussel, in de zaak nr. 5806; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Gosselin, advocaat bij de 

balie te Brussel, in de zaken nrs. 5722 en 5806. 

 

 D.L. heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en 

T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij één van de partijen binnen zeven dagen na ontvangst 

van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en 

dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 2014 en de 

zaken in beraad zullen worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 18 juni 

2014 in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 

 Zaak nr. 5722 

 

 Bij de Rechtbank van Koophandel te Charleroi heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vorderingen 

ingesteld teneinde de verweerder ertoe te veroordelen een bedrag van 603 438,28 euro aan bijdragen, 

bijdrageopslagen en interesten te betalen op grond van artikel 409, § 2, van het Wetboek van vennootschappen. 

 

 De Rechtbank merkt op dat uit de procedurestukken blijkt dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ervoor 

heeft gekozen zijn vorderingen te doen steunen op de tweede hypothese bedoeld in artikel 409, § 2, van het 

Wetboek van vennootschappen, namelijk het feit dat het vaststaat dat in de loop van de periode van vijf jaar die 

voorafgaat aan de faillietverklaring bestuurders, gewezen bestuurders of personen betrokken zijn geweest bij 

minstens twee faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties met schulden ten aanzien van een 

instelling voor de inning van de socialezekerheidsbijdragen. In die hypothese dient niet te worden aangetoond 

dat een grove fout ten grondslag ligt aan het faillissement. De Rechtbank, die door de verweerder op hoofdeis en 

de verweerders tot tussenkomst en vrijwaring wordt verzocht om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 

vraag te stellen, buigt zich over de vraag of het door de wetgever gekozen criterium geen ongelijkheid met zich 

meebrengt en of het een voldoende objectief karakter vertoont om de door de in het geding zijnde bepaling 

beoogde situatie gelijk te stellen met die van de bedrijfsleiders, gewezen bedrijfsleiders of personen die een 

grove fout hebben begaan die ten grondslag ligt aan het faillissement. De Rechtbank stelt derhalve de hiervoor 

weergegeven prejudiciële vraag. 

 

 

 Zaak nr. 5806 

 

 Voor de Rechtbank van Koophandel te Charleroi heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een vordering 

ingesteld teneinde de verweerder ertoe te veroordelen aan hem het provisionele bedrag van 7 469,98 euro aan 

bijdragen, bijdrageopslagen en interesten te betalen op grond van artikel 265, § 2, van het Wetboek van 

vennootschappen. 

 

 De verweerder betwist de voorwaarden inzake de toepassing van de wetsbepaling niet, maar voert aan dat 

die bepaling in strijd zou zijn met het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vervatte gelijkheidsbeginsel. 

 

 Na te hebben herinnerd aan het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 52/2012 van 29 maart 2012 acht de 

Rechtbank het nodig aan het Hof de twee hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te stellen. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Zaak nr. 5722 

 

 Standpunt van de verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter 

 

 A.1.  De verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter voert aan dat hij bestuurder was van 

verschillende vennootschappen die actief zijn in de schoonmaaksector (dienstencheques) en die zowel op het 

vlak van het omzetcijfer als op dat van het aantal werknemers een snelle groei hebben gekend. Teneinde die 

groei te ondersteunen en bij ontstentenis van elke financieringsmogelijkheid, hebben de vennootschappen van 

het netwerk elkaar onderling gesteund door middel van leningen onder vennootschappen. Verschillende 

vennootschappen hebben echter aanzienlijke problemen gekend waardoor hun zustervennootschappen in de 

onmogelijkheid verkeerden de bedragen te recupereren die zij hadden voorgeschoten. 

 

 De verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter is van mening dat de in het geding zijnde bepaling 

een discriminatie tot stand brengt tussen de bestuurders wier aansprakelijkheid wordt onderzocht op grond van 

een grove fout die een bewijs vereist, en diegenen wier aansprakelijkheid wordt onderzocht wanneer die grove 

fout onweerlegbaar wordt vermoed. Voor de eerste categorie heeft de wetgever een objectief criterium gekozen, 

namelijk de beoordeling van de fout en de ernst ervan, en voor de tweede categorie heeft hij gebruik gemaakt 
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van een criterium dat niet objectief is, namelijk het chronologisch criterium, waarvan de grondslag objectief 

noch redelijk verantwoord is. 

 

 Opdat zijn aansprakelijkheid wordt vastgesteld, moet de bedrijfsleider betrokken zijn geweest bij twee 

eerdere faillissementen en dienen die faillissementen te hebben geleid tot schulden ten aanzien van een instelling 

die socialezekerheidsbijdragen int. Het criterium van de anterioriteit van de faillissementen steunt op de datum 

van de uitspraak van die faillissementen. Dat criterium leidt tot flagrante verschillen in behandeling in verband 

met de anterioriteit en het economisch gedrag, alsook met de volgorde van de uitspraak van de faillissementen. 

Een bestuurder, zelfs wanneer hij zorgvuldig is, wordt op onweerlegbare wijze beschouwd te kwader trouw te 

handelen wanneer hij verschillende vennootschappen beheert waarvan de faillissementen na elkaar worden 

uitgesproken, terwijl een bestuurder, zelfs wanneer hij te kwader trouw handelt, die het faillissement voor al zijn 

vennootschappen op dezelfde dag bekent en de vaststelling op dezelfde terechtzitting vraagt, niet onder het 

vermoeden valt. De bestuurders wier vennootschappen na elkaar failliet worden verklaard, telkens met enkele 

dagen tussen, worden overigens anders behandeld dan de bedrijfsleiders van wie alle vennootschappen op 

dezelfde dag failliet zouden worden verklaard of wanneer de vaststelling op dezelfde terechtzitting gebeurt, naar 

gelang van de noden van de rol. De discriminatie houdt ook verband met het feit dat de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) eveneens de mogelijkheid heeft de grondslag van de aansprakelijkheid willekeurig aan te 

passen door de volgorde te kiezen waarin hij de gefailleerde vennootschappen dagvaardt. In de regeling van de 

bewezen grove fout kan de RSZ die willekeurige keuze niet maken en moet hij de fout in elke hypothese van 

faillissement aantonen. 

 

 

 Standpunt van de verweerder tot tussenkomst en vrijwaring M.P. 

 

 A.2.  De verweerder tot tussenkomst en vrijwaring M.P. merkt op dat de in het geding zijnde bepaling 

alleen rekening houdt met de datum van de uitspraak van het faillissement om de anterioriteit van de 

faillissementen, vereffeningen en soortgelijke operaties te beoordelen. Hierdoor kan die bepaling ertoe leiden 

identieke of soortgelijke situaties die aanleiding geven tot een onderscheiden chronologie in de uitspraak van de 

faillissementen, verschillend te behandelen. De chronologie van de uitspraak van de faillissementen kan 

afhangen van de keuze die een bedrijfsleider heeft gemaakt die het initiatief neemt om het faillissement voor 

verschillende vennootschappen in een bepaalde volgorde te bekennen. Zij kan eveneens voortvloeien uit het feit 

dat de vennootschappen hun maatschappelijke zetel in verschillende arrondissementen hebben, hetgeen ertoe kan 

leiden dat de faillissementen op verschillende ogenblikken worden uitgesproken. Het criterium van de datum van 

de uitspraak van het faillissement is dus geen objectief criterium om de objectieve aansprakelijkheid van de 

bedrijfsleiders, voormalige bedrijfsleiders en in het geding zijnde personen te bepalen, vermits die datum kan 

afhangen van de wil van die personen of van de wil van de RSZ, of nog van volkomen externe factoren. De partij 

besluit derhalve tot de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 

 Standpunt van de Ministerraad 

 

 A.3.  De Ministerraad is van mening dat de twee in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen 

zich effectief in vergelijkbare situaties lijken te bevinden, aangezien het in beide gevallen gaat om bedrijfsleiders 

van failliet verklaarde vennootschappen die schulden hebben ten aanzien van een instelling die 

socialezekerheidsbijdragen int. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet van 20 juli 2006, die aan de oorsprong van de in 

het geding zijnde bepaling ligt, vloeit overigens voort dat de wetgever snel heeft willen reageren op nieuwe 

activiteiten of gedragingen van oneerlijke bedrijfsleiders. Naar het voorbeeld van de bepaling die in het geding 

was in het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 139/2009 van 17 september 2009 voert de betwiste bepaling 

bijgevolg een objectieve aansprakelijkheid in, waarbij de grove fout niet dient te worden aangetoond. 

 

 Volgens de Ministerraad kan de in het geding zijnde bepaling conform het grondwettelijke beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie worden geïnterpreteerd, zoals het Hof dat heeft geoordeeld in zijn voormelde 

arrest nr. 139/2009. Dezelfde overwegingen kunnen gelden voor de in het geding zijnde bepaling, vermits, in het 

kader van de toepassing ervan, de rechtbank van koophandel een controle met volle rechtsmacht uitoefent ten 

aanzien van de door de RSZ en de curator ingestelde vordering. De rechter zal immers, in rechte en in feite, 

kunnen nagaan of de hoofdelijkheid van de bedrijfsleider moet worden uitgebreid tot alle of een deel van de 

sociale bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten en de gevorderde forfaitaire vergoeding. Hij zal dus in 

dat geval de mate van de voormelde hoofdelijkheid kunnen bepalen en de evenredigheid van de sanctie kunnen 

M&D Seminars 623



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 21-06-2021

6 

beoordelen in het licht van de specifieke elementen van het aan hem voorgelegde geval. In die interpretatie 

schendt de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 

 Antwoord van de verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter 

 

 A.4.  De verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter is van mening dat de Ministerraad de 

redenering die de rechter zou moeten volgen wanneer hij vaststelt dat een van de voorwaarden waarvan hij de 

aanwezigheid moet nagaan, op zich discriminerend is, niet duidelijk uitlegt. De controle van de rechter gebeurt 

slechts op twee punten : de objectieve invulling van de wettelijk bepaalde voorwaarden en het quantum. De 

Ministerraad tracht de draagwijdte van het arrest nr. 139/2009, dat betrekking had op het quantum en niet op de 

voorwaarden inzake de toepassing van de aansprakelijkheid, op onrechtmatige wijze uit te breiden. Het is 

verkeerd te verklaren dat de rechter het chronologisch criterium zou kunnen afwijzen wanneer hij vaststelt dat 

aan dat laatste is voldaan terwijl dat criterium de grondslag vormt van de betwiste aansprakelijkheid. 

 

 Niet alleen is het arrest nr. 139/2009 niet van toepassing, maar bovendien geeft de Ministerraad daaraan een 

verkeerde lezing. Dat arrest dient te worden gelezen conform artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, volgens hetwelk het automatisme van een aansprakelijkheid niet kan worden gecorrigeerd bij het 

bepalen van de straf. De partij steunt in dat verband op het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

van 2 juni 2005 in de zaak Goktepe t. België. De partij besluit dat de interpretatie van de Ministerraad niet in 

aanmerking kan worden genomen. 

 

 

 Zaak nr. 5806 

 

 Standpunt van de verweerder voor de verwijzende rechter 

 

 A.5.  De verweerder voor de verwijzende rechter is van mening dat de eerste prejudiciële vraag bevestigend 

dient te worden beantwoord. Het faillissement, de vereffening, het kennelijk onvermogen, de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie zijn situaties die kunnen leiden tot een sociaal passief, zowel voor een 

handelsvennootschap als voor een burgerlijke vennootschap. Bij gebrek aan activa slaagt de vennootschap niet erin 

haar passief te regelen bij de RSZ. De in het geding zijnde bepaling heeft voorzien in een hoofdelijkheid voor de 

bedrijfsleiders van de handelsvennootschappen, terwijl, in de andere hypothese, de niet-aansprakelijkheid geldt. Geen 

enkele bepaling die gelijkwaardig is aan de in het geding zijnde bepaling bestaat voor de burgerlijke 

vennootschappen met handelsvorm. 

 

 A.6.  De verweerder voor de verwijzende rechter is van mening dat de tweede prejudiciële vraag eveneens 

bevestigend dient te worden beantwoord. De wetgever heeft immers, bij de invoering van het systeem van de 

objectieve aansprakelijkheid bij de wet van 20 juli 2006, de hypothese beoogd van een bedrijfsleider die de sociale 

schulden laat opstapelen in een eerste vennootschap tot het faillissement of de vereffening ervan, een tweede 

vennootschap overneemt die eveneens sociale schulden opstapelt vóór het faillissement of de vereffening ervan en 

vervolgens hetzelfde doet met andere vennootschappen. Hij beoogt echter ook andere hypothesen, waarin een 

bedrijfsleider kan worden betrokken bij verschillende faillissementen, zonder dat het daarom gaat om ondernemingen 

die op opeenvolgende wijze worden opgericht. Te dezen stond de partij aan het hoofd van niet-opeenvolgende, maar 

gelijktijdig bestaande vennootschappen, die alle hetzelfde maatschappelijk doel hadden, namelijk de exploitatie van 

restaurants-snacks-frituren. De moeilijkheden waarmee elke vennootschap te kampen had, hielden verband met de 

crisis, zodat die waarmee een van de vennootschappen te maken kreeg, eveneens bestonden voor de andere. Het door 

de wetgever gekozen criterium leidt dus tot een ongelijkheid en vertoont geen voldoende objectief karakter om die 

situatie te kunnen gelijkstellen met die van de bedrijfsleiders, voormalige bedrijfsleiders of personen die een grove 

fout hebben begaan die ten grondslag ligt aan het faillissement. 

 

 

 Standpunt van de Ministerraad 

 

 A.7.  In verband met de eerste prejudiciële vraag is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling 

tussen de bedrijfsleiders van een handelsvennootschap en de bedrijfsleiders van een burgerlijke vennootschap met 

handelsvorm, van een stichting of van een vzw steunt op een objectief criterium en redelijk verantwoord is ten 

aanzien van het nagestreefde gewettigde doel. Het is artikel 3, § 2, van het Wetboek van vennootschappen dat de 

burgerlijke of handelsaard van een vennootschap volgens haar statutair doel bepaalt. Het doel is commercieel indien 

de vennootschap daden beoogt uit te oefenen die als daden van koophandel worden aangemerkt, zoals opgesomd in 

de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van koophandel; het is burgerlijk wanneer de vennootschap daden beoogt uit te 
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oefenen die aan die categorie ontsnappen. De invoering van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm vloeit 

voort uit de wet van 14 juni 1926 die ertoe strekte de situatie te verbeteren van de vennootschappen die geen 

kooplieden waren door het hun mogelijk te maken de rechtspersoonlijkheid te genieten. Die vennootschappen 

houden echter hun burgerlijk karakter en hebben niet de hoedanigheid van koopman, zodat zij ontsnappen aan de 

specifieke regels voor kooplieden en niet failliet kunnen worden verklaard. Bij de aanneming van het Wetboek van 

vennootschappen heeft de wetgever de wil bevestigd de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm hun 

uitsluitend burgerlijke karakter te laten. Het criterium van onderscheid dat de wetgever heeft gekozen, berust dus op 

het objectieve en relevante onderscheid tussen de rechtspersonen met een burgerlijk doel en die met een commercieel 

doel. In verband met het verschil tussen de vzw’s en de handelsvennootschappen verwijst de Ministerraad naar het 

arrest van het Hof nr. 161/2008 van 20 november 2008. De Ministerraad herinnert bovendien eraan dat de objectieve 

aansprakelijkheid van de bedrijfsleider van een handelsvennootschap redelijk verantwoord en evenredig is, aangezien 

hij beschikt over de toegang tot een rechter die een controle met volle rechtsmacht uitoefent in het kader van de 

behandeling van de te zijnen aanzien ingestelde vordering. 

 

 A.8.  In verband met de tweede prejudiciële vraag neemt de Ministerraad de argumentatie over die hij heeft 

uiteengezet in verband met de zaak nr. 5722, aangezien die vraag identiek is aan de in die zaak gestelde vraag (zie 

A.3). 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt : 

 

 « Onverminderd § 1 kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere 

personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid 

hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik 

van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, 

verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit 

van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het 

faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 

faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, 

van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers.  

 

 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de curator stellen de vordering inzake 

persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde bestuurders in 

bij de rechtbank van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennootschap. 

 

 § 1, tweede lid, is niet van toepassing op voormelde Rijksdienst en op de curator wat de 

hierboven vermelde schulden betreft.  

 

 Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan niet 

georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het 

terrorisme, evenals het gegeven dat de vennootschap geleid wordt door een zaakvoerder of 

een verantwoordelijke die betrokken is geweest bij minstens twee faillissementen, 

vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden tegenover een instelling die 

socialezekerheidsbijdragen int tot gevolg. De Koning kan, na advies van het beheerscomité 
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van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bepalen welke feiten, gegevens of 

omstandigheden, voor de toepassing van deze paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd 

kunnen worden ». 

 

 Artikel 409, § 2, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt : 

 

 « Onverminderd § 1 kunnen de in § 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en 

personen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk 

aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de 

uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, 

verwijlinteresten, en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit 

van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het 

faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 

faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, 

van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers.  

 

 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de curator stellen de vordering inzake 

persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde bestuurders in 

bij de rechtbank van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennootschap. 

 

 § 1, tweede lid, is niet van toepassing op voormelde Rijksdienst en op de curator wat de 

hierboven vermelde schulden betreft. 

 

 Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan niet 

georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het 

terrorisme, evenals het gegeven dat de vennootschap geleid wordt door een zaakvoerder of 

een verantwoordelijke die betrokken is geweest bij minstens twee faillissementen, 

vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden tegenover een instelling die sociale 

zekerheidsbijdragen int tot gevolg. De Koning kan, na advies van het beheerscomité van de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bepalen welke feiten, gegevens of omstandigheden, voor 

de toepassing van deze paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd kunnen worden ». 

 

 B.1.2.  Artikel 38, § 3octies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 

beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, waarnaar het in het geding zijnde 

artikel verwijst, bepaalt : 

 

 « Om aanspraak te kunnen maken op het voordeel van de totale of gedeeltelijke 

vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in §§ 3 en 3bis, van de totale of 

gedeeltelijke vrijstelling van storting van ingehouden bijdragen, van een vermindering van 

sociale zekerheidsbijdragen, bedoeld in §§ 2, 3 en 3bis, alsook van een stelsel van forfaitaire 

bijdragen bepaald door of krachtens deze wet, mag de werkgever zich niet in één van 

volgende situaties bevinden : 
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 […] 

 

 8.  indien het om een rechtspersoon gaat, onder de bestuurders, zaakvoerders of personen 

die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, personen tellen die bij minstens twee 

faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties betrokken werden met schulden ten 

aanzien van een inningorganisme van de sociale zekerheidsbijdragen. 

 

 […] ». 

 

 B.2.  Voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen voeren de artikelen 265, § 2, en 409, 

§ 2, van het Wetboek van vennootschappen een bijzondere aansprakelijkheid in, enerzijds, 

van de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de 

zaken van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid 

hebben gehad, en, anderzijds, van de bestuurders, gewezen bestuurders en alle andere 

personen die ten aanzien van de zaken van een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid hebben gehad. Zij kunnen immers onder bepaalde 

voorwaarden persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een 

deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale 

bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter 

van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders. 

 

 Opdat daartoe kan worden besloten, moet evenwel vaststaan dat zij ofwel een grove fout 

hebben begaan die aan de basis lag van het faillissement (eerste hypothese), ofwel in de 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring reeds waren betrokken bij minstens 

twee faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties met schulden ten aanzien van 

een inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen (tweede hypothese). De prejudiciële 

vragen betreffen enkel de laatstvermelde hypothese, zodat het Hof zijn onderzoek daartoe 

beperkt. Het Hof spreekt zich derhalve niet uit over de aansprakelijkheid die het gevolg is van 

een grove fout die aan de basis lag van het faillissement, noch over hetgeen in het vierde lid 

van de in het geding zijnde bepalingen als grove fout wordt beschouwd. 

 

 B.3.  De prejudiciële vraag in de zaak nr. 5722 en de tweede prejudiciële vraag in de zaak 

nr. 5806 betreffen de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van 

artikel 409, § 2, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre het, voor een 

bepaalde categorie van bestuurders en gewezen bestuurders, een objectieve 
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aansprakelijkheidsgrond invoert, terwijl, in geval van meerdere faillissementen en/of 

vereffeningsprocedures, de chronologische volgorde van de uitspraak van de vonnissen 

waarbij de bedrijfsleider is betrokken en derhalve het bestaan van de in de wetsbepaling 

beoogde situatie soms kunnen afhangen van de wil van die bestuurders of gewezen 

bestuurders, soms van de wil van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en/of soms nog van 

volkomen externe factoren. 

 

 B.4.  De invoering van een bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor 

socialezekerheidsschulden werd verantwoord als een instrument voor een betere inning van de 

socialezekerheidsbijdragen. (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/003, p. 7; 

DOC 51-2517/011, p. 8). 

 

 Bij de bespreking van het amendement dat aanleiding gaf tot de wijziging van de in het 

geding zijnde bepalingen bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 

werd beklemtoond dat die bepalingen vooral zijn gericht tegen malafide ondernemers : 

 

 « Het gaat niet op dat sommige malafide werkgevers ondernemingen oprichten, op het 

ogenblik dat de eerste betalingen moeten gebeuren de boeken sluiten, om vervolgens een 

nieuwe vennootschap op te richten enz. Het komt erop aan dat de verschuldigde bijdragen 

correct worden betaald » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/030, p. 6). 

 

 B.5.  De door de in het geding zijnde bepalingen ingestelde persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de in de prejudiciële vragen beoogde categorie van personen wordt 

omschreven als een « objectieve aansprakelijkheid » (advies van de afdeling wetgeving van 

de Raad van State, Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/003, nr. 1, p. 10). Het 

feitelijke gegeven dat bestuurders en gewezen bestuurders in de loop van de periode van vijf 

jaar voorafgaand aan de faillietverklaring reeds betrokken zijn geweest bij minstens twee 

andere faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties die resulteerden in schulden 

tegenover een instelling die socialezekerheidsbijdragen int, kan immers evenals « een grove 

fout die aan de basis van het faillissement lag » hun persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid teweegbrengen. 

 

 B.6.  De in het geding zijnde maatregel, die zich richt tot de categorie van bestuurders en 

gewezen bestuurders die zich bevinden in de in B.5 omschreven situatie, berust op een 

criterium dat in verband staat met het in B.4 vermelde doel, vermits hij bestuurders en 
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gewezen bestuurders van die vennootschappen viseert die herhaaldelijk in gebreke bleven de 

socialezekerheidsbijdragen te betalen. 

 

 B.7.  Geschillen met betrekking tot socialezekerheidsbijdragen kunnen onder de 

toepassing van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vallen op 

basis van een afweging van de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van de te beoordelen 

regeling (EHRM, 9 december 1994, Schouten en Meldrum t. Nederland, §§ 52-60). Wanneer, 

zoals te dezen, op grond van de in het geding zijnde bepalingen, niet de bijdrageplichtige 

vennootschap zelf doch de bestuurders en gewezen bestuurders van die vennootschap, in 

afwijking van de gewone aansprakelijkheidsregeling, met hun persoonlijk vermogen tot 

betaling van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen kunnen worden 

veroordeeld, betreft de betwisting een geschil omtrent « het vaststellen van […] burgerlijke 

rechten en verplichtingen » in de zin van de voormelde verdragsbepaling. 

 

 Daaruit volgt dat aan de door de in het geding zijnde bepalingen bedoelde bestuurders en 

gewezen bestuurders met betrekking tot de vordering die wordt ingesteld door de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid of door de curator, het recht op toegang tot een rechter met volle 

rechtsmacht moet zijn gewaarborgd. 

 

 B.8.  De in het geding zijnde bepalingen stellen een objectieve aansprakelijkheid in en 

verlenen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de curator een 

appreciatiebevoegdheid om de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen 

voor het geheel of een deel terug te vorderen. 

 

 De vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid dient evenwel te 

worden ingesteld bij een rechtscollege, namelijk de rechtbank van koophandel die kennis 

neemt van het faillissement van de vennootschap. Die rechtbank dient te oordelen of de 

wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, en 

met name na te gaan of de betrokken bestuurders en gewezen bestuurders in de periode van 

vijf jaar voorafgaand aan een nieuw faillissement betrokken zijn geweest bij minstens twee 

andere faillissementen met schulden ten aanzien van een inningsinstelling van de 

socialezekerheidsbijdragen. 
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 Doordat de in het geding zijnde bepalingen erin voorzien dat de personen die zij beogen 

persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld « voor het geheel of een deel 

van [de] sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding », 

stellen zij bovendien de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator in staat de mate van 

die hoofdelijkheid te bepalen, en moet de rechtbank, in rechte en in feite, de omvang van de 

verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding 

kunnen beoordelen op basis van de bij haar ingestelde vordering. Ten aanzien van de omvang 

van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen, heeft de bevoegde 

rechtbank, bij de behandeling van de ingestelde vordering, derhalve eenzelfde 

beoordelingsbevoegdheid als de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator. In die 

interpretatie is aan de betrokken bestuurders en gewezen bestuurders de toegang tot een 

rechter met volle rechtsmacht gewaarborgd. 

 

 B.9.1.  De in het geding zijnde bepalingen stellen dat de bedoelde personen aansprakelijk 

« kunnen » worden gesteld, zodat het de rechter toekomt vast te stellen of in het concrete 

geval, de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en gewezen 

bestuurders in het geding is (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/011, p. 14). 

 

 B.9.2.  Zoals is aangegeven in B.4, blijkt uit de totstandkoming van de in het geding 

zijnde bepalingen dat de wetgever vooral de malafide bestuurders en gewezen bestuurders 

aansprakelijk heeft willen stellen die zich schuldig maken aan sociale fraude doordat ze een 

onderneming oprichten en vervolgens een faillissement uitlokken zonder dat ze hun 

socialezekerheidsschulden hebben betaald en die deze werkwijze meermaals herhalen. 

 

 De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en 

hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, kan nagaan of er, in geval van de herhaalde 

betrokkenheid bij faillissementen met socialezekerheidsschulden, sprake is van een dergelijk 

procedé van frauduleuze herhaling en kan bij het bepalen van de omvang van de bedragen 

waartoe de bestuurder en de gewezen bestuurder gehouden zijn, derhalve rekening houden 

met het gegeven of zij al dan niet te goeder trouw waren. 

 

 B.9.3.  Onder voorbehoud van die interpretatie is de in het geding zijnde maatregel 

redelijk verantwoord in het licht van de nagestreefde doelstelling en dienen de prejudiciële 
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vraag in de zaak nr. 5722 en de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 5806 ontkennend te 

worden beantwoord. 

 

 B.10.  De eerste prejudiciële vraag in de zaak nr. 5806 betreft de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 

14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, van artikel 265, § 2, van het Wetboek van 

vennootschappen, in zoverre voor de beoogde categorie van zaakvoerders, gewezen 

zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap 

werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, toepassing wordt gemaakt van het 

onweerlegbare vermoeden van een grove fout, terwijl de zaakvoerders, bestuurders of iedere 

andere persoon die ten aanzien van de zaken van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm 

een stichting of een vzw, werkelijke bestuursbevoegdheid heeft gehad, niet aansprakelijk kunnen 

worden gesteld wegens een kennelijke grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement, in 

zoverre die rechtspersonen geen koopman zijn en daarmee samenhangend dus nooit failliet 

kunnen worden verklaard. 

 

 B.11.  Het verschil in behandeling tussen de personen naargelang zij, enerzijds, een 

handelsvennootschap of, anderzijds, een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, een 

stichting of een vzw besturen of leiden, berust op een objectief criterium, namelijk de burgerlijke 

of handelsaard van de rechtspersoon. Alleen de handelsvennootschappen kunnen failliet worden 

verklaard. Aangezien de in het geding zijnde bepalingen hypothesen van faillissement beogen, is 

het daarin gekozen criterium van onderscheid relevant ten opzichte van het doel van de 

maatregel, die overigens op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord om de 

motieven en onder het voorbehoud uiteengezet in B.4 tot B.9. 

 

 Het gegeven dat de personen die burgerlijke vennootschappen, vzw’s of stichtingen besturen 

of leiden, eventueel fraude zouden hebben gepleegd, is niet van dien aard dat het op zich de in 

het geding zijnde bepalingen onverantwoord maakt. 

 

 B.12.  De eerste prejudiciële vraag in de zaak nr. 5806 dient ontkennend te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Onder voorbehoud van de in B.8 en B.9 vermelde interpretatie, schenden artikel 265, § 2, en 

artikel 409, § 2, van het Wetboek van vennootschappen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

niet. 

 

 Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 
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GwH 29 maart 2012, nr. 52/2012 
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Rolnummer 5179 

 
 

Arrest nr. 52/2012 
van 29 maart 2012 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 265, § 2, van het Wetboek van 

vennootschappen, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 26 mei 2011 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen Rosario 
Franciamore, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 juli 2011, heeft 
de Rechtbank van Koophandel te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet 
 
 in zoverre : 
 
 het bepaalt dat de zaakvoerders van een bvba, gewezen zaakvoerders en alle andere 
personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid 
hebben gehad, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen kunnen worden gesteld voor het 
geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement 
verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding 
(…), indien die personen zich in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 
faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, 
van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers, zonder dat zij het vermoeden van aansprakelijkheid dat op hen rust, kunnen 
weerleggen, 
 
 terwijl : 
 
 artikel 442quater van het WIB 92, dat eveneens voorziet in een hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de bestuurders van een handelsvennootschap wegens niet-betaling van 
de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap, bepaalt 
 
 -  dat die aansprakelijkheid afhankelijk is gesteld van het bewijs van een fout in de zin 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
 
 -  dat, indien de herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap 
wordt vermoed voort te vloeien uit een dergelijke fout, het tegenbewijs kan worden geleverd, 
en 
 
 -  dat er geen vermoeden van fout is indien de niet-betaling het gevolg is van financiële 
moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding, 
 
 en terwijl : 
 
 artikel 93undecies C [van het BTW-Wetboek] voorziet in soortgelijke bepalingen in 
geval van niet-betaling van de btw ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de zetel is gevestigd te 1060 Brussel, 
Victor Hortaplein 11; 
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 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 februari 2012 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. Viseur, tevens loco Mr. S. Depré, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Tegen de verweerder voor de verwijzende rechter, zaakvoerder van de bvba « All Construct », in staat van 
faillissement, werd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een vordering ingesteld wegens onbetaald 
gebleven socialezekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en interesten voor een bedrag van 105 307,73 euro. 
Volgens de RSZ zou de verweerder in de loop van de vijf voorgaande jaren als zaakvoerder betrokken zijn 
geweest in twee andere, allebei failliet verklaarde, bvba’s. 
 
 De RSZ doet in de rechtspleging voor de Rechtbank van Koophandel te Bergen gelden dat, krachtens 
artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen, de verweerder om die reden persoonlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk wordt gesteld voor het geheel of een deel van de op het ogenblik van de uitspraak van het 
faillissement opeisbare sociale bijdragen. 
 
 De verweerder voor de verwijzende rechter meent dat het voormelde artikel buiten toepassing moet worden 
gelaten, en dat zelfs ondanks het arrest van het Hof nr. 139/2009 van 17 september 2009, omdat het verschil in 
behandeling tussen de aan de regeling van artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen onderworpen 
zaakvoerders van een bvba en de natuurlijke personen die de verschoonbaarheid kunnen genieten, niet 
verantwoord is. Hij gaat eveneens ervan uit dat het verschil in behandeling tussen belastingschulden en schulden 
inzake socialezekerheidsbijdragen evenmin verantwoord is. Voor de belastingschulden moet de Belgische Staat 
immers het bestaan van een fout bij het orgaan van de failliete vennootschap aantonen om de hoofdelijke 
veroordeling van dat laatste in te zetten. Hij gaat ervan uit dat het onweerlegbare karakter van het bij artikel 265, 
§ 2, van het Wetboek van vennootschappen ingestelde vermoeden van aansprakelijkheid niet verantwoord is. 
 
 Het verwijzende rechtscollege gaat ervan uit dat de situatie van een gefailleerde natuurlijke persoon niet 
vergelijkbaar is met die van het orgaan van een failliete vennootschap. Het stelt daarentegen vast dat artikel 265, 
§ 2, van het Wetboek van vennootschappen een objectieve aansprakelijkheidsregeling invoert op grond van een 
onweerlegbaar vermoeden. Volgens de Rechtbank wordt aldus een verschillende regeling ingevoerd ten opzichte 
van de zaakvoerder van een failliete bvba, die, in geval van niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing of de btw 
door de vennootschap, overeenkomstig de artikelen 442quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 (WIB 1992) en 93undecies C van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna : het 
BTW-Wetboek), slechts gehouden is op grond van een weerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid. Dat 
verschil in behandeling zou door de wetgever niet verantwoord zijn. 
 
 De Rechtbank van Koophandel te Bergen heeft dan ook de hierboven weergegeven prejudiciële vraag 
gesteld.   
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de RSZ 
 
 A.1.  De zaakvoerder van de vennootschap wordt in voorkomend geval in een vonnis persoonlijk 
aansprakelijk gesteld voor de sociale schulden, en niet door een wettelijk vermoeden. Luidens artikel 265, § 2, 
van het Wetboek van vennootschappen zal enkel een gerechtelijke overheid immers kunnen oordelen of de 
voorwaarden (grove fout dan wel herhaalde betrokkenheid bij een faillissement) vervuld zijn. In fiscale 
aangelegenheden is de situatie verschillend. Artikel 442quater van het WIB 1992 en artikel 93undecies C van 
het BTW-Wetboek stellen de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap in zonder 
dat een voorafgaande rechtsvordering bij de rechtbank noodzakelijk is. De RSZ erkent dat evenwel a posteriori 
een rechtsvordering openstaat waarbij die bestuurders zullen kunnen aantonen dat de tekortkoming niet aan hen 
te wijten is. 
 
 Aldus mag de zaakvoerder of de feitelijk aansprakelijke persoon in beide gevallen voor de rechter aantonen 
dat hij niet aansprakelijk is. In het eerste geval hangt de persoonlijke aansprakelijkheid van de zaakvoerder van 
de vennootschap af van een vonnis; in het tweede geval gaat zij het vonnis vooraf, maar in beide gevallen is zij 
weerlegbaar, als men tenminste van vermoeden kan spreken. 
 
 Alles wel beschouwd is de situatie van de zaakvoerders en de organen van de vennootschap gunstiger in het 
vennootschapsrecht dan in het fiscaal recht. In het vennootschapsrecht « kan » de RSZ de zaakvoerders 
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen, maar opdat de zaakvoerders aansprakelijk worden gesteld, moet 
de RSZ een rechtsvordering instellen (artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen). 
 
 Er is dus geen minder gunstige behandeling voor de schulden inzake sociale bijdragen - wel integendeel -, 
maar enkel andere voorwaarden opdat de persoonlijke aansprakelijkheid van de zaakvoerders kan worden 
erkend. 
 
 De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  Het verschil in behandeling heeft geen betrekking op personen maar alleen op twee soorten 
schulden, de belastingschulden en de sociale schulden, ten aanzien waarvan de zaakvoerders van ondernemingen 
(en gelijkgestelden) niet dezelfde aansprakelijkheid hebben. 
 
 De prejudiciële vraag behoeft dus te dezen geen antwoord. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde is, volgens de Ministerraad, het verschil in behandeling tussen de schulden 
in kwestie trouwens verantwoord. Hij verwijst naar het arrest van het Hof nr. 182/2002 van 11 december 2002. 
Aangezien die twee soorten schulden niet gelijk zijn, mag niet ervan worden uitgegaan dat de procedurele 
verschillen in behandeling tussen de invordering van de belastingschulden en die van de sociale schulden een 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met zich meebrengen. Evenzo is, rekening gehouden met 
die verschillen, de aansprakelijkheidsregeling voor de zaakvoerders van ondernemingen logischerwijze 
verschillend. 
 
 Van de objectieve aansprakelijkheid van de zaakvoerder is, luidens artikel 265, § 2, van het Wetboek van 
vennootschappen, slechts sprake in het kader van het faillissement van een bvba en in twee gevallen : de fout van 
de zaakvoerder of de hypothese van meervoudige faillissementen. De mogelijkheden die de fiscale administratie 
worden geboden om de aansprakelijkheid van de zaakvoerder van de onderneming in werking te stellen, zijn 
daarentegen ruimer aangezien zij die aansprakelijkheid kan aanvoeren zodra blijkt dat die onderneming haar 
verplichtingen tot het betalen van de btw of de bedrijfsvoorheffing niet nakomt. 
 
 De prejudiciële vraag dient bijgevolg ontkennend te worden beantwoord. 
 

M&D Seminars 638



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 21-06-2021

5 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt : 

 

 « Onverminderd § 1 kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere 
personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid 
hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en 
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik 
van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, 
verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het 
faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 
faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, 
van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers. 
 
 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de curator stellen de vordering inzake 
persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde bestuurders in 
bij de rechtbank van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennootschap. 
 
 § 1, tweede lid, is niet van toepassing op voormelde Rijksdienst en op de curator wat de 
hierboven vermelde schulden betreft.  
 
 Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm van ernstige en georganiseerde fiscale 
fraude in de zin van artikel 3, § 2, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het 
terrorisme, evenals het gegeven dat de vennootschap geleid wordt door een zaakvoerder of 
een verantwoordelijke die betrokken is geweest bij minstens twee faillissementen, 
vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden tegenover een instelling die 
socialezekerheidsbijdragen int tot gevolg. De Koning kan, na advies van het beheerscomité 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bepalen welke feiten, gegevens of 
omstandigheden, voor de toepassing van deze paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd 
kunnen worden ». 
 

 Artikel 38, § 3octies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 

de sociale zekerheid voor werknemers, waarnaar het in het geding zijnde artikel verwijst, 

bepaalt :  

 

 « Om aanspraak te kunnen maken op het voordeel van de totale of gedeeltelijke 
vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in §§ 3 en 3bis, van de totale of 
gedeeltelijke vrijstelling van storting van ingehouden bijdragen, van een vermindering van 
sociale zekerheidsbijdragen, bedoeld in §§ 2, 3 en 3bis, alsook van een stelsel van forfaitaire 
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bijdragen bepaald door of krachtens deze wet, mag de werkgever zich niet in één van 
volgende situaties bevinden : 
 
 […] 
 
 8.  indien het om een rechtspersoon gaat, onder de bestuurders, zaakvoerders of personen 
die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, personen tellen die bij minstens twee 
faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties betrokken werden met schulden ten 
aanzien van een inningorganisme van de sociale zekerheidsbijdragen. 
 
 […] ». 
 

 B.1.2.  Artikel 442quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

(WIB 1992) bepaalt : 

 

 « § 1.  In geval van tekortkoming, door een vennootschap of door een rechtspersoon 
bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, aan 
haar verplichting tot het betalen van de bedrijfsvoorheffing, zijn de bestuurder of bestuurders 
van de vennootschap of van de rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de 
vennootschap of van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming indien 
die te wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze 
hebben begaan bij het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon. 
 
 Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgebreid naar de andere bestuurders 
van de vennootschap of van de rechtspersoon indien in hunnen hoofde een fout wordt 
aangetoond die heeft bijgedragen tot de in het eerste lid bedoelde tekortkoming. 
 
 Onder bestuurder van een vennootschap of van een rechtspersoon in de zin van dit artikel 
wordt verstaan, elke persoon die, in feite of in rechte, de bevoegdheid heeft of heeft gehad 
om de vennootschap of de rechtspersoon te besturen, met uitsluiting van de gerechtelijke 
mandatarissen. 
 
 § 2.  De herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap of door 
de rechtspersoon, wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit een in § 1, 
eerste lid, bedoelde fout. 
 
 Onder herhaalde inbreuken op de verplichting tot betaling van de bedrijfsvoorheffing in 
de zin van dit artikel, wordt verstaan : 
 
 -  ofwel, voor een trimestriële schuldenaar van de voorheffing, het gebrek aan betaling 
van ten minste twee vervallen schulden binnen een periode van een jaar; 
 
 -  ofwel, voor een maandelijkse schuldenaar van de voorheffing, het gebrek aan betaling 
van ten minste drie vervallen schulden binnen een periode van een jaar. 
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 § 3.  Er is geen vermoeden van fout in de zin van § 2, eerste lid, indien de niet-betaling 
het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van 
de procedure van gerechtelijk akkoord, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding. 
 
 § 4.  De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap of van de 
rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen voor de betaling, in hoofdsom en interesten, 
van de schulden inzake bedrijfsvoorheffing. 
 
 § 5.  De rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders is slechts ontvankelijk indien 
ze wordt ingesteld na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf een 
door de ontvanger bij ter post aangetekende brief verzonden kennisgeving, waarin de 
geadresseerde verzocht wordt de nodige maatregelen te treffen om de tekortkoming te 
verhelpen of om aan te tonen dat deze niet het gevolg is van een door hen begane fout. 
 
 Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de met de invordering belaste ambtenaar, 
binnen voormelde termijn, bewarende maatregelen vordert ten laste van het vermogen van 
de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of rechtspersoon aan wie een 
kennisgeving is toegezonden ». 
 

 Artikel 93undecies C van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 

(hierna : BTW-Wetboek) bepaalt : 

 

 « § 1.  In geval van tekortkoming, door een aan de BTW onderworpen vennootschap of 
door een rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en 
de stichtingen, aan haar verplichting tot het betalen van de belasting, van de interesten of van 
de bijkomende kosten, zijn de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de 
rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de 
rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming indien die te wijten is aan een 
fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij het 
besturen van de vennootschap of de rechtspersoon. 
 
 Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgebreid naar de andere bestuurders 
van de vennootschap of van de rechtspersoon indien in hunnen hoofde een fout wordt 
aangetoond die heeft bijgedragen tot de in het eerste lid bedoelde tekortkoming. 
 
 Onder bestuurder van een vennootschap of van een rechtspersoon in de zin van dit artikel 
wordt verstaan, elke persoon die, in feite of in rechte, de bevoegdheid heeft of heeft gehad om 
de vennootschap of de rechtspersoon te besturen, met uitsluiting van de gerechtelijke 
mandatarissen. 
 
 § 2.  De herhaalde niet-betaling van de voormelde belastingschuld door de vennootschap 
of door de rechtspersoon, wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit een in 
§ 1, eerste lid, bedoelde fout. 
 
 Onder herhaalde inbreuken op de verplichting tot betaling van de belasting in de zin van 
dit artikel, wordt verstaan : 
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 -  ofwel, voor een belastingplichtige die gehouden is tot het indienen van trimestriële 
aangiften inzake BTW, het gebrek aan betaling van ten minste twee eisbare schulden binnen 
een periode van een jaar; 
 
 -  ofwel, voor een belastingplichtige die gehouden is tot indienen van maandelijkse 
aangiften inzake BTW, het gebrek aan betaling van ten minste drie eisbare schulden binnen 
een periode van een jaar. 
 
 § 3.  Er is geen vermoeden van fout in de zin van § 2, eerste lid, indien de niet-betaling 
het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van 
de procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of van gerechtelijke 
ontbinding. 
 
 § 4.  De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap of van de 
rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen voor de betaling, in hoofdsom en toebehoren, 
van de schulden inzake BTW. 
 
 § 5.  De rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders is slechts ontvankelijk indien ze 
wordt ingesteld na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf een door 
de ontvanger bij ter post aangetekende brief verzonden kennisgeving, waarin de 
geadresseerde verzocht wordt de nodige maatregelen te treffen om de tekortkoming te 
verhelpen of aan te tonen dat deze niet het gevolg is van een door hen begane fout. 
 
 Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de met de invordering belaste ambtenaar, 
binnen voormelde termijn, bewarende maatregelen vordert ten laste van het vermogen van de 
bestuurder of bestuurders van de vennootschap of rechtspersoon aan wie een kennisgeving is 
toegezonden ». 
 

 B.2.  Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen voert een bijzondere 

aansprakelijkheid in van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten 

aanzien van de zaken van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

bestuursbevoegdheid hebben gehad, voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen. Zij 

kunnen immers onder bepaalde voorwaarden persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden 

gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het 

faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste 

vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 

uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.  

 

 Opdat daartoe kan worden besloten, moet evenwel vaststaan dat zij ofwel een grove fout 

hebben begaan die aan de basis lag van het faillissement (eerste hypothese), ofwel in de 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring reeds waren betrokken bij minstens 
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twee faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties met schulden ten aanzien van 

een inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen (tweede hypothese). 

 

 B.3.  De prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij voor een bepaalde 

categorie van zaakvoerders een op een onweerlegbaar vermoeden gebaseerde persoonlijke en 

hoofdelijke aansprakelijkheid invoert wegens het gegeven dat zij in de loop van de periode 

van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring reeds betrokken zijn geweest bij minstens 

twee faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties, terwijl de zaakvoerders die 

gehouden zijn tot het betalen van belastingschulden op grond van artikel 442quater van het 

WIB 1992 of van artikel 93undecies C van het BTW-Wetboek, daartoe slechts gehouden zijn 

krachtens een weerlegbaar wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid.  

 

 De prejudiciële vraag betreft derhalve de in B.2 vermelde tweede hypothese. Het Hof 

beperkt zijn onderzoek dan ook tot die hypothese en spreekt zich te dezen niet uit over de 

persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van zaakvoerders van een bvba die een grove 

fout zouden hebben begaan die aan de basis lag van het faillissement, noch over hetgeen in 

het vierde lid van de in het geding zijnde bepaling als grove fout wordt beschouwd.  

 

 B.4.  Het in de prejudiciële vraag beoogde verschil in behandeling, zoals in herinnering 

gebracht in B.3, heeft wel degelijk betrekking op personen en niet op schulden, zoals de 

Ministerraad ten onrechte laat gelden. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.  De invoering van een bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor 

socialezekerheidsschulden werd verantwoord als een instrument voor een betere inning van de 

socialezekerheidsbijdragen. Daarbij werd tevens erop gewezen dat een dergelijke persoonlijke 

en hoofdelijke aansprakelijkheid reeds in andere Europese landen, zoals Nederland, bestaat 

(Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/003, p. 7; DOC 51-2517/011, p. 8).  

 

 Bij de bespreking van het amendement dat aanleiding gaf tot de wijziging van de in het 

geding zijnde bepaling bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 

werd beklemtoond dat die bepaling vooral is gericht tegen malafide ondernemers : 
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 « Het gaat niet op dat sommige malafide werkgevers ondernemingen oprichten, op het 
ogenblik dat de eerste betalingen moeten gebeuren de boeken sluiten, om vervolgens een 
nieuwe vennootschap op te richten enz. Het komt erop aan dat de verschuldigde bijdragen 
correct worden betaald » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/030, p. 6). 
 

 B.6.  De door de in het geding zijnde bepaling ingestelde persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de in de prejudiciële vraag beoogde categorie van personen wordt 

omschreven als een « objectieve aansprakelijkheid » omdat de grove fout niet moet worden 

aangetoond (advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, Parl. St., Kamer, 2005-

2006, DOC 51-2517/003, nr. 1, p. 10). Het feitelijke gegeven dat de zaakvoerders van een 

bvba in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring reeds 

betrokken zijn geweest bij minstens twee andere faillissementen, vereffeningen of soortgelijke 

operaties die resulteerden in schulden tegenover een instelling die socialezekerheidsbijdragen 

int, wordt immers door de wetgever zelf uitdrukkelijk - en dus op een voor de rechter 

bindende wijze - gelijkgesteld met « een grove fout die aan de basis van het faillissement 

lag » en kan, net als deze, de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid teweegbrengen. 

 

 B.7.  De in het geding zijnde maatregel die zich richt tot de categorie van zaakvoerders 

die zich bevinden in de in B.6 omschreven situatie, berust op een criterium dat in verband 

staat met het in B.5 vermelde doel, vermits hij de zaakvoerders van die vennootschappen 

viseert die herhaaldelijk in gebreke bleven de socialezekerheidsbijdragen te betalen. 

 

 B.8.  Geschillen met betrekking tot socialezekerheidsbijdragen kunnen onder de 

toepassing van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vallen op 

basis van een afweging van de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van de te beoordelen 

regeling (EHRM, 9 december 1994, Schouten en Meldrum t. Nederland, §§ 52-60). Wanneer, 

zoals te dezen, op grond van de in het geding zijnde bepaling, niet de bijdrageplichtige 

vennootschap zelf doch de zaakvoerders van die vennootschap, in afwijking van de gewone 

aansprakelijkheidsregeling, met hun persoonlijk vermogen tot betaling van de verschuldigde 

socialezekerheidsbijdragen en supplementen kunnen worden veroordeeld, betreft de 

betwisting een geschil omtrent « het vaststellen van […] burgerlijke rechten en 

verplichtingen » in de zin van de voormelde verdragsbepaling. 
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 Daaruit volgt dat aan de door de in het geding zijnde bepaling bedoelde zaakvoerders met 

betrekking tot de vordering die wordt ingesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of 

door de curator, het recht op toegang tot een rechter met volle rechtsmacht moet zijn 

gewaarborgd. 

 

 B.9.  De in het geding zijnde bepaling stelt een objectieve aansprakelijkheid in en 

verleent aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de curator een 

appreciatiebevoegdheid om de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen 

voor het geheel of een deel terug te vorderen. 

 

 De vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid dient evenwel te 

worden ingesteld bij een rechtscollege, namelijk de rechtbank van koophandel die kennis 

neemt van het faillissement van de vennootschap. Die rechtbank dient te oordelen of de 

wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, en 

gaat met name na of de betrokken zaakvoerders in de periode van vijf jaar voorafgaand aan 

een nieuw faillissement betrokken zijn geweest bij minstens twee andere faillissementen met 

schulden ten aanzien van een inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen. Doordat de 

in het geding zijnde bepaling erin voorziet dat de personen die zij beoogt persoonlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld « voor het geheel of een deel van [de] sociale 

bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding », stelt zij bovendien de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator in staat de mate van die hoofdelijkheid te 

bepalen, en moet de rechtbank, in rechte en in feite, de omvang van de verschuldigde sociale 

bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding kunnen beoordelen op 

basis van de bij haar ingestelde vordering. Ten aanzien van de omvang van de verschuldigde 

socialezekerheidsbijdragen en supplementen, heeft de bevoegde rechtbank, bij de behandeling 

van de ingestelde vordering, derhalve eenzelfde beoordelingsbevoegdheid als de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid en de curator.  

 

 In die interpretatie is aan de betrokken zaakvoerders de toegang tot een rechter met volle 

rechtsmacht gewaarborgd.  

 

 Met inachtneming van het voorgaande is de in het geding zijnde maatregel redelijk 

verantwoord in het licht van de nagestreefde doelstelling.  
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 B.10.  Het Hof moet voorts onderzoeken of de voormelde bepaling de zaakvoerders van 

een bvba die gehouden zijn tot betaling van een sociale schuld op grond van artikel 265, § 2, 

van het Wetboek van vennootschappen, en de zaakvoerders van een bvba die hoofdelijk ertoe 

gehouden zijn een bedrijfsvoorheffing te betalen op grond van artikel 442quater van het 

WIB 1992, of een btw-schuld te betalen op grond van artikel 93undecies C van het 

BTW-Wetboek, niet zonder objectieve reden verschillend behandelt.  

 

 B.11.  Luidens artikel 442quater van het WIB 1992 en artikel 93undecies C van het 

BTW-Wetboek zijn de bestuurders van een vennootschap of een rechtspersoon slechts 

gehouden tot het betalen van een belastingschuld indien zij een fout in de zin van artikel 1382 

van het Burgerlijk Wetboek hebben begaan. In geval van herhaalde niet-betaling wordt bij de 

voormelde bepalingen wel degelijk een vermoeden ingesteld, en dat in tegenstelling tot wat de 

RSZ betoogt. Dat vermoeden kan worden weerlegd door het tegenbewijs dat de bestuurders 

kunnen leveren door aan te tonen dat zij de vermeende fout niet hebben begaan, en kan nog 

worden weerlegd indien zij aantonen dat de niet-betaling het gevolg is van financiële 

moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding. 

 

 B.12.1.  Terwijl de in het geding zijnde bepaling uitsluitend van toepassing is in geval 

van faillissement van een bvba, kunnen de voormelde bepalingen met betrekking tot de 

invordering van sommige belastingschulden worden toegepast zodra blijkt dat de 

verplichtingen van een onderneming tot het betalen van de btw of de bedrijfsvoorheffing niet 

worden nagekomen. Er bestaat dus geen verplichting dat de in het geding zijnde vennootschap 

voorafgaandelijk failliet is opdat de artikelen 442quater van het WIB 1992 en 39undiecies C 

van het BTW-Wetboek door de fiscale administratie kunnen worden aangevoerd. Aangezien 

dergelijke omstandigheden alsook de aan de fiscale administratie geboden mogelijkheden 

voor de invordering van de haar toekomende schulden ruimer zijn, is het aldus verantwoord 

dat de zaakvoerder van een bvba tegen wie een rechtsvordering tot voldoening van de 

schulden is ingesteld op grond van een vermoeden van fout, over de mogelijkheid kan 

beschikken om dat vermoeden te weerleggen. 

 

 B.12.2.  Ten slotte heeft het verschil in behandeling geen onevenredige gevolgen 

aangezien, wegens de in B.8 en B.9 in herinnering gebrachte waarborgen, de toegang tot een 

rechter met volle rechtsmacht gewaarborgd is voor de zaakvoerders van een bvba die het 
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voorwerp uitmaken van een invordering van sociale bijdragen op grond van artikel 265, § 2, 

van het Wetboek van vennootschappen. 

 

 B.13.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 maart 2012. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux R. Henneuse 
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Actualités jurisprudentielles

 

Conseil d’État (VIIIe ch.), n° 247.801, 
16 juin 2020

Siège :  M. Detroux, président de chambre, MM. Gosselin et Born, 
rapporteur, conseillers
Auditeur :  Mme Mertes, premier auditeur
En cause : A. c. commune d’Ixelles
Plaid. :  Me Bourtembourg ; Me Jacubowitz

Personnel enseignant – Indemnité réparatrice – Atteinte 
à la santé – Atteinte à la réputation – Perte de rémuné-
ration
 

1. Ni le certificat, ni le rapport médical produits par la re-
quérante n’indiquent que la dégradation soudaine de son état 
de santé trouverait son origine dans les illégalités constatées 
dans l’arrêt d’annulation n° 242.465 du 28 septembre 2018. 
Par les indications qu’ils comportent, ils ne permettent pas 
davantage de tenir pour établi, avec le degré de certitude re-
quis, le lien causal entre ce préjudice et de telles illégalités. 
Les faits présentés par la requérante illustrent le contexte 
plus large dans lequel est apparue sa maladie et duquel il 
est difficile, sinon impossible en l’absence d’éléments de 
preuve plus précis, d’isoler les illégalités des actes attaqués 
comme causes du dommage moral subi, en l’absence d’indi-
cations médicales ou d’autres éléments probants en ce sens.

2. L’annulation des actes attaqués et leur réfection dans le 
respect de l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation 
suffisent à réparer le préjudice lié à l’atteinte à la réputation 
de la requérante, dans la mesure où celui-ci se trouverait en 
lien causal avec lesdites illégalités. La requérante n’invoque 
pas de circonstances particulières contredisant ce constat. 
La partie adverse ne pourrait, en outre, être tenue respon-
sable de l’éventuelle atteinte à la réputation de la requérante 
résultant des rapports défavorables des services d’inspec-
tion que l’intéressée n’a pas contestés.

3. En ce qui concerne le préjudice matériel, la partie ad-
verse a procédé à la reconstitution de la carrière administra-
tive et pécuniaire de la requérante. La demande est, dès lors 
devenue sans objet sur ce point.
Il n’y a pas lieu, au surplus, d’imposer à la partie adverse 
de verser la différence par rapport à la totalité de la rému-
nération que la requérante aurait dû percevoir pendant l’an-
née 2015-2016 dans un horaire complet au degré supérieur, 
puisqu’il n’est pas établi que le congé de maladie de la re-
quérante découlerait des illégalités constatées.
En revanche, l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 ‘concer-
nant la protection de la rémunération des travailleurs’ pré-
voyant que « [l]a rémunération porte intérêt de plein droit 
à dater de son exigibilité », il y a lieu de faire droit à cette 
demande.

(octroi d’une indemnité réparatrice)
 

 

Conseil d’État (VIIIe ch.), n° 246.994, 
6 février 2020

Siège :  M. Detroux, président de chambre, MM. Gosselin, rappor-
teur, et Born, conseillers
Auditeur :  Mme Michiels, premier auditeur
En cause : X c. CPAS d’Auderghem
Plaid. :  Mes Cools et De Wolf ; Me Sohier

Personnel des CPAS – Discipline – Impartialité – Compo-
sition de l’autorité collégiale disciplinaire
 

1. Le principe général d’impartialité s’oppose à ce qu’une 
personne soit à la fois juge et partie dans la procédure dis-
ciplinaire, soit qu’elle ait joué, dans la même affaire, un rôle 
d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt per-
sonnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé, 
soit encore que les circonstances laissent à penser qu’elle ne 
pourrait traiter l’affaire sans préjugés. Ce principe général, 
qui est d’ordre public, s’impose à tout organe de l’administra-
tion et à tous les stades de la procédure.

2. La présidente de l’autorité collégiale disciplinaire qui 
préside la séance et prend part au vote conduisant à l’adop-
tion d’une décision disciplinaire prend une part active dans 
la phase d’instruction du dossier disciplinaire, alors qu’en 
vertu de l’application combinée des articles 287, § 1er, de la 
Nouvelle loi communale et 52 de la loi du 8 juillet 1976 or-
ganique des centres publics d’action sociale, c’est sur la base 
du rapport du secrétaire ou du secrétaire f.f. que le conseil 
peut infliger les sanctions disciplinaires. Lorsque ce rapport 
est inexistant ou à tout le moins non déposé, il en résulte 
que l’agent peut avoir le sentiment que la procédure disci-
plinaire n’a pas été menée avec l’impartialité requise compte 
tenu de la participation de la présidente à la décision d’initier 
cette procédure. La circonstance que celle-ci se déporte par 
la suite demeure sans incidence dès lors que ladite décision 
fait bien état des propos dénigrants tenus à son encontre et 
qu’elle a dénoncés, et qu’en tout état de cause, le principe gé-
néral d’impartialité devant être respecté à chaque stade de la 
procédure disciplinaire, sa violation dès l’entame de celle-ci 
affecte la procédure dans son ensemble.

(annulation)
 

 

Conseil d’État (VIIIe ch.), n° 248.254, 
11 septembre 2020

Siège :  M. Detroux, président de chambre, rapporteur, MM. Gos-
selin et Born, conseillers
Auditeur :  M. Oswald, premier auditeur
En cause : A. c. CPAS de La Louvière
Plaid. :  Me Bourtembourg ; Me Jacubowitz

Personnel des CPAS – Intérêt au recours – Désignation 
définitive non contestée
 

20 – Revue de droit communal 2021/1   Revue de droit communal – Wolters Kluwer
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Cass. (1e k.) AR C.20.0053.N, 4 september 2020 (Lieven D’HOOGHE en Pieter
WAUMAN / H. D.)

Cass. (1e k.) AR C.20.0053.N, 4 september 2020 (Lieven D’HOOGHE en Pieter WAUMAN / H. D.) https://juportal.be
(10 september 2020); TIBR 2021, afl. 1, RS-89 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)
Samenvatting
Krachtens artikel 20 Faillissementswet kan de curator de tegenwerpelijkheid aanvechten van handelingen of
betalingen verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers, met het oog op vergoeding van
de schade die de bedrieglijke verarming van de boedel aan de schuldeisers berokkent.

In geval van een bedrieglijke overdracht van een vermogensbestanddeel aan een derde-medeplichtige bestaat de
vergoeding van de schade er in beginsel in dat die overdracht niet tegenwerpelijk is aan de boedel.

De curator kan de vordering ook instellen tegen de derde-onderverkrijger, aan wie de derde-medeplichtige de zaak
heeft overgedragen, indien zowel ten aanzien van de derde-medeplichtige als ten aanzien van de derde-
onderverkrijger aan de voorwaarden van de pauliaanse vordering is voldaan.

Komt de curator op zowel tegen de overdracht door de gefailleerde aan een derde als tegen de door deze derde
gedane overdrachten of verleende rechten, dan doen de vorderingen tegen de derde en tegen diens rechtsverkrijgers
een onsplitsbaar geschil rijzen.

Krachtens artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek dient het hoger beroep in geval van een onsplitsbaar geschil gericht te
worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep. Deze bepaling is van
openbare orde zodat de appelrechter ambtshalve dient te onderzoeken of het geschil al dan niet onsplitsbaar is.

Trefwoorden:
Niet-tegenwerpelijkheid van sommige handelingen (faillissement), algemeen Pauliaanse vordering
Onsplitsbaar geschil (gerechtelijk recht) Onsplitsbaar geschil (hoger beroep)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TIBR 2021, afl. 1, RS-89 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)

Volledige tekst
Lieven D'HOOGHE en Pieter WAUMAN, beiden advocaat met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 57-59, in hun
hoedanigheid van curatoren van het faillissement van ELEMENTS bv, met zetel te 9160 Lokeren, Kaarderslaan 3,
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0841.788.566,

aan wie kosteloze rechtsbijstand is verleend bij beslissing van 23 januari 2020 (nr. G.19.0226.N),

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302,

tegen

H. D.,

verweerder,

rn300124814 1/3© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 21/06/2021
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vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Brussel,
Terhulpensesteenweg 177/7.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 2 december 2019.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Ontvankelijkheid

1. De verweerder werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het middel komt niet op tegen een eindbeslissing en
de kritiek ervan vertoont geen verband met het bestreden arrest.

2. Het middel verwijt het bestreden arrest dat het niet ambtshalve de ontoelaatbaarheid van het hoger beroep heeft
vastgesteld op grond van artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek dat van openbare orde is, zodat het onderzoek van de
grond van nietontvankelijkheid niet valt te onderscheiden van het onderzoek van het middel zelf.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Gegrondheid

3. Krachtens artikel 31 Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar in de zin van dit artikel, wanneer de
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel
onmogelijk zou zijn.

Krachtens artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek dient het hoger beroep in geval van een onsplitsbaar geschil gericht te
worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep. Deze bepaling is van
openbare orde zodat de appelrechter ambtshalve dient te onderzoeken of het geschil al dan niet onsplitsbaar is.

4. Krachtens artikel 20 Faillissementswet, zoals van toepassing, kan de curator de tegenwerpelijkheid aanvechten van
handelingen of betalingen verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers, onverschillig op
welke datum zij hebben plaatsgehad.

Deze vordering is een toepassing van de pauliaanse vordering uit artikel 1167 Burgerlijk Wetboek die door de curator
wordt uitgeoefend in het belang van de boedel.

5. Deze faillissementspauliana strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van de boedel aan
de schuldeisers berokkent. De vergoeding van deze schade, terzake van de bedrieglijke overdracht van een
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vermogensbestanddeel aan een derde-medeplichtige, bestaat in beginsel hierin dat die overdracht niet tegenwerpelijk
is aan de boedel.

De curator kan de vordering ook instellen tegen de derde-onderverkrijger, aan wie de derde-medeplichtige de zaak
heeft overgedragen, indien zowel ten aanzien van de derde-medeplichtige als ten aanzien van de derde-
onderverkrijger aan de voorwaarden van de pauliaanse vordering is voldaan.

6. Betreft de bedrieglijke handeling achtereenvolgende rechtshandelingen betreffende een vermogensbestanddeel
van de boedel en komt de curator op zowel tegen de overdracht door de gefailleerde aan een derde als tegen de
door deze derde gedane overdrachten of verleende rechten, dan doen de vorderingen tegen de derde en tegen diens
rechtsverkrijgers een onsplitsbaar geschil rijzen.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht slaan, blijkt dat:

de eisers op grond van artikel 20 Faillissementswet, zoals van toepassing, opkomen tegen de overdracht van
een octrooi door de gefailleerde via een buitenlandse vennootschap aan de verweerder en tegen de door de
verweerder aan een andere vennootschap verleende octrooilicentie;
de eerste rechter deze vordering gegrond verklaarde en zowel de opeenvolgende overdrachten als de
octrooilicentie niet-tegenstelbaar verklaarde aan de boedel;
de verweerder enkel tegen de eisers hoger beroep heeft ingesteld.

8. De appelrechter die in deze omstandigheden het hoger beroep ontvankelijk verklaart, verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, de sectievoorzitters Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Koenraad Moens en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 4 september 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TIBR 2021, afl. 1, RS-89 en http://www.tibr.be/ (21 april 2021)
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Voorlopige editie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

15 december 2016 (*)

„Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2000/35/EG – Bestrijding van betalingsachterstand – Bevoegdheid van het Hof – Transactie
gesloten vóór de toetreding van de Republiek Slovenië tot de Europese Unie – Toepassingsgebied – Begrip ,handelstransactie’ –

Begrip ,onderneming’ – Maximumbedrag van de vertragingsrente”

In zaak C‑256/15,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Vrhovno sodišče (hoogste
rechterlijke instantie, Slovenië) bij beslissing van 19 maart 2015, ingekomen bij het Hof op 1 juni 2015, in de procedure

Drago Nemec

tegen

Republika Slovenija,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: J. L. da Cruz Vilaça, kamerpresident, A. Tizzano (rapporteur), vicepresident van het Hof, M. Berger,
A. Borg Barthet en E. Levits, rechters,

advocaat-generaal: M. Bobek,

griffier: M. Aleksejev, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 4 mei 2016,

gelet op de opmerkingen van:

–        de Sloveense regering, vertegenwoordigd door N. Pintar Gosenca en A. Vran als gemachtigden,

–        de Letse regering, vertegenwoordigd door A. Bogdanova en I. Kalniņš als gemachtigden,

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Šimerdová en M. Žebre als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 28 juli 2016,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB 2000, L 200, blz. 35).

2        Dat verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Drago Nemec en de Republika Slovenija (Republiek Slovenië) over
een verzoek om vergoeding van de schade die Nemec beweerdelijk heeft geleden door de beweerde onverenigbaarheid van de
nationale wettelijke regeling met richtlijn 2000/35.

 Toepasselijke bepalingen

 Recht van de Unie

 Toetredingsakte van 2003

3        Artikel 2 van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding tot de Europese Unie van de Tsjechische Republiek, de
Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Hongarije, de Republiek Malta, de
Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie
is gegrond (PB 2003, L 236, blz. 33; hierna: „Toetredingsakte van 2003”) bepaalt:

„Onmiddellijk bij de toetreding zijn de oorspronkelijke Verdragen en de door de instellingen en de Europese Centrale Bank vóór de
toetreding genomen besluiten verbindend voor de nieuwe lidstaten en in deze staten toepasselijk onder de voorwaarden waarin
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wordt voorzien door die Verdragen en door deze Akte.”

4        Artikel 54 van die Akte bepaalt het volgende:

„De nieuwe lidstaten stellen de maatregelen in werking die nodig zijn om vanaf het tijdstip van toetreding uitvoering te geven aan
de richtlijnen en beschikkingen in de zin van artikel 249 van het EG-Verdrag en van artikel 161 van het Euratom-Verdrag, tenzij in
de in artikel 24 bedoelde bijlagen of in andere bepalingen van de onderhavige Akte of de bijlagen daarvan een andere termijn is
vastgesteld.”

 Richtlijn 2000/35

5        De overwegingen 7, 9, 10, 13 en 16 van richtlijn 2000/35 luiden als volgt:

„(7)      Als gevolg van buitensporige betalingstermijnen en betalingsachterstand drukken zware administratieve en financiële lasten
op het bedrijfsleven, met name op het midden- en kleinbedrijf. Deze problemen zijn bovendien een belangrijke oorzaak van
insolventie, die een bedreiging voor de overlevingskansen van ondernemingen vormt, en doen talrijke arbeidsplaatsen
verloren gaan.

[…]

(9)      De verschillen tussen de betalingsvoorschriften en -praktijken in de lidstaten vormen een hinderpaal voor de goede werking
van de interne markt.

(10)      De handelstransacties tussen lidstaten worden hierdoor aanzienlijk beperkt. Dit is strijdig met artikel 14 van het Verdrag,
aangezien ondernemers overal op de interne markt onder zodanige omstandigheden zaken moeten kunnen doen dat
grensoverschrijdende transacties geen grotere risico’s meebrengen dan binnenlandse transacties. […]

[…]

(13)      Deze richtlijn heeft enkel betrekking op betalingen tot vergoeding van handelstransacties en strekt niet tot regulering van
transacties met consumenten, interest betreffende andere betalingen zoals betalingen uit hoofde van de wetgeving inzake
cheques en wissels, of betalingen bij wijze van schadeloosstelling met inbegrip van betalingen uit hoofde van
verzekeringspolissen.

[…]

(16)      Betalingsachterstand is een vorm van contractbreuk die door lage interest op achterstallige betalingen en/of door traag
verlopende invorderingsprocedures in de meeste lidstaten voor de schuldenaren financieel aantrekkelijk is geworden. Een
ingrijpende verandering – met inbegrip van vergoeding voor de schuldeisers van de kosten die zij hebben gemaakt – is nodig
om deze tendens te keren en om ervoor te zorgen dat de gevolgen van betalingsachterstand ontmoedigend werken.”

6        Artikel 1 van die richtlijn, dat het toepassingsgebied van deze laatste omschrijft, bepaalt:

„Deze richtlijn is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties.”

7        Artikel 2, punt 1, van dezelfde richtlijn bepaalt:

„In deze richtlijn wordt verstaan onder:

1)      ‚handelstransactie’: transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leid[t] tot het
leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding;

[…]

‚onderneming’: elke organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit, ook
wanneer deze door slechts één persoon wordt uitgeoefend”.

8        Artikel 3 van richtlijn 2000/35, met het opschrift „Interest in geval van betalingsachterstand”, bepaalt in lid 1:

„De lidstaten zien erop toe dat:

a)      interest overeenkomstig punt d) verschuldigd is met ingang van de dag volgend op de datum voor betaling of op het
verstrijken van de termijn voor betaling, welke zijn vastgesteld in de overeenkomst;

[…]

c)      de schuldeiser recht heeft op interest voor betalingsachterstand voorzover:

i)      hij zijn contractuele en wettelijke verplichtingen heeft vervuld,

ii)      hij het verschuldigde bedrag niet op tijd heeft ontvangen, tenzij de schuldenaar niet voor de vertraging verantwoordelijk
is;
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d)      het niveau van de interest voor betalingsachterstand (‚de wettelijke interestvoet’) die door de schuldenaar moet worden
betaald, de interestvoet is die door de Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor haar meest recente
basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar (‚de referentie-interestvoet’),
vermeerderd met ten minste 7 procentpunten […], behoudens andersluidende bepalingen in het contract. Voor lidstaten die
niet aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie deelnemen, is de referentie-interestvoet de door hun centrale
bank vastgestelde equivalente interestvoet. […]

[…]”

9        Artikel 6 van voormelde richtlijn bevat de volgende bepalingen:

„1.      De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen
vóór 8 augustus 2002. […]

[…]

3.      Bij de omzetting van deze richtlijn mogen de lidstaten uitsluiten:

[…]

b)      overeenkomsten die gesloten zijn vóór 8 augustus 2002 […]

[…]”

 Sloveens recht

 Voorschriften betreffende de betaling van vertragingsrente

10      Volgens artikel 277, lid 1, van de Zakon o obligacijskih razmerjih (wet op de contractuele verplichtingen) dient de schuldenaar de
schuldeiser vertragingsrente over de hoofdsom te betalen indien hij het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt.

11      Deze wet is per 1 januari 2002 vervangen door de Obligacijski zakonik (verbintenissenwetboek), die in hoofdzaak de in het
voorgaande punt van het onderhavige arrest genoemde bepaling had vervangen en in artikel 376 een nieuwe regel had ingevoerd op
grond waarvan het bedrag van de vertragingsrente niet hoger kon zijn dan het bedrag van de hoofdsom (hierna: „ne ultra alterum
tantum regel”).

 Nijverheidsrechtelijke bepalingen

12      Uit de verwijzingsbeslissing volgt dat de uitoefening van een zelfstandige economische activiteit door een natuurlijke persoon ten
tijde van de in het hoofdgeding relevante feiten, in juni 1993, werd beheerst door de Obrtni Zakon (nijverheidswet), in de toen
geldende versie. Krachtens die wet, die nadien is gewijzigd, kon een natuurlijke persoon slechts een economische activiteit als
zelfstandig ambachtsman uitoefenen indien hij houder was van een door de bevoegde instantie afgegeven vergunning waarop de
betrokken activiteit vermeld stond.

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen

13      Nemec is sinds 8 november 1989 houder van een vergunning om als zelfstandige werkzaam te zijn op het gebied van de bouw van
mechanische onderdelen en lasonderdelen. In juni 1993 heeft hij met Gasilsko Društvo de Murska Sobota (vrijwillige brandweer
van Murska Sobota; hierna: „vrijwillige brandweer”) een overeenkomst gesloten voor de verhuur aan deze laatste van een
tankwagen voor watertransport bij droogte.

14      In de loop van 1996 heeft Nemec de vrijwillige brandweer gedagvaard en gevorderd dat deze hem uit hoofde van die
overeenkomst het bedrag van 17 669,15 EUR zou betalen.

15      Bij beslissing van 17 februari 2010 heeft de Višje sodišče v Mariboru (hof van beroep, Maribor, Slovenië) de vrijwillige
brandweer veroordeeld tot betaling van een bedrag van 15 061,44 EUR, vermeerderd met vertragingsrente voor het tijdvak van
25 maart 1996 tot en met 31 december 2001. Die rechterlijke instantie heeft de toekenning van vertragingsrente daarentegen
geweigerd voor het tijdvak vanaf 1 januari 2002, de datum van inwerkingtreding van de ne ultra alterum tantum-regel. Het bedrag
van de tot en met 31 december 2001 verschuldigde rente was namelijk al hoger dan het bedrag van de hoofdsom.

16      Op 18 mei 2010 heeft de vrijwillige brandweer het ingevolge die beslissing verschuldigde bedrag betaald.

17      Van oordeel dat de ne ultra alterum tantum-regel onverenigbaar is met richtlijn 2000/35 en dat de Višje sodišče v Mariboru zijn
vordering tot betaling van vertragingsrente dus ten onrechte heeft afgewezen voor het tijdvak van 1 januari 2002 tot en met 18 mei
2010, heeft Nemec de Republiek Slovenië aangesproken tot vergoeding van de door die beweerde onverenigbaarheid geleden
schade. Nadat de rechter in eerste aanleg dat beroep bij beslissing van 18 mei 2011, in hoger beroep bevestigd bij een beslissing
van 24 januari 2012, had verworpen met de overweging dat die richtlijn op de feiten in het hoofdgeding niet van toepassing was,
heeft verzoeker beroep in cassatie ingesteld bij de Vrhovno sodišče.

18      Deze laatste rechterlijke instantie betwijfelt of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomst onder het toepassingsgebied
ratione materiae van richtlijn 2000/35 valt. Meer in het bijzonder is het volgens haar de vraag of Nemec die overeenkomst heeft
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gesloten in de hoedanigheid van „onderneming” in de zin van artikel 2, punt 1, van die richtlijn, dat wil zeggen als organisatie die
handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit, zodat de betrokken overeenkomst een
„handelstransactie” in de zin van genoemde bepaling vormt en dus onder het toepassingsgebied van die richtlijn valt. Indien de in
het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomst betrekking heeft op een economische activiteit en er een factuur voor is
uitgereikt, heeft zij immers geen betrekking op activiteiten in verband met de bouw van mechanische onderdelen en lasonderdelen
waarvoor Nemec vergunninghouder is om zijn beroep als zelfstandig ambachtsman uit te oefenen.

19      Bij een bevestigend antwoord rijst volgens de verwijzende rechterlijke instantie ook de vraag of de in artikel 376 van de OZ
neergelegde ne ultra alterum tantum-regel verenigbaar is met richtlijn 2000/35.

20      In die omstandigheden heeft de Vrhovno sodišče besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende
prejudiciële vragen te stellen:

„1)      Moet artikel 2, punt 1, derde alinea, van richtlijn 2000/35 aldus worden uitgelegd dat in een stelsel waaronder aan een
natuurlijke persoon ten behoeve van de uitoefening van een economische activiteit een vergunning wordt verstrekt die de
activiteit vermeldt waarvoor de vergunning is afgegeven, geen sprake is van een onderneming en dus evenmin van een
handelstransactie in de zin van voormelde bepaling van de richtlijn, wanneer de transactie naar aanleiding waarvan de
betalingsachterstand is ontstaan betrekking heeft op een activiteit waarvoor de vergunning niet is afgegeven?

Voor het geval de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:

2)      Moet artikel 2, punt 1, derde alinea, van richtlijn 2000/35 aldus worden uitgelegd dat een natuurlijke persoon is te
beschouwen als een onderneming en de transactie naar aanleiding waarvan de betalingsachterstand is ontstaan een
handelstransactie in de zin van voormelde bepaling vormt, wanneer het gaat om een transactie die niet valt onder de
geregistreerde activiteit van die natuurlijke persoon maar die voortvloeit uit een activiteit die naar haar aard een economische
activiteit kan zijn, en voor die transactie een factuur is uitgereikt?

3)      Is de regel op grond waarvan de vertragingsrente niet langer verschuldigd wordt wanneer het bedrag van de vervallen en niet
betaalde rente het bedrag van de hoofdsom heeft bereikt (ne ultra alterum tantum-regel), in strijd met de vereisten van
richtlijn 2000/35?”

 Bevoegdheid van het Hof

21      De Sloveense regering en de Europese Commissie hebben ter terechtzitting voor het Hof betoogd dat dit niet bevoegd is om de
door de verwijzende rechterlijke instantie gestelde vragen te beantwoorden. Zij merken op dat het hoofdgeding betrekking heeft op
een situatie van vóór de toetreding van de Republiek Slovenië tot de Europese Unie op 1 mei 2004, waarvan alle gevolgen vóór die
datum zijn ingetreden.

22      Dienaangaande moet worden vastgesteld dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomst inderdaad is gesloten in juni
1993 en dat de onderhavige zaak dus is ontstaan uit een situatie die vóór de toetreding van de Republiek Slovenië tot de Unie is
ontstaan.

23      Die situatie is na die toetreding echter gevolgen blijven sorteren. Het verzuim tot betaling van de hoofdsom dat aan de door Nemec
gevorderde vertragingsrente ten grondslag ligt heeft immers geduurd tot 18 mei 2010, de datum waarop de vrijwillige brandweer tot
die betaling is overgegaan, en het door Nemec ingestelde beroep strekt er juist toe, schadeloosstelling te krijgen voor het nadeel dat
hij beweert te hebben geleden doordat de Višje sodišče v Mariboru zijn vordering tot betaling van vertragingsrente over het tijdvak
van 1 januari 2002 tot 18 mei 2010 heeft afgewezen.

24      Volgens de artikelen 2 en 54 van de Toetredingsakte van 2003 zijn de bepalingen van de oorspronkelijke Verdragen en de door de
instellingen vóór de toetreding genomen besluiten onmiddellijk bij de toetreding verbindend voor de nieuwe lidstaten en in deze
staten toepasselijk onder de voorwaarden voorzien in die Verdragen en in die Akte.

25      Bovendien is volgens vaste rechtspraak van het Hof een nieuwe regeling, tenzij anders is bepaald, onmiddellijk van toepassing op
de toekomstige gevolgen van een onder de oude regeling ontstane situatie. Overeenkomstig dat beginsel heeft het Hof geoordeeld
dat wanneer de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden van een lidstaat niets bepaalt over de toepassing van een bepaling van
Unierecht, die bepaling moet worden geacht voor die lidstaat onmiddellijk toepasselijk en dwingend te zijn vanaf de datum van zijn
toetreding tot de Unie, zodat zij van toepassing is op de toekomstige gevolgen van vóór die toetreding ontstane situaties (zie in die
zin arresten van 12 november 2009, Elektrownia Pątnów II, C‑441/08, EU:C:2009:698, punt 32; van 22 december 2010,
Commissie/Polen, C‑385/08, niet gepubliceerd, EU:C:2010:801, punt 29, en van 21 december 2011, Ziolkowski en Szeja,
C‑424/10 en C‑425/10, EU:C:2011:866, punt 57).

26      Wat meer in het bijzonder richtlijn 2000/35 betreft, bevat de Toetredingsakte van 2003 geen bijzondere bepaling betreffende de
toepassing op de Republiek Slovenië van die richtlijn. Deze is bijgevolg onmiddellijk toepasselijk en dwingend voor die lidstaat
vanaf de datum waarop deze is toegetreden tot de Unie en kan vanaf die datum toepassing vinden op de toekomstige gevolgen van
situaties die vóór die toetreding zijn ontstaan of zich hebben voorgedaan, zoals die aan de orde in het hoofdgeding.

27      Uit het voorgaande volgt dat aangezien het recht van de Unie van toepassing is op het hoofdgeding, het Hof bevoegd is om de door
de verwijzende rechterlijke instantie gestelde vragen te beantwoorden.
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 Beantwoording van de prejudiciële vragen

 De eerste twee vragen

28      Met haar eerste twee vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te
vernemen of artikel 2, punt 1, van richtlijn 2000/35 aldus moet worden uitgelegd dat een natuurlijke persoon die een vergunning
bezit voor de uitoefening van een activiteit als zelfstandig ambachtsman, moet worden beschouwd als „onderneming” in de zin van
die bepaling, zodat de door hem met een derde gesloten transactie een „handelstransactie” in de zin van diezelfde bepaling vormt,
in de situatie waarin die transactie weliswaar niet valt onder de activiteiten waarvoor die vergunning is afgegeven, maar betrekking
heeft op een economische activiteit.

29      Om die vragen te beantwoorden moet om te beginnen worden gepreciseerd dat de lidstaten overeenkomstig artikel 6, lid 3,
onder b), van richtlijn 2000/35 bij de omzetting van deze laatste van het toepassingsgebied ervan mochten uitsluiten
overeenkomsten die waren gesloten vóór 8 augustus 2002, maar dat uit de verwijzingsbeslissing volgt dat de Republiek Slovenië
van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, hetgeen de Sloveense regering ter terechtzitting voor het Hof heeft bevestigd.

30      Aangaande de gestelde vragen zij in herinnering gebracht dat richtlijn 2000/35 volgens artikel 1 ervan van toepassing is op alle
betalingen tot vergoeding van handelstransacties. Artikel 2, punt 1, eerste alinea, van die richtlijn definieert het begrip
„handelstransactie” als iedere transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leidt tot het
leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding, waarbij overweging 13 van die richtlijn preciseert dat van
dat begrip daarentegen zijn uitgesloten onder meer transacties met consumenten. Ingevolge artikel 2, punt 1, derde alinea, van
diezelfde richtlijn wordt daarin verstaan onder „onderneming” elke organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige
economische of beroepsmatige activiteit, ook wanneer deze door slechts één persoon wordt uitgeoefend.

31      Uit de overwegingen 7, 10 en 16 van richtlijn 2000/35 volgt voorts dat deze ertoe strekt de goede werking van de interne markt te
verbeteren door het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf, te beschermen tegen betalingsachterstanden.

32      Die richtlijn is dus niet bedoeld te gelden voor elke transactie die tot de levering van goederen of het verrichten van diensten tegen
betaling leidt, in het bijzonder alle losse transacties die dagelijks door particulieren worden gesloten.

33      Het volstaat dan ook niet dat een persoon een transactie sluit die verband houdt met een economische activiteit, zoals de verhuur
van een goed aan een derde, om te vallen onder het begrip „onderneming” en opdat die transactie een „handelstransactie” in de zin
van artikel 2, punt 1, van die richtlijn vormt. Daartoe is mede vereist dat die persoon handelt als organisatie in het kader van een
dergelijke activiteit of van een zelfstandige beroepsmatige activiteit.

34      Zoals de advocaat-generaal in hoofdzaak in punt 82 van zijn conclusie heeft opgemerkt, impliceert dat vereiste dat bedoelde
persoon, ongeacht zijn rechtsvorm en zijn statuut naar nationaal recht, die activiteit gestructureerd en duurzaam uitoefent, zodat het
bij die activiteit niet slechts dient te gaan om één geïsoleerde verrichting, en dat de betrokken transactie wordt gesloten in het kader
van genoemde activiteit.

35      Anders dan de Commissie betoogt, volgt uit artikel 2, punt 1, van richtlijn 2000/35 daarentegen niet dat de betrokken activiteit
noodzakelijkerwijs de voornaamste economische of beroepsmatige activiteit van de betrokken persoon moet zijn of met die laatste
activiteit verband moet houden.

36      Voorts kan, anders dan de Sloveense regering en de Commissie betogen, voor de kwalificatie van een persoon als „onderneming”
in de zin van die bepaling niet bepalend zijn of de bevoegde nationale instanties een vergunning voor de uitoefening van de
betrokken activiteit hebben afgegeven.

37      Onder een nationaal stelsel waarin voor de uitoefening door een natuurlijke persoon van een economische of beroepsmatige
activiteit als zelfstandig ambachtsman of ondernemer de voorwaarde geldt dat een vergunning is afgegeven, kan een natuurlijke
persoon die over een dergelijke vergunning beschikt niet van het begrip „onderneming”, en de transacties die hij sluit niet van het
begrip „handelstransactie”, worden uitgesloten enkel op grond dat die transacties betrekking hebben op een andere zelfstandige
economische of beroepsmatige activiteit dan die vermeld in genoemde vergunning, of die worden verricht in het kader van een
ruimere zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit dan deze laatste.

38      Bij iedere andere uitlegging zou de draagwijdte van die begrippen afhangen van de afzonderlijke nationale wettelijke regelingen,
meer in het bijzonder van het systeem dat iedere lidstaat heeft gekozen voor de uitoefening van een zelfstandige economische of
beroepsmatige activiteit. Uit de vereisten zowel van de eenvormige toepassing van het Unierecht als van het gelijkheidsbeginsel
volgt dat bij gebreke van verwijzing naar het nationale recht in artikel 2, punt 1, van richtlijn 2000/35, de begrippen „onderneming”
en „handelstransactie” een autonome en eenvormige uitlegging moeten krijgen (zie naar analogie arrest van 29 september 2015,
Gmina Wrocław, C‑276/14, EU:C:2015:635, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak)

39      Zoals bovendien de advocaat-generaal in punt 90 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zou iedere uitlegging waarbij de draagwijdte
van het begrip „onderneming” en daarmee het toepassingsgebied ratione personae en ratione materiae van richtlijn 2000/35 zou
afhangen van de afgifte door de bevoegde nationale instanties van een lidstaat van een vergunning voor de uitoefening van de
betrokken activiteit, indruisen tegen het doel van die richtlijn, zoals dat tot uiting komt in overweging 10 van deze laatste, de
handelstransacties tussen de lidstaten te vergemakkelijken. Om te bepalen of de gesloten transactie onder het toepassingsgebied van
richtlijn 2000/35 valt, zouden de ondernemingen of de openbare instanties van de overige lidstaten immers stelselmatig moeten
verifiëren of die transactie betrekking heeft op de activiteiten waarvoor de vergunning is afgegeven. Daardoor zouden de
grensoverschrijdende transacties kunnen worden beperkt of gehinderd.
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40      Hieruit volgt dat ofschoon de omstandigheid dat de betrokken persoon een transactie heeft gesloten in het kader van de activiteit
voor de uitoefening waarvan zij houder is van een vergunning, naast andere factoren in de beschouwing kan worden betrokken om
na te gaan of die persoon heeft gehandeld in de hoedanigheid van „onderneming” in de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn
2000/35, die omstandigheid niet bepalend kan zijn.

41      Om te bepalen of een persoon in die hoedanigheid – dat wil zeggen, zoals in punt 34 van het onderhavige arrest uiteen is gezet, in
het kader van een gestructureerde en duurzame zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit handelt en of bijgevolg de
door hem gesloten transacties handelstransacties in de zin van die bepaling zijn, moeten dan ook alle betrokken omstandigheden in
de beschouwing worden betrokken.

42      Tot die omstandigheden behoort onder meer het feit dat de betrokken persoon onder zijn handelsnaam of beroepsnaam handelt en
dat voor de gesloten transactie een factuur wordt uitgereikt.

43      Het is aan de verwijzende rechterlijke instantie, in het licht van de voorgaande overwegingen te bepalen of Nemec in het
onderhavige geval de in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomst heeft gesloten in de hoedanigheid van „ondernemer” in
de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 2000/35.

44      Gelet op al het voorgaande moet op de eerste twee vragen worden geantwoord dat artikel 2, punt 1, van richtlijn 2000/35 aldus
moet worden uitgelegd dat een natuurlijke persoon die een vergunning bezit voor de uitoefening van een activiteit als zelfstandig
ambachtsman, moet worden beschouwd als „onderneming” in de zin van die bepaling, en de door hem gesloten transactie als een
„handelstransactie” in de zin van diezelfde bepaling, indien die transactie weliswaar niet valt onder de activiteit waarvoor die
vergunning is afgegeven, maar – het is aan de verwijzende rechterlijke instantie om dit gelet op alle betrokken omstandigheden te
beoordelen – wordt verricht in de uitoefening van een gestructureerde en duurzame zelfstandige economische of beroepsmatige
activiteit.

 Derde vraag

45      Met de derde vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of richtlijn 2000/35 aldus moet worden
uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling als artikel 376 OZ, op grond waarvan vervallen maar niet
betaalde vertragingsrente niet langer doorloopt wanneer het bedrag ervan het bedrag van de hoofdsom heeft bereikt.

46      Om die vraag te beantwoorden moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof richtlijn 2000/35 niet alle
regels op het gebied van betalingsachterstanden in handelstransacties volledig harmoniseert (arresten van 26 oktober 2006,
Commissie/Italië, C‑302/05, EU:C:2006:683, punt 23; van 3 april 2008, 01051 Telecom, C‑306/06, EU:C:2008:187, punt 21, en
van 11 september 2008, Caffaro, C‑265/07, EU:C:2008:496, punt 15).

47      Inzonderheid harmoniseert die richtlijn niet alle aspecten van de vertragingsrente. In artikel 3 regelt zij alleen enkele van die
aspecten, te weten het recht om rente te vorderen in geval van betalingsachterstand, de datum waarop die rente opeisbaar wordt, de
rentevoet, het recht voor de schuldeiser om schadeloosstelling te vorderen voor de door de betalingsachterstand ontstane
invorderingskosten, alsook de gevolgen van het gebruik van contractvoorwaarden die een kennelijke onbillijkheid jegens de
schuldeiser behelzen.

48      Daarentegen regelt richtlijn 2000/35 niet, gedurende welke periode de vertragingsrente loopt of wat het maximumbedrag van die
rente is.

49      De lidstaten blijven derhalve vrij die materie te regelen, maar onder het voorbehoud dat zij de doelstellingen van richtlijn 2000/35
niet veronachtzamen en deze laatste niet van haar nuttig effect beroven (zie naar analogie arrest van 14 september 2016, Pérez
López, C‑16/15, EU:C:2016:679, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

50      In dit verband moet worden beklemtoond dat genoemde richtlijn blijkens de overwegingen 7 en 16 hoofdzakelijk tot doel heeft,
betalingsachterstanden te ontmoedigen, onder meer door te vermijden dat deze financieel aantrekkelijk zijn voor de schuldenaar, en
de schuldeisers tegen dergelijke achterstanden te beschermen.

51      De Sloveense regering, ondersteund door de Letse regering, betoogt dat de in artikel 376 OZ neergelegde ne ultra alterum tantum-
regel niet tegen die doelstellingen indruist. Die regel zorgt er juist voor dat de vertragingsrente haar functie behoudt, dat wil zeggen
de schuldenaar ertoe aan te zetten zijn betalingsverplichting na te komen, en niet de schuldeiser in staat te stellen zich te verrijken.
Door die regeling kan worden vermeden – terwijl de schuldeiser toch wordt beschermd – dat het bedrag van de vertragingsrente
dermate hoog is dat het op de schuldenaar een onredelijke schuld legt en daardoor een onrechtvaardige en onevenredige situatie
tussen de schuldeiser en de schuldenaar doet ontstaan die tot insolvabiliteit van deze laatste kan leiden.

52      Het is stellig zo dat een dergelijke regel, op grond waarvan het bedrag van de vertragingsrente niet hoger kan zijn dan het bedrag
van de hoofdschuld, de aan de betaling van die rente verbonden dissuasieve werking kan beperken.

53      Door die bovengrens wordt echter niet afgedaan aan het door richtlijn 2000/35 nagestreefde doel, de schuldeiser te beschermen, en
ontneemt die richtlijn evenmin haar nuttig effect.

54      De ne ultra alteram tantum-regel leidt immers niet tot een zodanige beperking van het bedrag van de vertragingsrente dat zij het in
artikel 3, lid 1, onder a) tot en met c), van die richtlijn neergelegde recht van de schuldeiser, rente te vorderen in geval van
betalingsachterstand, van zijn inhoud zou beroven, of dat zij aan die rente iedere ontmoedigende functie jegens de schuldenaar zou
ontnemen. Die regel heeft bovendien geen gevolgen voor de toepasselijke rentevoet, die moet overeenstemmen met die voorzien in
artikel 3, lid 1, onder d), van die richtlijn.
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55      Zoals voorts de advocaat-generaal in hoofdzaak in de punten 66 en 67 van zijn conclusie uiteen heeft gezet, kon de nationale
wetgever uit hoofde van de hem toekomende beoordelingsmarge van oordeel zijn dat de doelstelling, de schuldeiser te beschermen,
in evenwicht moest worden gebracht met de noodzaak, een onredelijke schuld voor de schuldenaar te vermijden. In het kader van
die beoordelingsmarge kon die wetgever van oordeel zijn dat een regel als de ne ultra alterum tantum-regel geschikt was om dat
doel te bereiken.

56      Bovendien moet een dergelijke regel niet geïsoleerd worden onderzocht, maar in de context ervan. Daartoe moet ook rekening
worden gehouden met de overige nationale wettelijke bepalingen op het gebied van betalingsachterstanden.

57      In dat verband wijst de Sloveense regering onder meer op artikel 380 OZ, op grond waarvan de schuldeiser die wegens
betalingsachterstand een nadeel heeft ondervonden voor een hoger bedrag dan de ontvangen rente, recht heeft op een vergoeding ter
hoogte van het verschil.

58      De nationale wetgever kon in het kader van de hem toekomende beoordelingsmarge van oordeel zijn dat een dergelijke bepaling,
samen met de in richtlijn 2000/35 vervatte regeling, de bescherming van de schuldeiser tegen betalingsachterstanden waarborgde.

59      Gelet op een en ander moet op de derde vraag worden geantwoord dat richtlijn 2000/35 aldus moet worden uitgelegd dat zij niet in
de weg staat aan een nationale wettelijke regeling als artikel 376 OZ, op grond waarvan vervallen maar niet betaalde
vertragingsrente niet langer doorloopt wanneer het bedrag ervan het bedrag van de hoofdsom heeft bereikt.

 Kosten

60      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de
verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het
Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

1 )      Artikel 2, punt 1, van richtlijn 2000/35 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, moet aldus worden uitgelegd dat een natuurlijke persoon
die een vergunning bezit voor de uitoefening van een activiteit als zelfstandig ambachtsman, moet worden beschouwd
als „onderneming” in de zin van die bepaling, en de door hem gesloten transactie als een „handelstransactie” in de zin
van diezelfde bepaling, indien die transactie weliswaar niet valt onder de activiteit waarvoor die vergunning is
afgegeven, maar – het is aan de verwijzende rechterlijke instantie om dit gelet op alle betrokken omstandigheden te
beoordelen – wordt verricht in de uitoefening van een gestructureerde en duurzame zelfstandige economische of
beroepsmatige activiteit.

2 )      Richtlijn 2000/35 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling als
artikel 376 van de Obligacijski zakonik (verbintenissenwetboek), op grond waarvan vervallen maar niet betaalde
vertragingsrente niet langer doorloopt wanneer het bedrag ervan het bedrag van de hoofdsom heeft bereikt.

ondertekeningen

** Procestaal: Sloveens.
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