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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 
DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

RÉSUMÉ

L’arrêt Plessers de la Cour de Justice de l’Union 
européenne rend souhaitable une intervention du légis-
lateur dans le domaine de la réglementation relative à 
l’insolvabilité des entreprises. Il est également opportun 
d’adapter les normes juridiques en vigueur, à la lumière 
de la vague de faillites de sociétés à laquelle on peut 
s’attendre en conséquence de la crise du coronavirus.

Cette proposition a donc pour objectif de laisser le 
choix au juge de la procédure de discontinuité la mieux 
adaptée: il pourra préférer à la faillite la procédure 
de la dissolution judiciaire. Plus particulièrement, il 
peut alors faire une distinction entre, d’une part, la 
personne morale dont la discontinuité met fin à une 
activité effective et dont il est utile pour l’ordre socio-
économique que sa liquidation ait lieu selon les règles 
complexes d’une procédure de faillite, et, d’autre part, 
la personne morale qui, depuis des années, n’a plus ni 
activités, ni actifs, ni salariés ou même n’en a jamais 
eu et qu’il faut faire disparaître de l’ordre judiciaire 
avec le minimum de frais. L’ordre public économique 
dicte un tel choix.

SAMENVATTING

Het arrest-Plessers van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie maakt een optreden van de wetgever 
in het domein van de regelgeving met betrekking tot 
insolventie van ondernemingen wenselijk. Een aanpas-
sing van de vigerende rechtsregels is ook raadzaam in 
het licht van de golf van faillissementen van vennoot-
schappen die als gevolg van de coronacrisis kunnen 
worden verwacht.

Dit voorstel strekt er daarom toe om de keuze voor 
de meest geschikte discontinuïteitsprocedure over te 
laten aan de rechter: hij krijgt de mogelijkheid om de 
procedure van gerechtelijke ontbinding de voorkeur 
te geven op het uitspreken van het faillissement. Hij 
kan dan meer bepaald een onderscheid maken tussen 
enerzijds de rechtspersoon waarvan de discontinuïteit 
een einde stelt aan een daadwerkelijke activiteit en 
waarvoor het voor de sociaal-economische orde van 
belang is dat de vereffening ervan plaatsvindt volgens 
de complexe regels van een faillissementsprocedure, 
en anderzijds de rechtspersoon die al jarenlang geen 
activiteiten, activa, werknemers meer heeft of zelfs nooit 
gehad heeft, en die tegen een minimum aan kosten 
uit de rechtsorde moet kunnen verdwijnen. Een der-
gelijke keuze wordt gedicteerd door de economische 
openbare orde.

houdende diverse wijzigingen inzake 
insolventie van ondernemingen

(ingediend door de heer Koen Geens)

portant diverses modifi cations en matière 
d’insolvabilité des entreprises

(déposée par M. Koen Geens)

PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL
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N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
PS : Parti Socialiste
VB : Vlaams Belang
MR : Mouvement Réformateur
CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB : Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a : socialistische partij anders
cdH : centre démocrate Humaniste
DéFI : Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications: Afkorting bij de numering van de publicaties:

DOC 55 0000/000
Document de la 55e législature, suivi du numéro de base 
et numéro de suivi

DOC 55 0000/000
Parlementair document van de 55e zittingsperiode + 
basisnummer en volgnummer

QRVA Questions et Réponses écrites QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV Version provisoire du Compte Rendu Intégral CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV Compte Rendu Analytique CRABV Beknopt Verslag

CRIV
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu 
intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit 
des interventions (avec les annexes)

CRIV
Integraal Verslag, met links het defi nitieve integraal 
verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de 
toespraken (met de bijlagen)

PLEN Séance plénaire PLEN Plenum
COM Réunion de commission COM Commissievergadering

MOT
Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier 
beige)

MOT
Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig 
papier)
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TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

In de actuele context van een gezondheidscrisis en 
economische crisis zonder voorgaande strekt het huidige 
wetsvoorstel ertoe:

1) de gevolgen van het arrest-Plessers te regelen;

2) de aangekondigde golf van faillissementen in te 
dijken.

1. Het arrest-Plessers

In het arrest-Plessers (C-509/17, ECLI:EU:C:2019:424), 
gewezen op 16 mei 2019, over een prejudiciële vraag 
van het arbeidshof te Antwerpen van 21 augustus 2017, 
stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie: “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 werkne-
mers 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 proce-
dure 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.”.

Het Hof van Justitie spreekt zich niet rechtstreeks uit 
over de vraag of de Belgische Staat richtlijn 2001/23/EG 
van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betref-
fende het behoud van de rechten van de werknemers 
bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onder-
delen van ondernemingen of vestigingen correct heeft 
omgezet, maar geeft aan dat een nationale wet met de 
kenmerken van de wet van 31 januari 2009 betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen die richtlijn niet 
correct zou hebben omgezet.

Volgens het Hof valt de overgang van een onder-
neming, zoals georganiseerd in de wet betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen, niet onder het 
toepassingsgebied van de uitzonderingen bepaald in 
artikel 5.1 van richtlijn 2001/23, dat voorziet in een uit-
zondering op het beginsel van behoud van de rechten 
van alle werknemers in geval van overgang wegens een 

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et éco-
nomique sans précédent que nous connaissons, la 
présente proposition de loi vise à:

1) régler les conséquences de l’arrêt Plessers;

2) endiguer la vague annoncée de faillites.

1. L’arrêt Plessers

Dans son arrêt Plessers (C-509/17, ECLI:EU:C:2019:424) 
rendu le 16 mai 2019, la Cour de Justice de l’Union 
européenne, sur question préjudicielle posée par la 
Cour du travail d’Anvers le 21 août 2017, a considéré 
que: “La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 
2001, concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établisse-
ments ou de parties d’entreprises ou d’établissements, 
et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en 
ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, 
telle que celle en cause au principal, qui, en cas de 
transfert d’une entreprise intervenu dans le cadre d’une 
procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous 
autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout 
ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour 
le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu’il 
souhaite reprendre.”.

La Cour de justice ne se prononce pas directement 
sur la question de savoir si l’État belge a transposé 
correctement la directive 2001/23/CE du Conseil du 
12 mars 2001 concernant le rapprochement des légis-
lations des États membres relatives au maintien des 
droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, 
d’établissements ou de parties d’entreprises mais indique 
qu’une loi nationale ayant les caractéristiques de la loi 
du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises 
n’aurait pas transposé correctement cette directive.

Selon la Cour, le transfert d’entreprise tel que celui 
organisé par la loi sur la continuité des entreprises ne 
rentre pas dans le champ d’application des exceptions 
prévues à l’article 5.1 de la directive 2001/23, lequel prévoit 
une exception au principe de maintien des droits de tous 
les travailleurs en cas de transfert du fait d’une faillite 
ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en 
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faillissement of een soortgelijke procedure met het oog 
op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder 
onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie.

Volgens het Hof zou echter niet aan die voorwaar-
den zijn voldaan in het stelsel van de overgang van 
ondernemingen.

Ook al verschilt de overdracht onder gerechtelijk 
gezag zoals georganiseerd door de artikelen XX.84 
en volgende van het Wetboek van economisch recht 
enigszins van de overgang van ondernemingen zoals 
georganiseerd door de wet betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen, is het niettemin zaak erover te 
waken dat er geen controverse zou kunnen ontstaan 
met betrekking tot de verenigbaarheid van de Belgische 
wet met richtlijn 2001/23 zoals geïnterpreteerd door het 
Hof van Justitie.

Die aanpassingen blijken des te noodzakelijker doordat 

de vele crisismaatregelen die zijn genomen tegen de 
verspreiding van de COVID-19-pandemie de economie 
zwaar hebben getroffen, zowel rechtstreeks (bijvoorbeeld 
verplichte sluiting van winkels en ondernemingen, annu-
lering van tal van evenementen, enz.) als onrechtstreeks 
(onvoldoende voorraad of wisselstukken vanwege de 
maatregelen, dalende vraag, enz.). Door aanzienlijke 
liquiditeitsproblemen zullen bepaalde ondernemingen 
geen andere keuze hebben dan een beroep te doen 
op de insolventieprocedures, waaronder de overdracht 
onder gerechtelijk gezag, voor een herstructurering. Het 
is immers van belang dat de stakeholders de verzekering 
krijgen dat een eventuele overdracht van de onderne-
ming op grond van de artikelen XX.84 en volgende van 
het Wetboek van economisch recht achteraf niet ter 

discussie wordt gesteld krachtens de rechtspraak van 
het arrest-Plessers.

2. Faillissementen

Faillissementen die worden afgesloten wegens on-
voldoende activa maken het leeuwendeel van de faillis-
sementen uit en behelzen doorgaans procedures zonder 
enig nut voor de schuldeisers.

Het faillissement is evenwel een complexe procedure 

die de werklast van de ondernemingsrechtbanken en de 
financiële parketten aanzienlijk, en uiteindelijk nodeloos, 
verhoogt. Het faillissement brengt immers een aantal 
onderliggende procedures met zich en vereist de tus-
senkomst van tal van gerechtelijke actoren, waaronder de 
curator, de rechter-commissaris, heel wat griffiepersoneel, 
de kamers van de rechtbank voor wat bepaalde speci-
fieke procedures eigen aan de faillissementsprocedure 
betreft, en uiteraard het parket, dat zelf het verloop van 
het faillissement moet opvolgen.

vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant 
sous le contrôle d’une autorité publique compétente.

Or, selon la Cour, ces conditions ne seraient pas 
rencontrées dans le système du transfert d’entreprise.

Même si le transfert sous autorité judiciaire organisé 
par les articles XX.84 et suivants du Code de droit éco-
nomique diffère quelque peu du transfert d’entreprise 
organisé par la loi sur la continuité des entreprises, il est 
néanmoins important de veiller à ce qu’aucune contro-
verse ne puisse naître quant à la compatibilité de la loi 
belge avec la directive 2001/23, telle qu’interprétée par 
la Cour de justice.

Ces modifications s’avèrent d’autant plus nécessaires 

que les nombreuses mesures de crise prises contre la 
propagation de la pandémie de COVID-19 ont frappé 
durement l’économie, tant directement (par exemple, 
fermetures obligatoires de magasins et d’entreprises, 
annulations de nombreux événements etc.) qu’indirec-
tement (manque de stock ou de pièces de rechange 
en raison des mesures, baisse de la demande etc.). 
Confrontées à d’importantes difficultés en matière de 
trésorerie, certaines entreprises n’auront pas d’autre 
choix que d’avoir recours aux procédures d’insolvabilité 
dont celles du transfert sous autorité judiciaire pour se 
restructurer. Il est en effet important que les parties 
prenantes soient rassurées sur le fait qu’un transfert 
d’entreprise éventuel sur base des articles XX.84 et 
suivants du Code de droit économique ne sera pas 

remis en cause par après en vertu de la jurisprudence 
de l’arrêt Plessers.

2. Les faillites

Les faillites clôturées pour insuffisance d’actifs forment 
la grande majorité des faillites et constituent en général 
des procédures dépourvues d’utilité pour les créanciers.

Or, la faillite est une procédure complexe qui alourdit 

considérablement et, en définitive, inutilement la charge 
des tribunaux de l’entreprise et des parquets financiers. 
En effet, la faillite induit un ensemble de sous-procé-
dures et nécessite de nombreux intervenants judiciaires, 
au rang desquels le curateur, le juge-commissaire, un 
nombreux personnel de greffe, les chambres du tribunal 
pour certaines procédures spécifiques à la procédure 
de faillite et bien entendu le parquet qui doit lui-même 
suivre le déroulement de la faillite.
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Voorts is het faillissement een procedure die kosten 
teweegbrengt voor de Staat: in het vaak voorkomende 
geval van gebrek aan activa draagt hij de griffie- en 
faillissementskosten, net als het forfaitaire ereloon van 
de curator, dat is vastgesteld op duizend euro exclusief 
btw op grond van artikel 9 van het koninklijk besluit van 
26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en 
barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van 
de insolventiefunctionarissen.

Die werklast voor de rechtbanken en de kosten voor 
de Staat zijn lang niet altijd dienstig voor de gemeen-
schap. Tal van faillissementen betreffen rechtspersonen 
in onbeheer, die niet meer over activa beschikken, geen 
personeel (meer) tewerkstellen, om wie niemand zich 
nog bekommert en die best kunnen verdwijnen om te 
voorkomen dat zij voor ongewenste doeleinden zouden 
worden gebruikt.

In dat verband moet een efficiënt beheer van de 
menselijke en financiële middelen van de overheid dus 
het opruimen van dergelijke lege “dozen” beogen, tegen 
de laagste kosten.

Om die doelstelling te verwezenlijken, is het raadzaam 
– voornamelijk in het geval van een lege “doos” – de 
gerechtelijke ontbinding te bevoorrechten in plaats van 
het faillissement uit te spreken.

Dat alternatief van de gerechtelijke ontbinding levert 
geen moeilijkheden meer op vanuit het oogpunt van 
de openbare orde; in de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie leiden het faillissement en de deficitaire ver-
effening beide tot het openvallen van een samenloop 
tussen de schuldeisers (I. Verougstraete et al., Manuel 
de l’insolvabilité de l’entreprise, nr. 879, Kluwer 2019).

De wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wet-
ten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke 
ontbindingsprocedure van vennootschappen, waarvan 
de bepalingen thans zijn opgenomen in Boek XX van 
het WER (art. XX.29) en in het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen (art. 2:70 en volgende), heeft 
de rechtbanken voorzien van geschikte instrumenten 
waarmee zij de problematiek van onbeheerde rechts-
personen kunnen regelen.

Met toepassing van artikel XX.29 van het Wetboek van 
economisch recht, kan de kamer voor ondernemingen 
in moeilijkheden, indien zij van oordeel is dat de des-
betreffende vennootschap voldoet aan de voorwaarden 
voor een ontbinding overeenkomstig het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, het dossier recht-
streeks met een gemotiveerde beslissing overzenden 
aan de rechtbank opdat uitspraak wordt gedaan over de 

De plus, la faillite est une procédure qui a un coût pour 
l’État: celui-ci, dans le cas fréquent d’une absence d’actif, 
supporte les frais de greffe et les débours de la faillite, 
de même que les honoraires forfaitaires du curateur fixés 
à mille euros HTVA par l’article 9 de l’arrêté royal du 
26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs 
à la fixation des honoraires et des frais des praticiens 
de l’insolvabilité.

Cette charge de travail pour les tribunaux d’une part, et 
ces frais pour l’État d’autre part, sont loin d’être toujours 
utiles pour la collectivité. Nombreuses sont les faillites 
qui concernent des personnes morales en déshérence, 
ne disposant plus d’aucun actif, n’employant pas ou 
plus de travailleurs, dont personne ne se soucie plus et 
dont il faut favoriser la disparition pour éviter qu’elles ne 
soient utilisées à des fins non souhaitées.

À cet égard, une gestion efficiente des ressources 
humaines et financières des pouvoirs publics doit donc 
viser la disparition au moindre coût de ces “coquilles” 
vides.

Pour réaliser cet objectif, il est préconisé – princi-
palement dans l’hypothèse d’une “coquille” vide – de 
privilégier la dissolution judiciaire au lieu de prononcer 
la faillite.

Cette alternative de la dissolution judiciaire ne pose 
plus de difficulté du point de vue de l’ordre public; dans 
la jurisprudence de la Cour de cassation, la faillite et 
la liquidation déficitaire ont toutes deux pour consé-
quence l’ouverture d’un concours entre créanciers (I. 
Verougstraete et al., Manuel de l’insolvabilité de l’entre-
prise, n° 879, Kluwer 2019).

Par ailleurs, la loi du 17 mai 2017 modifiant diverses 
lois en vue de compléter la procédure de dissolution des 
sociétés, dont les dispositions sont aujourd’hui intégrées 
dans le Livre XX. du CDE (art. XX.29) et dans le Code 
des sociétés et associations (art. 2:70 et suivants) a 
doté les tribunaux d’instruments bien adaptés qui leur 
permettent de réguler la problématique des personnes 
morales en déshérence.

En application de l’article XX.29 du Code de droit 
économique, la chambre des entreprises en difficulté 
pourra, si elle juge que la société concernée réunit les 
conditions d’une dissolution conformément au Code des 
sociétés et associations, transférer le dossier directement 
au tribunal, par une décision motivée, afin qu’il soit statué 
sur la dissolution; et le tribunal de fond pourra prononcer 
la clôture immédiate s’il n’existe aucun intérêt pour les 
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ontbinding ervan; de feitenrechter kan de onmiddellijke 
sluiting uitspreken indien de schuldeisers, werknemers 
of andere stakeholders er geen enkel belang bij hebben 
dat een vereffenaar wordt aangewezen en dat er kosten 
worden gemaakt.

De daadwerkelijke tenuitvoerlegging van die bepalingen 
hangt evenwel af van de ondernemingsrechtbanken. Zij 
kan divers zijn, en overigens hebben tal van dagvaar-
dingen van schuldeisers, al dan niet institutioneel, nog 
betrekking op rechtspersonen die geen enkele soliditeit 
meer hebben en waarvoor dus ondanks alles het faillis-
sement zal worden uitgesproken.

Indien de zaak niet aanhangig is gemaakt bij de 
feitenrechter door de kamer voor ondernemingen in 
moeilijkheden, moet hij ten eerste desondanks de mo-
gelijkheid krijgen om de overgang naar de ontbinding 
te bevorderen, ook wanneer bij hem een vordering tot 
faillietverklaring aanhangig is gemaakt, en ten tweede 
moeten de schuldeisers de mogelijkheid krijgen om 
de keuze tussen het faillissement en de gerechtelijke 
ontbinding over te laten aan de rechtbank, op grond van 
de elementen waarover die beschikt.

De eerste doelstelling wordt bereikt door het toestaan 
van de omzetting, bij vordering tot faillietverklaring of 
aangifte van faillissement, in een beslissing tot ontbinding.

De tweede doelstelling wordt bereikt door de schuld-
eiser de mogelijkheid te geven om een “tweeledige” 
dagvaarding in te dienen: een dagvaarding tot failliet-
verklaring en, subsidiair, tot gerechtelijke ontbinding.

Wanneer de rechtbank een “lege doos” identificeert, zal 
zij opteren voor de gerechtelijke ontbinding, gevolgd door 
een onmiddellijke sluiting bij ontstentenis van voldoende 
aantoonbaar perspectief op activa, om de kosten van 
de procedure te rechtvaardigen voor de gemeenschap.

Dit voorstel strekt er dus toe de keuze voor de meest 
geschikte discontinuïteitsprocedure over te laten aan de 
rechter; hij kan dan onderscheid maken tussen enerzijds 
de rechtspersoon waarvan de discontinuïteit een einde 
stelt aan een daadwerkelijke activiteit en waarvoor het 
voor de sociaal-economische orde van belang is dat 

de vereffening ervan plaatsvindt volgens de complexe 
regels van een faillissementsprocedure, en anderzijds de 
rechtspersoon die al jarenlang geen activiteiten, activa, 
werknemers meer heeft of zelfs nooit gehad heeft, en die 
tegen een minimum aan kosten moet verdwijnen. Een 
dergelijke keuze wordt gedicteerd door de economische 
openbare orde.

Het is dus niet de bedoeling te verhinderen dat de recht-
banken de definitieve stakingen van betaling vaststellen, 

créanciers, travailleurs ou autres parties prenantes qu’un 
liquidateur soit désigné et que des frais soient exposés.

Cependant, la mise en œuvre effective de ces dis-
positions dépend des tribunaux de l’entreprise. Celle-ci 
peut être diverse, et par ailleurs, de nombreuses citations 
de créanciers, institutionnels ou non, concernent encore 
des personnes morales qui ont perdu toute consistance 
et dont malgré tout la faillite sera prononcée.

Dans le cas où le juge de fond n’est pas saisi par la 
chambre des entreprises en difficulté, il faut, première-
ment, lui donner malgré tout la possibilité de favoriser le 
passage à la dissolution, même lorsqu’il est saisi d’une 
demande en faillite, et il faut, deuxièmement, permettre 
aux créanciers de laisser le choix au tribunal en fonction 
des éléments dont il dispose, de faire le choix entre la 
faillite et la dissolution judiciaire.

Le premier objectif est atteint en autorisant la conver-
sion, sur demande en faillite ou en cas d’aveu de faillite, 
en une décision de dissolution.

On atteint le second objectif en permettant au créancier 
d’introduire une citation “double”: une citation en faillite 
et subsidiairement en dissolution judiciaire.

Lorsque le tribunal identifie une “coquille vide”, il fera 
le choix de la dissolution judiciaire, suivie d’une clôture 
immédiate à défaut de perspective d’actifs suffisamment 
probable pour justifier les frais de la procédure pour la 
collectivité.

La présente proposition a donc pour objectif de laisser 
le choix au juge de la procédure de discontinuité la plus 
adaptée; il pourra différencier la personne morale dont 
la discontinuité met fin à une activité effective et dont il 
est utile pour l’ordre socioéconomique que sa liquidation 
ait lieu selon les règles complexes d’une procédure de 

faillite de celle qui depuis des années n’a plus ni activités, 
ni actifs, ni salariés ou même n’en a jamais eu et qu’il 
faut faire disparaître avec le minimum de frais. L’ordre 
public économique dicte un tel choix.

Il ne s’agit donc pas d’empêcher que les tribunaux 
constatent les cessations de paiement définitives, mais 
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maar louter de rechtbanken de mogelijkheid te bieden 
om te opteren voor vereffeningsmodaliteit die het meest 
geschikt is op sociaal en economisch vlak.

De vraag had kunnen zijn of de insolventierechtbank 
die een vordering tot faillietverklaring of een aangifte van 
staking van betaling omzet in een vorm van vereffening, 
daartoe de volstrekte bevoegdheid heeft. Ongeacht de 
in dit voorstel beoogde hypothese, is de oorspronkelijke 
vordering steeds gegrond op het faillissement van een 
rechtspersoon waarvan de bedrijfszetel zich bevindt in het 
rechtsgebied van de rechter bij wie de zaak aanhangig 
is gemaakt, en gebeurt de omzetting in een vereffening 
voor dezelfde natuurlijke rechter, die de ondernemings-
rechtbank is van het rechtsgebied waarin de bedrijfszetel 
van de rechtspersoon zich bevindt.

Aangezien per definitie de insolventierechtbank zich 
bevoegd heeft verklaard op nationaal en internationaal 
niveau op basis van de locatie van de bedrijfszetel al-
vorens uitspraak te doen over de eventuele omzetting, 
is er geen enkele bepaling op grond waarvan zij de 
beslissing met betrekking tot de ontbinding uit handen 
moet geven. Voorts wordt opgemerkt dat, voor wat be-
treft een procedure die is onderworpen aan verordening 
2015/848, de Belgische gerechtelijke vereffening een van 
de procedures is die is onderworpen aan de verordening 
en aan de internationale bevoegdheidsregels die door 
de verordening zijn opgelegd.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

HOOFDSTUK 1

Algemene bepaling

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 83 van de Grondwet preciseert 
dit artikel dat de huidige wet een aangelegenheid regelt 
als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. Het gaat om 
de wettelijke grondslag van het voorstel.

simplement de permettre aux tribunaux d’opter pour la 
modalité de liquidation la plus appropriée sur le plan 
social et économique.

On aurait pu se demander si le tribunal de l’insolvabi-
lité qui convertit une demande en faillite ou un aveu de 
cessation de paiement en une forme de liquidation en a 
la compétence d’attribution. Quelle que soit l’hypothèse 
envisagée dans cette proposition, la demande initiale est 
toujours fondée sur la faillite d’une personne morale dont 
le centre des affaires est dans le ressort du juge saisi 
et la conversion en liquidation se fait devant le même 
juge naturel, qui est le tribunal de l’entreprise dans le 
ressort duquel est situé le centre principal des affaires 
de la personne morale.

Étant donné que, par définition, le tribunal de l’insol-
vabilité s’est déclaré compétent sur le plan national et 
international sur la base de la localisation du centre des 
affaires avant de statuer sur l’éventuelle conversion, 
aucune disposition ne lui commande de se dessaisir de 
la décision concernant la dissolution. On remarquera 
d’ailleurs, s’agissant d’une procédure soumise au règle-
ment 2015/848, que la liquidation judiciaire belge est une 
des procédures soumises au règlement et aux règles de 
compétence internationale édictées par le règlement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Disposition générale

Article 1er

Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet 
article précise que la présente loi règle une matière 
visée à l’article 74 de la Constitution. Il s’agit de la base 
juridique de la proposition.
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HOOFDSTUK 2

Wijzigingsbepalingen

Afdeling 1

Wijzigingen van het Boek xx 
van het Wetboek van economisch recht

Art. 2

Het betreft een terminologische aanpassing. Dit ar-
tikel vergt geen nadere commentaar.

Art. 3

De tekst beoogt, ingevolge het voornoemde arrest-
Plessers, te verduidelijken dat de procedure van ge-
rechtelijke reorganisatie, met name de ordelijke veref-
fening van de activa of activiteiten van de schuldenaar, 
de terugbetaling van de schuldeisers tot doel heeft. 
Zij behelst in dat verband een vereffeningsprocedure, 
vermits de activa of de activiteiten van de schuldenaar 
op ordelijke wijze zullen worden vereffend, dat wil zeg-
gen via een procedure die door de gerechtsmandataris 
wordt ingesteld met het oog op genoegdoening van de 
schuldeisers onder toezicht van de rechter (aangezien 
de overdracht gebeurt met toelating van de rechtbank), 
waarbij wordt gepoogd de tewerkstelling te vrijwaren. Die 
verkoop/vereffening van de activa en/of activiteiten van 
de schuldenaar leidt tot een samenloop die de zuivering 
van de zakelijke zekerheden en de voorrechten behelst, 
alsook de verdeling naar evenredigheid van de sommen 
die niet zijn belast.

Art. 4

Dit artikel beoogt – in het specifieke desbetreffende 
hoofdstuk – te verduidelijken dat een van de scenario’s 
van gerechtelijke reorganisatie kan bestaan in de ordelijke 
vereffening van de activa of activiteiten door overdracht 
van een onderneming. Voor het overige wordt verwezen 
naar de toelichting bij artikel 3.

Art. 5

Om elke verwarring met betrekking tot het doel van 
de vereffening van de activa of activiteiten van de schul-
denaar te voorkomen, worden de termen “met het oog 
op het behoud ervan” geschrapt.

CHAPITRE 2

Dispositions modificatives

Section 1re

Modifications du Livre xx 
du Code de droit économique

Art. 2

Il s’agit d’une adaptation terminologique. Cet article 
n’appelle pas de commentaire.

Art. 3

Le texte vise à préciser, suite à l’arrêt Plessers précité, 
que la procédure de réorganisation judiciaire a notamment 
pour but la liquidation ordonnée des actifs ou activités 
du débiteur en vue de rembourser les créanciers. Elle 
constitue à ce titre une procédure de liquidation puisque 
les actifs ou les activités du débiteur seront liquidés de 
façon ordonnée, c’est-à-dire via une procédure mise en 
place par le mandataire de justice en vue de la satisfac-
tion des créanciers sous le contrôle du juge (puisque 
le transfert s’opère sur autorisation du tribunal) tout en 
essayant de préserver l’emploi. Cette vente/liquidation 
des actifs et/ou activités du débiteur entraîne un concours 
impliquant la purge des sûretés réelles et des privilèges, 
ainsi que la répartition au marc le franc des sommes 
non grevées.

Art. 4

Cet article vise à préciser dans le chapitre spécifique 
qui le concerne qu’un des scénarios de la réorganisation 
judiciaire peut être la liquidation ordonnée des actifs ou 

activités du transfert d’entreprise. Pour le surplus, il est 
renvoyé au commentaire de l’article 3.

Art. 5

En vue d’éviter toute confusion quant à l’objectif de 
liquidation des actifs ou activités du débiteur, il est prévu 
de supprimer les termes “en vue d’assurer leur maintien”.
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Art. 6

Om een antwoord te bieden op de kritiek van het Hof 
in het voornoemde arrest-Plessers in verband met de 
afwezigheid van enige motivering van de ontslagen om 
technische, economische of organisatorische redenen 
door de verkrijger, wordt voorgesteld om die laatste ertoe 
te verplichten een motivering te geven van zijn keuze 
voor het niet overnemen van bepaalde werknemers die 
zijn verbonden aan de activa of activiteiten van de schul-
denaar die worden vereffend in het licht van technische, 
economische of organisatorische redenen die losstaan 
van de overdracht zelf. De insolventierechtbank is ertoe 
gehouden die motivering te controleren bij de toelating 
van de overdracht.

Art. 7

Aangezien die procedure van overdracht onder ge-
rechtelijk gezag moet worden beschouwd als een veref-
feningsprocedure en aangezien zij tot een samenloop 
leidt, wordt gepreciseerd dat de aldus georganiseerde 
verkoop/de staking zuiverend is, dat wil zeggen dat 
de activa vrij en onbelast worden afgestaan en dat de 
zekerheden en voorrechten worden overgedragen op 
de prijs van afstand, waarbij het saldo evenredig wordt 
verdeeld.

Art. 8

Aangezien de procedure van overdracht een proce-
dure van vereffening van de activa en activiteiten van 
de schuldenaar is, wordt voorgesteld de verplichting 
voor de rechtbank op te nemen om – op verzoek van 
de schuldenaar – de vereffening of het faillissement van 
de schuldenaar uit te spreken bij het afsluiten van de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie.

Art. 9

Dit artikel doet voor de verzoeker tot faillietverklaring 
de mogelijkheid openvallen om subsidiair een vordering 
tot vereffening in te stellen.

Krachtens artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek 
kunnen samenhangende vorderingen voor dezelfde 
rechter worden gebracht. In dit geval gaat het strikt ge-
nomen evenwel niet om samenhangende vorderingen, 
maar eerder om een alternatieve vordering die betrekking 
heeft op de gerechtelijke gevolgen die af te leiden zijn 
van een toestand van staking van betaling waarop de 
verzoeker zich beroept. Die kan goede redenen heb-
ben om een snelle vereffening te verkiezen boven een 

Art. 6

Afin de répondre à la critique de la Cour, dans l’arrêt 
Plessers précité, sur l’absence de motivation des licen-
ciements pour des motifs d’ordre technique, économique 
ou organisationnel par le cessionnaire. il est proposé 
d’imposer à ce dernier de motiver le choix de ne pas 
reprendre certains travailleurs attachés aux actifs ou acti-
vités du débiteur liquidés au regard de motifs techniques, 
économiques, organisationnels qui sont indépendants 
du transfert lui-même. Le tribunal de l’insolvabilité est 
obligé de contrôler cette motivation lors de l’autorisation 
du transfert.

Art. 7

Dès lors que cette procédure de transfert sous autorité 
judiciaire doit être considérée comme une procédure de 
liquidation et qu’elle entraîne un concours, il est précisé 
que la vente/la cession ainsi organisée est purgeante, 
c’est-à-dire que les actifs sont cédés quittes et libres 
de toutes charges et que les sûretés et privilèges se 
reportent sur le prix de cession, le solde s’en répartissant 
au marc le franc.

Art. 8

Dès lors que la procédure de transfert est une pro-
cédure de liquidation des actifs et activités du débiteur, 
il est proposé d’insérer l’obligation pour le tribunal, à la 
clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, de 
prononcer – à la demande du débiteur- la liquidation ou 
la faillite du débiteur.

Art. 9

Cet article ouvre au demandeur en faillite la possibilité 
d’introduire à titre subsidiaire une demande en liquidation.

En vertu de l’article 701 du Code judiciaire, des 
demandes connexes peuvent être portées devant le 
même juge. Dans ce cas-ci, il ne s’agit toutefois pas à 
proprement parler de demandes connexes mais plutôt 
d’une demande alternative portant sur les conséquences 
judiciaires à déduire d’un état de cessation de paiement 
allégué par le demandeur. Celui-ci peut avoir de bonnes 
raisons de préférer une liquidation rapide à une procé-
dure de faillite ou encore de laisser le choix au tribunal 
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faillissementsprocedure, of om de keuze over te laten 
aan de ondernemingsrechtbank die volkomen op de 
hoogte is van de toestand van de schuldenaar. In een 
dergelijk geval behoort de rechtbank de geschikte mo-
daliteiten te beoordelen naargelang de concrete situatie. 
De rechtbank willigt die alternatieve vordering slechts 
in voor zover de elementen bedoeld in artikel XX.104 
zijn vervuld.

Het lijkt niet raadzaam jegens de verzoeker de be-
wijslast op te leggen voor de afwezigheid van activa: de 
verzoeker heeft vaak geen toegang tot die elementen, 
en dat zou dus betekenen dat hem een buitensporige 
bewijslast wordt opgelegd. Het bewijs leveren van de 
toestand van staking van betaling is reeds relatief com-
plex voor de schuldeisers.

Dit artikel beoogt niet de aangiften van staking van 
betaling, maar alleen de eigenlijke vorderingen tot 
faillietverklaring.

Art. 10

Het onderliggende idee van dit artikel is dat, voor wat 
vennootschappen betreft, er moet worden aangenomen 
dat de arbitrage tussen de modaliteiten inzake vereffe-
ning van de rechtspersoon, die wordt gedicteerd door 
het algemeen en bijzonder belang, grotendeels afhangt 
van de rol van de rechter. Hij behoort de belangen tegen 
elkaar af te wegen en rekening te houden met alle be-
langen in het geding: de werknemers, de schuldeisers 
en de overheden.

Aldus zal de keuze tussen de faillissementen, de 
gerechtelijke reorganisaties, de vereffeningen en de 
conventionele vereffeningsmodi telkens in eerste instantie 
gemaakt moeten worden door de rechtstreekse belang-
hebbenden, maar zal ook de rechtbank de synthese van 
de belangen in het geding behoren te maken.

Wat meer specifiek het faillissement betreft, beoogt 

het artikel meerdere hypothesen. De eerste hypothese 
is de dagvaarding tot faillietverklaring die niet gepaard 
gaat met een alternatieve vordering tot vereffening. De 
ondernemingsrechtbank kan, in geval van afwezigheid 
van activa, na de partijen specifiek over dat punt te heb-
ben gehoord, het faillissement ambtshalve omzetten in 
een vereffening met onmiddellijke sluiting. De hypothese 
zoals beoogd in dit artikel verschilt van de hypothese in 
artikel XX.135 van het Wetboek van economisch recht, 
dat in geval van ontoereikend actief eveneens voorziet 
in een onmiddellijke of snelle sluiting, maar dan met de 
verplichting om middels een faillissementsprocedure met 
tussenkomst van een curator te werk te gaan.

de l’entreprise parfaitement au fait de la situation du 
débiteur. Dans un tel cas, il appartiendra au tribunal 
d’apprécier les modalités appropriées en fonction de 
la situation concrète. Le tribunal ne fera droit à cette 
demande alternative que dans la mesure où les éléments 
visés à l’article XX.104 sont réunis.

Il ne paraît pas opportun d’imposer au demandeur la 
charge de la preuve d’une absence d’actifs: le demandeur 
n’aura souvent pas accès à ces éléments et ce serait 
lui imposer une charge de la preuve excessive. Prouver 
l’état de cessation de paiement est déjà relativement 
complexe pour les créanciers.

Cet article ne vise pas les aveux de cessation de 
paiement mais uniquement les demandes en faillite 
proprement dites.

Art. 10

L’idée sous-jacente de cet article est que, s’agissant 
de sociétés, il convient d’admettre que l’arbitrage entre 
les modalités de liquidation de la personne morale dicté 
par l’intérêt général et particulier, relève en large partie 
du rôle du juge. Il appartient à celui-ci de faire la balance 
des intérêts et d’avoir égard à tous les intérêts en cause: 
les travailleurs, les créanciers et les pouvoirs publics.

Ainsi le choix entre les faillites, les réorganisations 
judiciaires, les liquidations, les modes conventionnels 
de liquidation, devra chaque fois être fait en premier lieu 
par les intéressés directs, mais il appartiendra aussi 
au tribunal de faire la synthèse des intérêts en cause.

En matière de faillite plus précisément, l’article vise 

plusieurs hypothèses. La première est celle de la citation 
en faillite non accompagnée d’une demande alternative 
de liquidation. Le tribunal de l’entreprise peut, en cas 
d’absence d’actifs, convertir d’office, après avoir entendu 
les parties spécifiquement sur ce point, la faillite en une 
liquidation avec clôture immédiate. L’hypothèse prévue 
dans cet article diffère de celle de l’article XX.135 du 
Code de droit économique qui prévoit en cas d’actif 
insuffisant également une clôture immédiate ou rapide 
mais impose de passer par les voies d’une procédure 
de faillite avec intervention d’un curateur.
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Door die bepaling zou op het eerste gezicht de vrees 
kunnen ontstaan voor een miskenning van het beschik-
kingsbeginsel (zie m.b.t. dat beginsel, M. Grégoire, “La 
géométrie de l’instance”, RCJB 2008, blz. 57.) In dit geval 
echter verleent de wet uitdrukkelijke bevoegdheden aan 
de rechter om het effect van de gevorderde faillietver-
klaring te moduleren. Wettelijk kan overigens worden 
afgeweken van het beschikkingsbeginsel (P. Marchal, 
“Les principes généraux du droit”, in RPDB 2011, nr. 190).

De tweede hypothese, die nauw aanleunt bij de eerste, 
beoogt het geval van de dagvaarding tot faillietverkla-
ring die gepaard gaat met een alternatieve vordering 
tot vereffening. De rechtbank zal hetzelfde onderzoek 
verrichten als het onderzoek bedoeld in het voorgaande 
lid, en zal ook de partijen horen indien zij in dat verband 
niet specifiek werden gehoord tijdens de inleidende 
terechtzitting.

De derde hypothese betreft de aangifte van faillisse-
ment van de rechtspersoon. Ook hier kan de rechtbank 
de aangifte van faillissement omzetten in een ontbinding 
met onmiddellijke sluiting. Wel zijn de voorwaarden 
anders: de rechtbank beschikt over elementen uit de 
aangifte, waardoor een gemakkelijkere beslissing kan 
worden genomen. Die beslissing kan ongetwijfeld, in 
naam van de openbare orde, ambtshalve worden ge-
nomen vermits het geval reeds sub judice is, maar het 
is zaak de rechten van de verdediging te vrijwaren. Om 
die reden wordt degene die de aangifte van faillissement 
doet speciaal gehoord.

In de drie gevallen geschiedt de betreffende open-
baarmaking deels via het insolventieregister en deels 
via het Belgisch Staatsblad.

Wat de rechten van de werknemers betreft, gelden de 
voorzorgsmaatregelen zoals beoogd in artikel XX.103, 
eerste tot vierde lid, van het Wetboek van economisch 
recht.

De rechtsmiddelen zijn degene die zijn opgenomen 
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
omdat het in onderhavig geval een vereffening betreft.

Wat betreft de belangen van de schuldeisers (an-

deren dan de verzoeker tot faillietverklaring), zou het 
zo kunnen zijn dat zij belang kunnen hebben bij het 
betwisten van de door de rechter uitgevoerde omzetting, 
en zij het risico lopen dat tegen hen artikel 1122 van het 
Gerechtelijk Wetboek wordt ingeroepen, dat preciseert 
dat derdenverzet door schuldeisers enkel kan worden 
ingesteld wanneer hun schuldenaar bedrog heeft ge-
pleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een 

Cette disposition pourrait à première vue faire craindre 
que le principe du dispositif soit méconnu (voir sur ce 
principe, M. Grégoire, “La géométrie de l’instance”, 
RCJB 2008, p. 57) Mais, dans ce cas-ci, la loi donne 
des pouvoirs exprès au juge de moduler l’effet de la 
déclaration de faillite demandée. La loi peut déroger 
d’ailleurs au principe du dispositif (P. Marchal, “Les 
principes généraux du droit”, in RPDB 2011, n° 190).

La deuxième hypothèse, proche de la première, 
vise le cas de la citation en faillite accompagnée de la 
demande alternative de liquidation. Le tribunal effectuera 
le même examen que celui visé à l’alinéa précédent et 
entendra également les parties si elles n’ont pas été 
entendues spécifiquement à cet égard lors de l’audience 
introductive d’instance.

La troisième hypothèse concerne l’aveu de faillite de la 
personne morale. Ici aussi, le tribunal peut convertir l’aveu 
de faillite en une dissolution avec clôture immédiate. Les 
conditions sont toutefois différentes: le tribunal dispose 
des éléments contenus dans la déclaration d’aveu ce 
qui permet de prendre une décision plus aisée. Cette 
décision peut sans aucun doute, au nom de l’ordre 
public, être prise d’office puisque le cas est déjà sub 
judice, mais il importe de sauvegarder les droits de la 
défense. C’est la raison pour laquelle celui qui fait l’aveu 
de la faillite est spécialement entendu.

Dans les trois cas, la publicité prévue se fait en partie 
par le biais du registre de l’insolvabilité et en partie par 
le Moniteur belge.

En ce qui concerne les droits des travailleurs, les 
précautions prises sont celles visées à l’article XX.103, 
alinéas 1er à 4, du Code de droit économique.

Les voies de recours sont celles contenues dans 
le Code des sociétés et associations, dès lors qu’en 
l’espèce il s’agit d’une liquidation.

S’agissant des intérêts des créanciers (autres que le 

demandeur en faillite), il se pourrait que les créanciers 
puissent avoir intérêt à contester la conversion effectuée 
par le juge et risquent de se voir opposer l’article 1122 
du Code judiciaire, qui dispose que la tierce opposition 
n’est ouverte qu’aux créanciers qu’en cas de fraude de 
leur débiteur ou s’ils peuvent invoquer une hypothèque, 
un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de 
créance. C’est la raison pour laquelle une exception est 
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hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten 
hun schuldvordering ligt. Om die reden wordt voorzien 
in een uitzondering op het bepaalde in artikel 1122, 3°, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 11

De beslissing ten gunste van een vereffening komt 
erop neer dat, voor het vervolg, de vereffeningsprocedure 
zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen wordt gevolgd, met name het geval van 
ontdekking van nieuwe activa inbegrepen. Aangezien het 
een faillissementsprocedure betreft die wordt afgesloten 
ten bate van een invereffeningstelling, zal die afsluiting 
evenwel een specifieke vermelding moeten krijgen in 
het insolventieregister.

Art. 12

Het is zaak dat de faillissementen niet te duur zouden 
uitvallen. De onmiddellijke sluiting waarin is bepaald bij 
artikel XX.135 van het Wetboek van economisch recht, 
is een zeer handzame oplossing. Zij wordt gehandhaafd, 
maar bestaat naast de omzetting waarin is voorzien in 
de artikelen XX.100 en XX.104 van hetzelfde Wetboek.

Afdeling 2

Wijzigingen van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen

Art. 13

Deze bepaling ruimt bepaalde hinderpalen voor de 
vereffening onder gerechtelijke supervisie uit de weg. 
De wijzigingen in kwestie schrappen de vrijwel nooit 
gebruikte mogelijkheid van een terugverwijzing voor 
heronderzoek van een vordering tot vereffening door de 
kamers voor ondernemingen in moeilijkheden, alsook 
een controle verricht door de voorzitter van de onder-
nemingsrechtbank met betrekking tot het verloop van 
de procedure.

Die complicaties bewezen des te minder hun nut 
daar zij niet opgenomen zijn in de overeenkomstige 
bepalingen die van toepassing zijn op de verenigingen 
en stichtingen.

Art. 14

Dit nieuwe artikel weerspiegelt de procedure uit ar-
tikel XX.104 van het Wetboek van economisch recht. 

prévue à ce qui est prévu à l’article 1122, 3°, du Code 
judiciaire.

Art. 11

La décision prise en faveur d’une liquidation aboutit 
à ce que, pour la suite, ce soit la procédure de liquida-
tion régie par le Code des sociétés et associations qui 
prenne le relais, notamment en ce qui concerne le cas de 
découverte de nouveaux actifs. Toutefois, comme c’est 
une procédure de faillite qui est clôturée au profit d’une 
mise en liquidation, cette clôture devra faire l’objet d’une 
mention spécifique dans le registre de l’insolvabilité.

Art. 12

Il importe que les faillites ne soient pas trop coûteuses. 
La clôture immédiate prévue à l’article XX.135 du Code 
de droit économique est une solution très utile. Elle est 
maintenue mais elle coexistera avec la conversion pré-
vue par les articles XX.100 et XX.104 du même Code.

Section 2

Modifications du Code 
des sociétés et des associations

Art. 13

Cette disposition supprime certains obstacles à la 
liquidation effectuée sous supervision judiciaire. Ces 
modifications suppriment la possibilité pratiquement 
jamais utilisée d’un renvoi pour réexamen d’une demande 
en liquidation par les chambres des entreprises en dif-
ficulté, ainsi que d’un contrôle effectué par le président 
du tribunal de l’entreprise sur le déroulement de la 
procédure.

Ces complications étaient d’autant moins utiles qu’elles 
ne se retrouvent pas dans les dispositions correspon-
dantes applicables aux associations et fondations.

Art. 14

Ce nouvel article fait écho à la procédure prévue à 
l’article XX.104 du Code de droit économique. Il ajoute 
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Het voegt een grond van gerechtelijke ontbinding toe en 
voorziet in dat zeer specifieke geval in een ontbinding 
en afsluiting van de vereffening.

Het is noodzakelijk te bepalen dat de rechtbank de 
sluiting vaststelt, niet van de vereffening uit faillissement 
zelf vermits er geen eigenlijk faillissement is geweest, 
maar enkel een aanzet van faillissementsprocedure. 
Daaraan wordt een einde gesteld, en het insolven-
tieregister en dientengevolge ook de Kruispuntbank 
van Ondernemingen kunnen in de gepaste meldingen 
voorzien.

Art. 15

Dit nieuwe artikel weerspiegelt de procedure uit ar-
tikel XX.104 van het Wetboek van economisch recht.

Art. 16

Dit artikel organiseert de gerechtelijke ontbinding 
die het gevolg is van de beslissingen genomen door 
de ondernemingsrechtbank in geval van dagvaarding 
tot faillietverklaring of in geval van aangifte van faillis-
sement van een vereniging.

Art. 17

Dit artikel organiseert de gerechtelijke ontbinding 
die het gevolg is van de beslissingen genomen door 
de ondernemingsrechtbank in geval van dagvaarding 
tot faillietverklaring of in geval van aangifte van faillis-
sement van een stichting.

HOOFDSTUK 3

Inwerkingtreding

Art. 18

Dit artikel vergt geen nadere commentaar.

Koen GEENS (CD&V)

une cause de dissolution judiciaire et prévoit, dans ce 
cas très spécifique, une dissolution et clôture de la 
liquidation.

Il est nécessaire de prévoir que le tribunal constate 
la clôture non pas de la liquidation de faillite elle-même, 
puisqu’il n’y a pas eu de faillite proprement dite mais 
seulement une entame de procédure de faillite. Il est 
mis fin à cette pratique, et le registre de l’insolvabilité 
tout comme, par voie de conséquence, la Banque-
Carrefour des Entreprises pourront apporter les mentions 
appropriées.

Art. 15

Ce nouvel article reflète la procédure prévue à l’ar-
ticle XX.104 du Code de droit économique.

Art. 16

Cet article organise la dissolution judiciaire qui est la 
suite des décisions prises par le tribunal de l’entreprise 
en cas de citation en faillite ou en cas d’aveu de faillite 
d’une association.

Art. 17

Cet article organise la dissolution judiciaire qui est la 
suite des décisions prises par le tribunal de l’entreprise 
en cas de citation en faillite ou en cas d’aveu de faillite 
d’une fondation.

CHAPITRE 3

Entrée en vigueur

Art. 18

Cet article n’appelle aucun commentaire.
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WETSVOORSTEL

HOOFDSTUK 1

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in 
artikel 74 van de grondwet.

HOOFDSTUK 2

Wijzigingsbepalingen

Afdeling 1

Wijzigingen van het Boek xx 
van het Wetboek economisch recht

Art. 2

In artikel XX.29, § 2, tweede lid, van het Wetboek van 
economisch recht, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 
2017 en gewijzigd bij de wet van 18 april 2018, worden 
de woorden “of de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en 
de Europese politieke partijen en stichtingen” vervangen 
door de woorden “en verenigingen”.

Art. 3

In artikel XX.39 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd 
bij de wet van 11 augustus 2017, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt:

“, of over te gaan tot de ordelijke vereffening van 
de onderneming, onder toezicht van de rechter, in het 
belang van de schuldeisers, met maximaal behoud van 
de werkgelegenheid”;

2° in het tweede lid wordt het derde streepje vervan-
gen als volgt:

“- hetzij de ordelijke vereffening van de onderneming 
toe te staan door een overdracht onder gerechtelijk 
gezag van alle of een deel van de activa of activiteiten 
in het belang van de schuldeisers overeenkomstig de 
artikelen XX.84 tot en met XX.96.”.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE 1ER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 
de la constitution.

CHAPITRE II

Dispositions modificatives

Section Ire

Modifications du Livre XX 
du Code de droit économique

Art. 2

Dans l’article XX.29, § 2, alinéa 2, du Code de droit 
économique, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié 
par la loi du 15 avril 2018, les mots “ou à la loi du 27 juin 
1921 sur les associations sans but lucratif, les fonda-
tions, les partis politiques européens et les fondations 
politiques européennes” sont remplacés par les mots 
“et des associations”.

Art. 3

Dans l’article XX.39 du même Code, inséré par la 
loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont 
apportées:

1° l’alinéa 1er est complété par les mots:

“ou de procéder à la liquidation ordonnée de l’entre-
prise sous le contrôle du juge dans le meilleur intérêt 
des créanciers tout en préservant au maximum l’emploi”;

2° dans l’alinéa 2, remplacer le troisième tiret par 
ce qui suit:

“- soit de permettre la liquidation ordonnée de l’entre-
prise par un transfert sous autorité de justice de tout 
ou partie des actifs ou des activités dans le meilleur 
intérêt des créanciers conformément aux articles XX.84 
à XX.96.”.

M&D  Seminars 18



151591/001DOC 55

C H A M B R E   3 e   S E S S I O N  D E  L A  55 e   L É G I S L AT U R E 2020 2021 K A M E R • 3 e   Z I T T I N G  VA N  D E  55 e   Z I T T I N G S P E R I O D E

Art. 4

In Boek XX, Titel V, van hetzelfde Wetboek wordt het 
opschrift van Hoofdstuk 4, zoals ingevoegd bij de wet 
van 11 augustus 2017, vervangen als volgt:

“Hoofdstuk 4. – Gerechtelijke reorganisatie door or-
delijke vereffening van de onderneming door overdracht 
onder gerechtelijk gezag”

Art. 5

In artikel XX.84, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, 
ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, worden de 
woorden “met het oog op het behoud ervan” opgeheven.

Art. 6

In artikel XX.86, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd 
bij de wet van 11 augustus 2017, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid, worden de woorden “De keuze 
van de verkrijger moet worden bepaald door” vervangen 
door de woorden “De verkrijger moet een motivering 
geven voor zijn eventuele keuze om niet alle werknemers 
over te nemen op basis van”, en worden de woorden 
“los van de overwogen overdracht” ingevoegd tussen de 
woorden “organisatorische redenen” en het woord “, en”, 
en worden de woorden “die keuze” ingevoegd tussen de 
woorden “, en” en de woorden “moet gebeuren zonder”;

2° tussen het tweede en het derde lid, dat het vierde 
lid wordt, wordt een lid ingevoegd, luidende:

“De insolventierechtbank controleert die motivering in 
het kader van haar toelating op grond van artikel XX.89.”.

Art. 7

Artikel XX.92 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij 
de wet van 11 augustus 2017, wordt aangevuld met de 
volgende zin:

“De verkoop is zuiverend.”

Art. 8

In artikel XX.93 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd 
bij de wet van 11 augustus 2017, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht:

Art. 4

Dans le Livre XX, Titre V, du même Code, l’intitulé 
du Chapitre 4, inséré par la loi du 11 août 2017, est 
remplacé par ce qui suit:

“Chapitre 4. – Réorganisation judiciaire par liquida-
tion ordonnée de l’entreprise par transfert sous autorité 
judiciaire”

Art. 5

Dans l’article XX.84, § 1er, alinéa 1er, du même Code, 
inséré par la loi du 11 août 2017 les mots “en vue d’assu-
rer leur maintien” sont abrogés.

Art. 6

Dans l’article XX.86, § 3, du même Code, inséré par 
la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont 
apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “Le choix du cessionnaire 
doit être dicté par des” sont remplacés par les mots “Le 
cessionnaire devra motiver son choix éventuel de ne 
pas reprendre l’ensemble des travailleurs sur base de” 
et les mots “indépendantes du transfert envisagé” sont 
insérés entre les mots “économiques ou organisation-
nelles” et le mot “et” et les mots “ce choix devra” sont 
insérés entre le mot “et” et les mots “s’effectuer sans”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’ali-
néa 2 et l’alinéa 3, qui deviendra l’alinéa 4:

“Le tribunal de l’insolvabilité contrôlera cette motivation 
lors de son autorisation sur base de l’article XX.89.”.

Art. 7

L’article XX.92 du même Code, inséré par la loi du 
11 août 2017, est complété par la phrase suivante:

“La vente est purgeante.”.

Art. 8

Dans l’article XX.93 du même Code, inséré par la 
loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont 
apportées:
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1° de woorden “of, wanneer het gerechtvaardigd is 
dat deze voortgezet wordt voor andere doeleinden,” 
worden opgeheven;

2° tussen de eerste en tweede zin, die de derde zin 
wordt, wordt een zin ingevoegd, luidende:

“Wanneer de schuldenaar een rechtspersoon is, moet 
de rechtbank, in het vonnis dat dit verzoek inwilligt, de 
ontbinding en vereffening of het faillissement van de 
schuldenaar uitspreken.”.

Art. 9

In artikel XX.100 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd 
bij de wet van 11 augustus 2017 en gewijzigd bij de wet 
van 15 april 2018, wordt tussen het eerste en het tweede 
lid, dat het derde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende:

“De in het eerste lid bedoelde verzoekers tot fail-
lietverklaring kunnen door middel van dezelfde akte 
verzoeken dat de rechtbank, na te hebben vastgesteld 
dat de voorwaarden voor het faillissement zijn vervuld, de 
gerechtelijke ontbinding van de schuldenaar uitspreekt.”

Art. 10

Artikel XX.104 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij 
de wet van 11 augustus 2017, waarvan de bestaande 
tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met drie 
paragrafen, luidende:

“§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kan de rechtbank 
waarbij een vordering tot faillietverklaring aanhangig is 
gemaakt, wanneer uit de elementen die door de verzoe-
ker werden voorgelegd en uit de elementen die werden 
verzameld overeenkomstig de artikelen XX.21 tot XX.23 
blijkt dat de rechtspersoon zijn betalingen heeft gestaakt, 
niet beschikt over activa, geen personeel tewerkstelt of 
heeft tewerkgesteld de laatste achttien maanden, na de 

partijen te hebben gehoord, ambtshalve de gerechtelijke 
ontbinding van de verweerder uitspreken met onmiddel-
lijke sluiting van de vereffening.

De rechtbank kan die beslissing onder dezelfde voor-
waarden nemen indien bij haar een gelijktijdige vordering 
tot ontbinding aanhangig werd gemaakt, zoals bedoeld 
in artikel XX.100, tweede lid.

§ 3. In afwijking van paragraaf 1, kan de rechtbank 
waarbij een aangifte van staking van betaling door een 
rechtspersoon aanhangig is gemaakt, wanneer uit de ele-
menten die door de schuldenaar bij zijn aangifte werden 
gevoegd blijkt dat de rechtspersoon zijn betalingen heeft 

1° les mots “ou, s’il se justifie qu’elle soit poursuivie 
pour d’autres objectifs,” sont supprimés;

2° entre la 1ère et la 2ème phrase, qui devient la 3ème 
phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit:

“Lorsque le débiteur est une personne morale, le 
tribunal doit, dans le jugement qui fait droit à cette 
demande, ordonner la dissolution et liquidation ou la 
faillite du débiteur.”.

Art. 9

Dans l’article XX.100 du même Code, inséré par la 
loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, 
entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, il est 
inséré un alinéa rédigé comme suit:

“Les demandeurs en faillite visés à l’alinéa 1er peuvent 
demander par le même acte que le tribunal, après avoir 
constaté que les conditions de la faillite sont réunies, 
prononce la dissolution judiciaire du débiteur.”.

Art. 10

L’article XX.104 du même Code, inséré par la loi du 
11 août 2017, dont le texte actuel formera le § 1er, est 
complété par trois paragraphes rédigés comme suit:

“§ 2. Par dérogation au § 1er, le tribunal, saisi d’une 
demande en faillite, peut, s’il résulte des éléments soumis 
par le demandeur et des éléments collectés conformément 
aux articles XX.21 à XX.23, que la personne morale a 
cessé ses paiements, qu’elle ne dispose pas d’actifs, 
qu’elle n’occupe pas ou n’a pas occupé de personnel 
au cours des dix-huit derniers mois, prononcer d’office, 
après avoir entendu les parties, la dissolution judiciaire 

du défendeur avec clôture immédiate de la liquidation.

Le tribunal peut prendre cette décision aux mêmes 
conditions s’il a été saisi d’une demande simultanée de 
dissolution visée à l’article XX.100, alinéa 2.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le tribunal, saisi d’un aveu 
de cessation de paiement fait par une personne morale, 
peut, s’il résulte des éléments joints par le débiteur à son 
aveu que la personne morale a cessé ses paiements, 
qu’elle ne dispose pas d’actifs et qu’elle n’occupe pas 
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gestaakt, niet beschikt over activa en geen personeel 
tewerkstelt of heeft tewerkgesteld de laatste achttien 
maanden, na de schuldenaar per gerechtsbrief te heb-
ben opgeroepen, de gerechtelijke ontbinding van de 
schuldenaar uitspreken met onmiddellijke sluiting van 
de vereffening.

§ 4. In afwijking van de artikelen XX.108 en XX.109 
kan tegen de beslissing bedoeld in de artikelen XX.100, 
tweede lid, en XX.104, §§ 2 en 3 beroep worden inge-
steld zoals bepaald in de artikelen 2:75, 2:113, § 3/1, en 
2:114, § 3/1, van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen.

De schuldeiser die niet tussenkomt in het geding, kan 
binnen een termijn van vijf jaar vanaf de bekendmaking 
van de beslissing bedoeld in paragraaf 4 een derden-
verzet aantekenen, zelfs indien hij zich niet beroept op 
fraude van de schuldenaar of geen gewag kan maken 
van een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht 
los van zijn vorderingsrecht.”

Art. 11

In artikel XX.107 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij 
de wet van 11 augustus 2017, en gewijzigd bij de wet van 
15 april 2018, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal 
vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende:

“§ 2. Onverminderd artikel 2:74, § 4, van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen wordt de beslissing 
bedoeld in de artikelen XX.104, §§ 2 en 3, neergelegd 
in het register door toedoen van de griffier.

Het uittreksel vermeldt:

1° de naam van de rechtspersoon, de rechtsvorm, de 
handelsnaam waaronder de activiteit wordt uitgeoefend, 
de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer;

2° de datum van het vonnis dat de gerechtelijke ontbin-
ding uitspreekt en de rechtbank die het heeft gewezen.”.

Art. 12

In artikel XX.135, § 1, van hetzelfde Wetboek, in-
gevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “Onverminderd artikel XX.104, §§ 2 
en 3,” worden ingevoegd tussen de woorden “§ 1.” en 
de woorden “Wanneer blijkt dat het actief”;

ou n’a pas occupé de personnel au cours des dix-huit 
derniers mois, prononcer, après avoir convoqué le débi-
teur par pli judiciaire, la dissolution judiciaire de celui-ci 
avec clôture immédiate de la liquidation.

§ 4. Par dérogation aux articles XX.108 et XX.109, la 
décision visée aux articles XX.100, alinéa 2, et XX.104, 
§§ 2 et 3, est susceptible d’un recours, comme prévu 
aux articles 2:75, 2:113, § 3/1, et 2:114, § 3/1, du Code 
des sociétés et associations.

Le créancier qui n’intervient pas à la cause peut exer-
cer une tierce opposition dans un délai n’excédant pas 
cinq ans à dater de la publication de la décision visée 
au § 4, même s’il n’allègue pas une fraude du débiteur 
ou ne peut faire état d’une hypothèque, un privilège ou 
tout autre droit distinct de son droit de créance.”.

Art. 11

L’article XX.107 du même Code, inséré par loi du 
11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, dont 
le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 
rédigé comme suit:

“§ 2. Sans préjudice de l’article 2:74, § 4, du Code 
des sociétés et des associations, la décision visée aux 
articles XX.104, §§ 2 et 3, est déposé dans le registre 
par les soins du greffier.

L’extrait mentionne:

1° la dénomination sociale, la forme juridique, le nom 
commercial sous lequel l’activité sociale est exercée, le 
siège social et le numéro d’entreprise;

2° la date du jugement prononçant la dissolution 
judiciaire et le tribunal qui l’a prononcé.”.

Art. 12

Dans l’article XX.135, § 1er, du même Code, inséré 
par loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont 
apportées:

1° les mots “Sans préjudice de l’article XX.104, §§ 2 
et 3,” sont insérés entre les mots “§ 1er.” et les mots “S’il 
apparaît que l’actif ne suffit pas”;
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2° het woord “Wanneer” wordt vervangen door de 
woorden “en wanneer”.

Afdeling 2

Wijzigingen van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen

Art. 13

In artikel 2:74 van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen, ingevoegd bij de wet van 23 maart 
2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in § 1, tweede lid, worden de woorden “In geval 
van mededeling door de kamer voor ondernemingen in 
moeilijkheden kan de“vervangen door het woord “De”;

2° in § 1 wordt het derde lid opgeheven;

3° in § 3 worden de woorden “en indien de voorzitter 
van de rechtbank van oordeel is dat het dossier verder 
behandeld moet worden, verzoekt de voorzitter van de 
rechtbank de griffier om de vennootschap op te roepen” 
vervangen door de woorden “roept de griffier de ven-
nootschap op”.

Art. 14

In Titel 8, Hoofdstuk 1, Afdeling 1, Onderafdeling 4, van 
hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 maart 
2019, wordt een artikel 2:74/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 2:74/1. De rechtbank waarbij de zaak aanhangig 
is gemaakt op aangifte van de schuldenaar of op verzoek 
tot faillietverklaring en die overeenkomstig artikel XX.104 
van het Wetboek van economisch recht oordeelt dat de 
vennootschap zich in staat van faillissement bevindt, 
maar beslist dat het vonnis van faillietverklaring niet moet 
worden uitgesproken, kan de ontbinding uitspreken.”

Art. 15

Artikel 2:81 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij 
de wet van 23 maart 2019, wordt aangevuld met een 
lid, luidende:

“In het geval van artikel XX.104 van het Wetboek van 
economisch recht spreekt de rechter de onmiddellijke 
sluiting van de vereffening uit.”

2° les mots “S’il” sont remplacés par les mots “et s’il”.

Section II

Modifications du Code 
des societes et des associations

Art. 13

Dans l’article 2:74 du Code des sociétés et des asso-
ciations, inséré par la loi du 23 mars 2019, les modifica-
tions suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots “Dans le cas d’une 
communication par la chambre des entreprises en diffi-
culté, le” sont remplacés par le mot “Le”;

2° dans le § 1er, l’alinéa 3 est abrogé;

3° dans le § 3, les mots “et si le président du tribunal 
considère que le traitement du dossier doit être poursuivi 
le président demande au greffier de convoquer” sont 
remplacés par les mots “le greffe convoque”.

Art. 14

Dans le Titre 8, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 4, 
du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019, il est 
inséré un article 2:74/1 rédigé comme suit:

“Art. 2:74/1. Le tribunal saisi d’un aveu du débiteur ou 
d’une demande de déclaration de faillite et qui considère 
conformément à l’article XX.104 du Code de droit écono-
mique que les conditions de la faillite sont réunies mais 
décide que la faillite ne doit pas être déclarée ouverte 
mais peut prononcer la dissolution.”.

Art. 15

L’article 2:81 du même Code, inséré par la loi du 
23 mars 2019, est complété par un alinéa rédigé comme 
suit:

“Dans le cas prévu à l’article XX.104 du Code de droit 
économique, le juge prononce la clôture immédiate de 
la liquidation.”.
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Art. 16

Artikel 2:113, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd 
bij de wet van 23 maart 2019 en gewijzigd bij de wet van 
28 april 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De rechtbank beveelt de onmiddellijke sluiting van 
de vereffening in de gevallen bedoeld in artikel XX.104 
van het Wetboek van economisch recht.”

Art. 17

Artikel 2:114, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd 
bij de wet van 23 maart 2019 en gewijzigd bij de wet van 
28 april 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De rechtbank beveelt de onmiddellijke sluiting van 
de vereffening in de gevallen bedoeld in artikel XX.104 
van het Wetboek van economisch recht.”

HOOFDSTUK 3

Inwerkingtreding

Art. 18

Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het 
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

13 oktober 2020

Koen GEENS (CD&V)

Art. 16

L’article 2:113, § 3, du même Code, inséré par la loi 
du 23 mars 2019 et modifié par la loi du 28 avril 2020, 
est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Le tribunal ordonne la clôture immédiate de la liqui-
dation dans le cas prévu à l’article XX.104 du Code de 
droit économique.”.

Art. 17

L’article 2:114, § 3, du même Code, inséré par la loi 
du 23 mars 2019 et modifié par la loi du 28 avril 2020, 
est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Le tribunal ordonne la clôture immédiate de la liqui-
dation dans le cas prévu à l’article XX.104 du Code de 
droit économique.”.

CHAPITRE 3

Entrée en vigueur

Art. 18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publi-
cation au Moniteur belge.

13 octobre 2020

Imprimerie centrale – Centrale drukkerij
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Le 11 décembre 2020, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la 

Présidente de la Chambre des représentants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, 

sur une proposition de loi ‘portant diverses modifications en matière d’insolvabilité des 

entreprises’, déposée par M. Koen GEENS (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1591/001). 

La proposition a été examinée par la deuxième chambre le 14 janvier 2021. La 

chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et 

Christine HOREVOETS, conseillers d’État, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, 

greffier. 

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie RENSON, auditeur adjoint. 

 Roman AYDOGDU, appelé en qualité d’expert sur la base de l’article 82 des lois 

‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, a également présenté un rapport. 

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée 

sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. 

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 14 janvier 2021. 

* 

Op 11 december 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de 

Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht binnen een termijn van 

dertig dagen een advies te verstrekken over een wetsvoorstel ‘houdende diverse wijzigingen 

inzake insolventie van ondernemingen’, ingediend door de heer Koen GEENS (Parl.St., Kamer, 

2020-21, nr. 55-1591/001). 

Het voorstel is door de tweede kamer onderzocht op 14 januari 2021. De kamer 

was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Patrick RONVAUX en 

Christine HOREVOETS, staatsraden, Jacques ENGLEBERT, assessor, en Béatrice DRAPIER, griffier. 

Het verslag is uitgebracht door Anne-Stéphanie RENSON, adjunct-auditeur. 

Roman AYDOGDU, die als expert opgeroepen is op grond van artikel 82 van de 

wetten ‘op de Raad van State’, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft eveneens verslag 

uitgebracht.  

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is 

nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. 

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 14 januari 2021. 

*
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Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1
er

, 

alinéa 1
er

, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de 

législation limite son examen au fondement juridique de la proposition 
‡
, à la compétence de 

l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à 

l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. 

Sur ces trois points, la proposition appelle les observations suivantes. 

OBSERVATION PRÉALABLE 

 La proposition de loi à l’examen tend à adapter le livre XX du Code de droit 

économique (ci-après : « le CDE ») relatif à la matière de l’insolvabilité des entreprises. 

 La section de législation attire l’attention du législateur sur le fait qu’une nouvelle 

règlementation européenne en matière de droit de l’insolvabilité a été adoptée : il s’agit de la 

directive (UE) n° 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ‘relative aux 

cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à 

prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité 

et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et 

l’insolvabilité)’. Aux termes de son article 34, son délai de transposition expire le 

17 juillet 2021 
1
. 

 Par souci de cohérence, le législateur appréciera par conséquent l’opportunité 

d’inscrire les modifications proposées dans le cadre plus général d’une transposition globale de la 

directive précitée 
2
. Des explications sur ce point figureront opportunément dans les documents 

parlementaires consignant les travaux préparatoires afférents à la proposition. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

 La proposition à l’examen se donne un double objectif « dans le contexte actuel de 

la crise sanitaire et économique sans précédent que nous connaissons », à savoir de (A) « régler 

les conséquences de l’arrêt Plessers » et (B) d’« endiguer la vague annoncée de faillites ». 

                                                 
‡
 S’agissant d’une proposition de loi, on entend par « fondement juridique » la conformité aux normes supérieures. 

1
 Article 34 de la directive (UE) 2019/1023 : « […] à l’exception des dispositions nécessaires pour se conformer à 

l’article 28, points a), b) et c), qui s’appliquent à partir du 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se 

conformer à l’article 28, point d), qui s’appliquent à partir du 17 juillet 2026 […] ». 

2
 Dans le même sens, voir l’avis n° 67.623/2 donné le 8 juillet 2020 sur une proposition de loi ‘modifiant le livre XX 

du Code de droit économique’ (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 1337/2, pp. 3 à 16, 

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67623.pdf). 
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A. Quant aux mesures envisagées pour régler les conséquences de l’arrêt Plessers 

1.1. Selon ses développements, la proposition à l’examen entend notamment « régler 

les conséquences de l’arrêt Plessers » 
3
 rendu le 16 mai 2019 par la Cour de Justice de l’Union 

européenne 
4
, dans lequel la Cour s’est prononcée sur la compatibilité du traitement réservé aux 

travailleurs dans le cadre de procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de 

justice au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ‘concernant le 

rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs 

en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou 

d’établissements’. 

1.2. L’article 3, paragraphe 1, de la directive n° 2001/23/CE dispose comme suit : 

« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou 

d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, 

transférés au cessionnaire.  

Les États membres peuvent prévoir que le cédant et le cessionnaire sont, après la 

date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la 

date du transfert à la suite d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la 

date du transfert ». 

1.3. L’article 4 de la même directive énonce quant à lui ce qui suit : 

« 1. Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise 

ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant 

ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant 

intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des 

changements sur le plan de l’emploi. 

Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s’applique pas à 

certaines catégories spécifiques de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation 

ou la pratique des États membres en matière de protection contre le licenciement. 

2. Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert 

entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du 

travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée 

comme intervenue du fait de l’employeur ». 

1.4. L’article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2001/23/CE permet toutefois de 

déroger aux mécanismes de protection des travailleurs prévus aux articles 3 et 4 moyennant le 

respect des trois conditions cumulatives suivantes : 

 – le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure 

d’insolvabilité analogue ; 

 – cette procédure est ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant ; 

                                                 
3
 Développements de la proposition à l’examen, p. 3. 

4
 C.J.U.E., 16 mai 2019, C-509/17, Plessers, EU:C:2019:424. 
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 – et la procédure se déroule sous le contrôle d’une autorité publique compétente. 

1.5. En droit belge, le traitement des travailleurs en cas de réorganisation judiciaire par 

transfert sous autorité de justice est réglé par l’article XX.86 du CDE (anciennement l’article 61 

de la loi du 31 janvier 2009 ‘relative à la continuité des entreprises’), qui dispose comme suit : 

« § 1
er

. Sans préjudice des dispositions du présent livre, une convention collective 

de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi 

précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par 

un transfert d’entreprise sous autorité de justice. 

§ 2. La convention collective de travail visée au paragraphe 1
er

 règle : 

1° l’information des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice 

lorsqu’il n’y a ni conseil d’entreprise ni délégation syndicale dans l’entreprise ; 

2° l’information que le mandataire de justice doit, sur la base des informations que 

doit fournir le débiteur, transmettre au cessionnaire et aux travailleurs concernés ; 

3° le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert 

sous autorité de justice, y compris les possibilités de dérogations ; 

4° le choix des travailleurs qui seront repris ; 

5° les modalités de conclusion d’une convention de transfert projeté entre le 

débiteur ou le mandataire de justice et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette 

convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris ; 

6° le sort des dettes à l’égard des travailleurs repris. 

§ 3. Le choix des travailleurs qui seront repris par le cessionnaire incombe à ce 

dernier. 

Le choix du cessionnaire doit être dicté par des raisons techniques, économiques 

ou organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite. 

En particulier, les représentants des travailleurs dans l’entreprise transférée ou la 

partie d’entreprise transférée ne peuvent être soumis à un traitement différencié 

uniquement en raison de leur activité exercée comme représentant des travailleurs dans 

l’entreprise transférée ou la partie d’entreprise transférée. 

Sauf preuve contraire, l’absence de différenciation interdite est présumée établie si 

la proportion, avant le transfert sous autorité de justice, entre les travailleurs occupés dans 

l’entreprise transférée ou la partie d’entreprise transférée et leurs représentants dans les 

organes de cette entreprise ou partie d’entreprise reste respectée après le transfert. 

§ 4. La convention collective de travail visée au paragraphe 1
er

 peut accorder au 

cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifier le contrat de travail 

individuel au moment où le transfert sous autorité de justice a lieu, pour autant que les 

modifications apportées soient principalement liées à des raisons techniques, économiques 

ou organisationnelles. 

§ 5. Le cessionnaire, le débiteur ou le mandataire de justice, peut demander par 

requête adressée au tribunal du travail du siège social ou de l’établissement principal du 

débiteur, l’homologation de la convention de transfert projeté visée au paragraphe 2, 5°. 

Le tribunal du travail vérifie si les conditions légales ont été remplies par les 

parties signataires et si l’ordre public a été respecté. 
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Le tribunal statue en urgence après avoir entendu les représentants des travailleurs 

et le requérant. 

§ 6. Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et 

obligations autres que celles figurant dans la convention dont l’homologation est 

demandée. La mise en œuvre des modifications aux conditions de travail convenues 

collectivement ou appliquées collectivement est subordonnée à la condition suspensive de 

la conclusion d’une convention collective de travail qui en reproduit les termes ». 

1.6. Ainsi que l’explicitent Roman Aydogdu et Jonathan Wildemeersch, 

« Au départ de la prémisse que l’exception prévue par l’article 5 [de la directive 

n° 2001/23/CE] était applicable à un transfert sous autorité de justice réalisé dans le cadre 

d’une réorganisation judiciaire, la question politique et économique du sort des 

travailleurs de l’entreprise transférée a fait l’objet d’une solution de compromis, consacrée 

par l’article XX.86 du Code de droit économique (‘C.D.E.’), anciennement article 61 de la 

L.C.E. et la C.C.T. n° 102. 

Pour nous limiter à la seule problématique dont la Cour de justice était saisie dans 

l’affaire Plessers, à savoir la reprise du personnel, le droit belge prévoit que le 

cessionnaire n’est pas tenu de reprendre l’ensemble du personnel mais uniquement les 

travailleurs qu’il choisit, étant précisé que son choix doit être dicté par des raisons 

techniques, économiques ou organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite 

(article XX.86, paragraphe 3, du C.D.E. et article 12 de la C.C.T. n° 102). 

Dès l’adoption de ce compromis, plusieurs auteurs ont cependant mis en doute la 

possibilité d’appliquer à la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice 

l’exception portée par l’article 5, paragraphe 1
er

, de la directive 2001/23 et, partant, la 

compatibilité des dérogations faites par l’article XX.86 du C.D.E. et la C.C.T. n° 102, aux 

articles 3 et 4 de la directive 2001/23 
5
, notamment quant à la faculté pour le cessionnaire 

de choisir les travailleurs repris, sur la base de raisons techniques, économiques ou 

organisationnelles 
6
 » 

7
. 

1.7. Poursuivant le même raisonnement que celui tenu dans son arrêt Smallsteps 
8
, la 

Cour de Justice de l’Union européenne a refusé le bénéfice de l’exception de l’article 5, 

paragraphe 1, de la directive n° 2001/23/CE à la procédure de réorganisation judiciaire par 

transfert sous autorité de justice au motif qu’aucune des trois conditions de l’article 5, 

paragraphe 1, n’était remplie. 

                                                 
5
 Note de bas de page n° 3 de l’article cité : H. VAN HOOGENBEMT, « De werknemers, de gerechtelijke reorganisatie 

en het faillissement », J.T.T., 2009, n° 19, p. 183 ; J. PEETERS et P. HUMBLET, « De arbeidsrechtelijke aspecten van 

de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen : gewikt en gewogen », Gerechtelijke reorganisatie, Getest, 

gewikt en gewogen, Anvers, Intersentia, 2010, n
os

 49-50, pp. 309-310. 

6
 Note de bas de page n° 4 de l’article cité : Voy. notamment F. KÉFER et G. GAILLIET, « Le sort des travailleurs 

d’une entreprise en réorganisation judiciaire », in Questions spéciales de droit social, Formation permanente CUP, 

vol. 150, n
os

 54-57, pp. 412-414. 

7
 R. AYDODGU et J. WILDEMEERSCH, « L’arrêt Plessers de la Cour de justice de l’Union européenne : une 

condamnation ‘avec sursis’ de la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice », J.L.M.B., 2019/27, 

pp. 1267 et 1268. 

8
 C.J.U.E., 22 juin 2017, C-126/16, Smallsteps, EU:C:2017:489. 
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 Dès lors que les conditions d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive n° 2001/23/CE ne sont pas réunies, il en résulte que les articles 3 et 4 de la même 

directive sont applicables en cas de transfert sous autorité de justice. 

 La Cour a donc vérifié dans un second temps si le traitement des travailleurs en cas 

de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice respectait les garanties prévues 

aux articles 3 et 4 de la directive n° 2001/23/CE. 

 À cet égard, la Cour a relevé ce qui suit : 

« 51. […] tout d’abord, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2001/23 que les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat 

de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert d’entreprise sont, du 

fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. 

[…] 

53. Ensuite, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23, le 

transfert d’entreprise ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le 

cédant ou le cessionnaire. Cela étant, cette disposition ne fait pas obstacle à des 

licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou 

d’organisation qui impliquent des changements sur le plan de l’emploi. 

54. Il résulte du libellé de cette disposition que des licenciements survenus dans un 

contexte de transfert d’entreprise doivent être motivés par des raisons économiques, 

techniques ou d’organisation sur le plan de l’emploi qui ne tiennent pas intrinsèquement 

audit transfert. 

[…] 

56. En l’occurrence, il ressort de la législation nationale en cause au principal que 

le cessionnaire a le droit de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre, ce choix 

devant toutefois être motivé par des raisons techniques, économiques et organisationnelles 

et s’effectuer sans différenciation interdite. 

57. Or, il apparaît qu’une telle législation nationale vise, contrairement à la 

perspective dans laquelle s’inscrit l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23, non 

pas les travailleurs qui font l’objet d’un licenciement, mais ceux dont le contrat de travail 

est transféré, étant entendu que le choix de ces dernières personnes par le cessionnaire se 

fonde sur des raisons techniques, économiques et organisationnelles. 

58. S’il est vrai que les travailleurs non choisis par le cessionnaire concerné et, 

partant, licenciés sont implicitement mais nécessairement ceux dont aucune raison 

technique, économique ou organisationnelle n’impose, aux yeux dudit cessionnaire, le 

transfert du contrat de travail, il n’en demeure pas moins que ce cessionnaire n’est soumis 

à aucune obligation de démontrer que les licenciements intervenus dans le cadre du 

transfert sont dus à des raisons d’ordre technique, économique ou organisationnel. 

59. Il apparaît donc que l’application d’une législation nationale telle que celle en 

cause au principal est de nature à compromettre sérieusement le respect de l’objectif 

principal de la directive 2001/23, tel que précisé à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci et 

rappelé au point 52 du présent arrêt, à savoir la protection des travailleurs contre les 

licenciements injustifiés en cas de transfert d’entreprise ». 
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 La Cour en a conclu que 

« [l]a directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le 

rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des 

travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises 

ou d’établissements, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens 

qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle au principal, qui, en cas de 

transfert d’une entreprise intervenu dans le cadre d’une procédure de réorganisation 

judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou 

partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les 

travailleurs qu’il souhaite reprendre ». 

1.8. Il est ainsi constaté dans les développements de la proposition à l’examen que, 

« [m]ême si le transfert sous autorité judiciaire organisé par les articles XX.84 et 

suivants du Code de droit économique diffère quelque peu du transfert d’entreprise 

organisé par la loi sur la continuité des entreprises, il est néanmoins important de veiller à 

ce qu’aucune controverse ne puisse naître quant à la compatibilité de la loi belge avec la 

directive 2001/23, telle qu’interprétée par la Cour de justice » (p. 4). 

1.9. Afin de se conformer à la jurisprudence de l’arrêt Plessers précité, deux pistes de 

solution s’offrent au législateur 
9
 : 

 – soit supprimer la possibilité pour le cessionnaire de choisir les membres du 

personnel qu’il souhaite reprendre 
10

 ; 

 – soit adapter la procédure de réorganisation judiciaire dans son ensemble afin de 

la rendre conforme aux conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2001/23/CE et 

pouvoir bénéficier ainsi de l’exception prévue à cet article. 

1.10. Interrogé quant à la solution retenue par la proposition de loi à l’examen, le 

mandataire de la Présidente de la Chambre des représentants a confirmé que 

« [l]e choix a été opté de rendre le scénario de [procédure de réorganisation 

judiciaire] par transfert conforme à l’article 5 de la directive ». 

1.11. Dès lors que l’option retenue consiste à adapter la procédure de réorganisation 

judiciaire dans son ensemble afin de la rendre conforme aux conditions d’application de 

l’article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2001/23/CE, l’attention du législateur doit être attirée 

sur le fait que, dans son arrêt Plessers, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que 

la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice ne répondait à 

aucune des trois conditions cumulatives de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 

n° 2001/23/CE. 

                                                 
9
 C. ALTER et Z. PLETINCKX, « Transfert d’entreprise sous autorité de justice, réduction de la masse salariale et 

conformité au droit européen », J.T., 2019, p. 548. 

10
 Le risque de cette option étant, selon C. Alter et Z. Pletinckx, de « priver la procédure de réorganisation judiciaire 

par transfert d’une grande partie de son utilité, qui a déjà été démontrée à plusieurs reprises devant les cours et 

tribunaux » (C. ALTER et Z. PLETINCKX, ibidem). 
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 Même si cette interprétation de la Cour est contestée par la doctrine (à tout le 

moins s’agissant des première et troisième conditions) 
11

, il n’en demeure pas moins qu’il 

convient d’adapter la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice 

réalisée par la proposition à l’examen en manière telle que chacune des trois conditions 

cumulatives de l’article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2001/23/CE soit remplie, afin que, 

selon les termes des développements de la proposition à l’examen, « aucune controverse ne 

puisse naître quant à la compatibilité de la loi belge avec la directive 2001/23/CE, telle 

qu’interprétée par la Cour de justice » (p. 4). 

 Le législateur est par conséquent invité, dans la suite de ses travaux, à justifier plus 

systématiquement le respect de chacune des trois conditions précitées. 

 À cet égard, l’attention du législateur est plus particulièrement attirée sur les 

éléments suivants : 

 a) S’agissant de la deuxième condition à respecter (à savoir la poursuite de la 

liquidation des biens du cédant), force est de constater que, si la proposition entend modifier à cet 

égard les articles XX.39 et XX.84, § 1
er

, alinéa 1
er

, du CDE afin de supprimer l’objectif de la 

poursuite des activités, elle ne modifie par contre pas d’autres dispositions qui donnent pourtant 

une préférence à la sauvegarde des activités. Il en va ainsi des dispositions suivantes : 

 – l’article XX.87, § 1
er

, alinéa 1
er

, du CDE, selon lequel « [l]e mandataire de 

justice désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession 

des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de 

l’activité de l’entreprise » ; 

– l’article XX.87, § 1
er

, alinéa 2, du CDE, qui prévoit que le mandataire de justice 

recherche et sollicite des offres « en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de 

l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers » (italiques ajoutés) ; 

– l’article XX.89, § 1
er

, alinéa 1
er

, du CDE, qui dispose qu’« [e]n cas de pluralité 

d’offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de 

l’emploi par un accord social ». 

 Si l’intention du législateur est effectivement de rendre la législation conforme aux 

conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2001/23/CE en ne visant plus que 

l’hypothèse d’une liquidation de la société concernée par la procédure, il s’agira de veiller à ce 

que les autres dispositions pertinentes du CDE soient adaptées en conséquence, sous réserve de 

l’observation formulée au littera b), alinéa 3, ci-dessous. 

                                                 
11

 Not. J. WILDEMEERSCH et R. AYDOGDU, « L’arrêt Plessers de la Cour de justice de l’Union européenne : une 

condamnation ‘avec sursis’ de la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice », J.L.M.B., 2019, 

p. 1270 ; C. ALTER et Z. PLETINCKX, « Transfert sous autorité de justice, réduction de la masse salariale et 

conformité au droit européen », J.T., 2019, pp. 547 et 548, n° 4 ; S. JACMAIN et I. VEROUGSTRAETE, « Premières 

réflexions critiques et pratiques suite à l’arrêt Plessers », R.D.C., 2019, pp. 547 à 551, n
os

 14 à 18 ; A. ZENNER, 

Traité du droit de l’insolvabilité, Limal, Anthemis, 2019, p. 542, n° 728. 
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 b) S’agissant toujours de la deuxième condition à respecter, la doctrine a fait 

remarquer ce qui suit : 

« Il est important de distinguer, lorsqu’il est question du maintien des travailleurs 

dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de 

justice, s’il s’agit d’un transfert d’activité total ou partiel. 

En effet, lorsque le transfert envisagé porte sur la totalité de l’activité, l’opération 

s’apparente à un transfert par abandon d’actifs dans une dynamique de liquidation de 

l’entreprise, exactement comme c’est le cas lorsqu’un curateur de faillite cède l’activité de 

la société faillie. Tel était d’ailleurs l’esprit du projet de loi ayant abouti à la [loi sur la 

continuité des entreprises], comme le rappelle A. Zenner 
12

, le texte de la proposition de 

loi précisant, au sujet du projet d’article qui a abouti à l’actuel article XX.86 CDE, que 

‘[l]e but de cette disposition est de clarifier la nature du transfert d’entreprise. Il s’agit 

bien du transfert de l’entreprise dans le but, ou avec effet, de liquider le patrimoine du 

débiteur. En pratique, si l’entreprise ou ses activités rentables sont cédées, le patrimoine 

du débiteur (en règle, une personne morale) sera liquidé. La suite sera une liquidation ou 

faillite du débiteur. Ceci implique que les règles de la directive européenne n° 2001/23/CE 

applicables aux cessions volontaires ne seront pas d’application’ 
13

. Une telle opération 

tend, en effet, au maintien de l’activité économique en préservant les droits des créanciers 

et les emplois. Pareil transfert satisfait aux trois conditions posées à l’article 5 de la 

directive n° 2001/23/CE, en sorte qu’en principe le cessionnaire n’est pas obligé de 

reprendre l’intégralité du personnel et ne doit pas motiver sa décision quant à ce. 

Par contre, lorsque le transfert porte sur une partie de l’activité, il s’agit, cette fois, 

pour l’entreprise en difficulté de se préserver contre la liquidation de ses activités, en en 

conservant une branche et en en cédant une autre à un tiers censé en poursuivre 

l’exploitation. Ce second type de transfert n’a, à l’évidence, pas de vocation liquidative et 

doit, partant, respecter les règles du maintien des travailleurs dans le cadre d’un transfert 

d’entreprise conventionnel de droit commun conformément à l’article 3 de la directive 

n° 2001/23/CE. Rappelons néanmoins que, dans cette hypothèse, l’article 4 de cette même 

directive autorise le cédant et le cessionnaire à opérer des licenciements pour autant que 

ceux-ci soient justifiés par des raisons économiques, techniques ou d’organisation dues à 

des circonstances supplémentaires au transfert qui impliquent des changements sur le plan 

de l’emploi. 

La proposition d’interprétation conforme à laquelle nous préconisons d’avoir 

recours devrait, par conséquent, tenir compte du type de transfert envisagé (par abandon 

d’actifs ou partiel) afin de déterminer au regard de quelles dispositions de la directive 

n° 2001/23/CE nos juridictions doivent appliquer les articles XX.86, § 3, CDE et 12 CCT 

n° 102. 

Le législateur belge devrait impérativement consacrer cette dichotomie dans le 

Livre XX CDE afin de mettre ce dernier en conformité avec la 

directive n° 2001/23/CE » 
14

 (italiques ajoutés). 

                                                 
12

 Note de bas de page n° 86 de l’article cité : A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, o.c., p. 534, n° 722. 

13
 Note de bas de page n° 87 de l’article cité : Doc. parl., Chambre, 2007-2008, n° 52-0160/001, p. 35. 

14
 N. OUCHINSKY, « État des lieux de l’application des règles européennes de reprise des travailleurs dans le cadre 

d’un transfert d’entreprise sous autorité de justice un an après l’arrêt Plessers : le pouvoir d’appréciation du juge 

national dans l’application du principe de l’interprétation conforme en droit social communautaire», R.D.C.-T.B.H., 

2020/6, pp. 831 et 832. 
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La proposition à l’examen n’entend pas consacrer la dichotomie suggérée 

ci-dessus. Interrogé à cet égard, le mandataire de la Présidente de la Chambre des représentants a 

précisé ce qui suit : 

« L’article de doctrine précité envisage le cas d’un transfert partiel des actifs de 

l’entreprise laquelle subsisterait après l’opération de transfert dès lors qu’elle garderait 

une partie de ses activités. Dans la proposition il est explicitement prévu qu’au terme du 

transfert, à la clôture de la procédure, le cédant doit être mis en liquidation ou en faillite 

(voir supra). Il n’est nullement question que l’entreprise cédante préserve des activités et 

ce que le transfert soit total ou partiel (çàd que le cessionnaire achète l’intégralité des 

actifs ou pas du cédant). Le critère n’est pas tant le transfert de la totalité des actifs mais la 

liquidation ou la faillite de l’entreprise au terme de la procédure. Tous les biens de 

l’entreprise seront ainsi liquidés ». 

 Le législateur est appelé à justifier les raisons pour lesquelles la loi ne pourrait pas 

maintenir deux types de transfert : 

 (i) un transfert total, qui réalise « une liquidation ordonnée de l’entreprise » et 

aboutit nécessairement à une liquidation ou une faillite ; c’est d’un tel transfert que la proposition 

de loi entend assurer la conformité à l’article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2001/23/CE, tel 

qu’interprété par l’arrêt Plessers ; 

 (ii) un transfert sous autorité de justice d’une partie seulement des activités, 

combiné ou non avec un autre objectif de réorganisation, qui pourrait avoir pour objectif principal 

le maintien de la continuité ou l’intérêt des créanciers et qui ne conduirait pas inévitablement à 

une liquidation ou une faillite de l’entreprise ; à considérer qu’un tel transfert ne pourrait pas 

bénéficier de l’application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, encore l’encadrement du 

« droit de choisir » le personnel à reprendre pourrait-il être modifié pour satisfaire aux conditions 

de l’article 4 de la directive, tel qu’interprété par l’arrêt Plessers, comme le prévoit d’ailleurs la 

proposition de loi (voir ci-dessous). 

 c) Interrogé quant à la troisième condition à respecter (à savoir, le contrôle d’une 

autorité publique compétente), le mandataire de la Présidente de la Chambre des représentants a 

précisé ce qui suit : 

« Cette troisième condition est remplie du fait de l’intervention d’un mandataire de 

justice et de l’intervention du tribunal de l’insolvabilité. Il s’agit d’un transfert sous 

autorité judiciaire ». 

 Force est toutefois de constater que ces éléments n’ont pas été jugés suffisants par 

la Cour de justice pour respecter la troisième condition de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 

n° 2001/23/CE. La Cour a notamment relevé, pour conclure au non-respect de cette condition, 

que le mandataire de justice est chargé d’organiser et de réaliser le transfert « au nom et pour le 

compte du débiteur ». La proposition à l’examen n’entend cependant pas modifier à cet égard 

l’article XX.85, alinéa 1
er

, du CDE 
15

. 

                                                 
15

 En ce sens, cons. C. Alter et Z. Pletinckx, qui plaident pour « renforcer le pouvoir du mandataire de justice quant 

aux offres qui seraient ou non présentées au tribunal, en supprimant notamment le principe (au demeurant 

relativement théorique) selon lequel celui-ci agirait ‘au nom et pour compte du débiteur’ » (C. ALTER et 
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 Le législateur sera par conséquent attentif au respect complet de cette 

troisième condition. 

1.12. Enfin, dès lors que la proposition à l’examen entend adapter la procédure de 

réorganisation judiciaire dans son ensemble afin de la rendre conforme aux conditions de 

l’article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2001/23/CE, l’attention du législateur est attirée sur le 

fait qu’il n’est dès lors pas strictement nécessaire, pour se conformer en tant que tel à l’arrêt 

Plessers, de prévoir les modifications proposées à l’article XX.86, § 3, du CDE quant à 

l’encadrement du « droit de choisir » le personnel à reprendre. 

 Il s’agit en particulier de la modification introduisant l’exigence, nouvelle, que les 

raisons techniques, économiques ou organisationnelles qui doivent motiver le choix éventuel de 

ne pas reprendre l’ensemble des travailleurs soient « indépendantes du transfert envisagé ». Cette 

exigence est en effet inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 

relative à l’article 4 de la directive n° 2001/23/CE selon laquelle « des licenciements survenus 

dans un contexte de transfert d’entreprise doivent être motivés par des raisons économiques, 

techniques ou d’organisation sur le plan de l’emploi qui ne tiennent pas intrinsèquement audit 

transfert » (italiques ajoutés). 

Dès lors que (i) la proposition de loi tend à rendre la procédure de réorganisation 

judiciaire conforme à cet article 5 et que (ii) le but de l’article 5, paragraphe 1, de la directive est 

précisément de permettre aux États membres d’écarter l’application de l’article 4 de la directive, 

le législateur est appelé à justifier les modifications proposées à l’article XX.86, § 3, du CDE. 

B. Quant aux mesures envisagées pour « endiguer la vague annoncée de faillite » 

2. Les développements de la proposition à l’examen sur ce point sont directement 

inspirés d’un article du président du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, Jean-Philippe Lebeau, 

publié dans le Journal des Tribunaux en 2015 
16

, dans lequel celui-ci plaidait en faveur de 

mesures pour « lutter contre le phénomène des ‘coquilles vides’ » : 

« Nombreuses sont les faillites qui concernent des personnes morales en 

déshérence, ne disposant plus d’aucun actif, n’employant pas ou plus de travailleurs, dont 

personne ne se soucie plus et dont il faut favoriser la disparition pour éviter qu’elles ne 

soient utilisées à des fins non souhaitées. À cet égard, une gestion efficiente des 

ressources humaines et financières du service public doit donc viser la disparition à 

moindre coût de ces ‘coquilles’ vides. Pour réaliser cet objectif, il est préconisé 

- principalement dans l’hypothèse d’une ‘coquille’ vide - de privilégier la dissolution 

judiciaire au lieu de prononcer la faillite » 
17

. 

                                                                                                                                                              
Z. PLETINCKX, « Transfert d’entreprise sous autorité de justice, réduction de la masse salariale et conformité au droit 

européen », J.T., 2019, p. 548). 

16
 J.-Ph. LEBEAU, « La dissolution judiciaire : une procédure moins coûteuse et moins chronophage que la faillite », 

J.T., 2015/6, n° 6592, pp. 137 et 138. 

17
 Ibid., p. 137, n

os
 5 et 6. 
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 Depuis lors, la loi du 17 mai 2017 ‘modifiant diverses lois en vue de compléter la 

procédure de dissolution des sociétés’ a été adoptée. 

 Ainsi que le constatent également les développements de la proposition à 

l’examen, 

« la loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure 

de dissolution des sociétés, dont les dispositions sont aujourd’hui intégrées dans le 

Livre XX du CDE (art. XX.29) et dans le Code des sociétés et des associations (art. 2:70 

et suivants) a doté les tribunaux d’instruments bien adaptés qui leur permettent de réguler 

la problématique des personnes morales en déshérence » (p. 5). 

 Ces développements font en outre mention de la possibilité déjà existante de 

clôture immédiate de la faillite à l’article XX.135 du CDE, en reconnaissant qu’il s’agit d’une 

« solution très utile » (p. 12). 

 Cet avis est également partagé par Jean-Philippe Lebeau, qui considère qu’ 

« [a]ujourd’hui l’essai est transformé, les moyens légaux sont mis à disposition : 

nouveaux motifs de dissolution, renvoi direct de la société par la chambre d’enquête –

 future chambre des entreprises en difficulté – au tribunal, renforcement des pouvoirs du 

liquidateur judiciaire, la loi contient tout ce qui doit permettre aux tribunaux d’enrayer les 

dérèglements constatés et aux liquidateurs de responsabiliser les dirigeants de la société 

dissoute judiciairement » 
18

. 

 La loi du 17 mai 2017 ‘modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de 

dissolution des sociétés’ a certes fait l’objet de critiques doctrinales appelant une loi de 

« réparation » 
19

, mais non sur le plan des moyens légaux mis à disposition dans le cadre de la 

lutte contre le phénomène des « coquilles vides ». 

 Il résulte de ce qui précède que le législateur sera attentif, lors de la suite des 

travaux parlementaires, à clarifier l’objectif poursuivi par les mesures proposées. 

3. La proposition à l’examen introduit en outre une différence de traitement entre les 

créanciers des entreprises selon qu’elles sont des personnes morales ou d’autres entreprises visées 

à l’article I.1, alinéa 1
er

, 1°, du CDE, comme les personnes physiques ou les organisations sans 

personnalité juridique. 

 Alors que les créanciers d’une personne morale en état virtuel de faillite peuvent 

être privés du bénéfice d’actions pouvant être menées par un curateur (telles que les 

responsabilités particulières liées à l’état de faillite ou la remise en cause d’actes accomplis en 

période suspecte), les créanciers des entreprises autres que les personnes morales jouissent 

toujours de l’intervention des voies d’actions propres à l’état de faillite. 

                                                 
18

 J.-Ph. LEBEAU, « La loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution 

des sociétés : le législateur fait le choix de la dissolution judiciaire pour enrayer les abus de personne morale », 

R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 682. 

19
 D. BLONDEEL, « La ‘nouvelle’ procédure de dissolution judiciaire des sociétés », RPS-TRV, 2018/2, pp. 77 à 100. 
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 Le législateur est appelé à justifier cette différence de traitement au regard du 

principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, compte tenu de l’objectif ou des 

objectifs de la proposition de loi, notamment celui de la « disparition à moindre coût » de 

certaines entreprises pour assurer « une gestion efficiente des ressources humaines et financières 

des pouvoirs publics ». 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

Article 2 

 Les mots « et modifié par la loi du 15 avril 2018 » seront omis, dès lors que 

l’alinéa 2 de l’article XX.29, § 2, n’a pas été modifié par la loi précitée 
20

. 

Article 6 

 Interrogé quant à la portée du contrôle visé à l’article XX.86, § 3, alinéa 3, proposé 

du CDE (article 6, 2°, de la proposition), le mandataire de la Présidente de la Chambre des 

représentants a précisé que 

« [l]e tribunal devra apprécier tant l’existence que la pertinence de la motivation. 

En cas de défaut de motivation ou de non adéquation de la motivation le cessionnaire 

risque d’être tenu à la reprise de l’ensemble des travailleurs attachés à l’entreprise (au sens 

du droit social, à ne pas confondre avec la notion d’entreprise au sens du livre XX qui 

correspond au débiteur.) » 

 Par souci de sécurité juridique, le dispositif sera par conséquent complété par 

l’indication des conséquences du non-respect de l’obligation de motivation. 

 Par ailleurs, en l’absence de conséquence du non-respect de l’obligation de 

motivation (ou de la non-adéquation de la motivation) sur l’autorisation du transfert, la section de 

législation n’aperçoit pas pourquoi le contrôle n’est pas confié au tribunal du travail, juridiction 

qui peut déjà être saisie de manière facultative sur les conséquences sociales du transfert en 

application de l’article XX.86, § 5, du CDE. Le contentieux indemnitaire qui découlerait d’une 

décision irrégulière de non-reprise d’un travailleur ressortit en effet au tribunal du travail.  

 Ce dernier point soulève, plus fondamentalement, la question de la nécessité d’un 

contrôle judiciaire a priori de la motivation de la décision de non-reprise de certains travailleurs. 

Un tel contrôle n’est pas requis par l’article 4 de la directive n° 2001/23/CE tel qu’il est interprété 

par la Cour de justice de l’Union européenne. Si le non-respect de l’obligation de motivation se 

résout, a posteriori, en dommages-intérêts, l’organisation d’un contrôle préalable ne paraît pas 

justifiée dans son principe. À tout le moins, la portée de ce contrôle doit être articulée avec le 

pouvoir du juge saisi ultérieurement du contentieux indemnitaire. 

                                                 
20

 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 

www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 113. 
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Article 8 

1. Au 1°, dès lors que les mots « ou, s’il se justifie qu’elle soit poursuivie pour 

d’autres objectifs » sont supprimés, la fin de la phrase de l’article XX.93 du CDE (« qu’il le 

décharge de sa mission ») devra également être adaptée. 

 En outre, dès lors que (i) la proposition de loi entend exclure que l’entreprise 

subsiste après le transfert de tout ou partie de ses activités et que (ii) la possibilité qu’une 

réorganisation judiciaire poursuive un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité 

vise à permettre la combinaison d’un accord, amiable ou collectif, à un transfert sous autorité de 

justice, le législateur est appelé à justifier le maintien, dans d’autres dispositions que 

l’article XX.93, d’une référence à une pluralité d’objectifs de réorganisation, comme dans les 

articles XX.39, alinéa 3, XX.41, § 2, alinéa 1
er

, 2°, ou XX.48, § 1
er

, alinéa 2, 4°, du CDE. 

2. Le commentaire de l’article précise que c’est « à la demande du débiteur » que le 

tribunal prononce la liquidation ou la faillite du débiteur. 

 Interrogé à cet égard, le mandataire de la Présidente de la Chambre des 

représentants a précisé que 

« [l]’article XX.93 qui est ainsi modifié par l’article 8 de la proposition précise que 

le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu. Ainsi lors de son 

audition, le débiteur pourra exprimer son choix de liquidation ou de mise en faillite ». 

 Le dispositif gagnerait à être précisé en ce sens. 

3. L’article 8 n’impose la dissolution et liquidation du débiteur ou sa déclaration de 

faillite que lorsqu’il est une personne morale. 

 Le législateur est appelé à justifier la différence de traitement entre les entreprises 

selon qu’elles sont des personnes morales, soumises à dissolution et liquidation ou faillite, ou 

d’autres entreprises visées à l’article I.1., alinéa 1
er

, 1°, du CDE, comme les personnes physiques 

ou les organisations sans personnalité juridique. Cette différence de traitement devrait être 

justifiée tant au regard de la directive n° 2001/23/CE que du principe d’égalité et de 

non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution. 

Article 9 

1.1. Tel qu’il est rédigé, l’article XX.100, alinéa 2, proposé du CDE manque de clarté. 

1.2. La nature de la demande n’apparaît pas clairement. En effet : 

 – selon les développements, l’objectif est de permettre au créancier d’introduire 

« une citation ‘double’ : une citation en faillite et subsidiairement en dissolution judiciaire » 

(p. 6) ; 
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 – le commentaire de l’article 9 précise également que « cet article ouvre au 

demandeur en faillite la possibilité d’introduire à titre subsidiaire une demande en liquidation » et 

que, « dans ce cas-ci, il ne s’agit toutefois pas à proprement parler de demandes connexes mais 

plutôt d’une demande alternative portant sur les conséquences judiciaires à déduire d’un état de 

cessation de paiement allégué par le demandeur » (p. 9) ; 

 – quant au commentaire de l’article 10 (article XX.104, §§ 2 à 4, proposé 

du CDE), il évoque une « demande alternative de liquidation » (p. 10), tandis que l’article 10 

mentionne une « demande simultanée de dissolution ». 

 La section de législation s’interroge par conséquent sur la nature de la demande : 

s’agit-il d’une demande simultanée, alternative ou subsidiaire 
21

 ? Elle s’interroge également sur 

l’agencement procédural de ces deux demandes incompatibles entre elles. 

Les aspects procéduraux du dispositif proposé seront précisés et mieux agencés. 

1.3. De plus, tel qu’il est rédigé, le texte à l’examen ne semble pas laisser au juge le 

choix de la procédure de discontinuité la mieux adaptée à la demande du demandeur en faillite 

mais semble imposer au juge de prononcer la dissolution du débiteur si les conditions de la faillite 

sont réunies. Quant à l’article 104, §§ 2 à 4, proposé du CDE (article 10 de la proposition), il 

semble laisser la faculté au juge (et non l’obligation) de prononcer la dissolution judiciaire dans 

ce cas. 

1.4. En outre, les conditions dans lesquelles le juge est autorisé à « convertir » la 

demande de faillite en demande de dissolution judiciaire ne sont pas rédigées dans les mêmes 

termes aux articles XX.100, alinéa 2 
22

, et 104, §§ 2 et 3 
23

, proposés du CDE (articles 9 et 10 de 

la proposition). 

1.5. Enfin, alors que l’article 104, §§ 2 à 4, proposé du CDE (article 10 de la 

proposition) (ainsi que les dispositions proposées par les articles 11 et 13 à 17 de la proposition) 

vise expressément les seules personnes morales, l’article XX.100, alinéa 2, proposé du CDE 

(article 9 de la proposition) ouvre la possibilité de prononcer la dissolution judiciaire de tout 

« débiteur ». 

 Si la dissolution, par sa nature, ne concerne pas les personnes physiques, elle peut 

par contre frapper tout ou partie des organisations sans personnalité juridique, au premier rang 

desquelles la société simple, qui appartiennent à la catégorie des débiteurs par l’effet de 

l’article I.22, 7°/1 et 8°, du CDE. 

                                                 
21

 En droit judiciaire, la demande subsidiaire est celle qui n’est introduite que pour le cas où la demande principale 

serait rejetée. 
22

 « [Si] les conditions de la faillite sont réunies ». 

23
 « [Si] la personne morale a cessé ses paiements, qu’elle ne dispose pas d’actifs, qu’elle n’occupe pas ou n’a pas 

occupé de personnel au cours des dix-huit derniers mois ». 
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1.6. Au vu de ce qui précède et dans un souci de sécurité juridique, l’intention du 

législateur sera clarifiée et la cohérence des dispositions proposées par les articles 9 et 10 sera par 

conséquent revue. 

2. Interrogé quant à la portée des termes « par le même acte », le mandataire de la 

Présidente de la Chambre des représentants a précisé ce qui suit : 

« Cela vise tant l’aveu que la citation ». 

C’est en ce sens que le dispositif de l’article XX.100, alinéa 2, proposé du CDE est 

rédigé dès lors qu’il renvoie à l’alinéa 1
er

 de cette disposition. 

 Le commentaire de l’article dispose toutefois que 

« cet article ne vise pas les aveux de cessation de paiement mais uniquement les 

demandes en faillite proprement dites » (p. 10). 

 Ce commentaire ne correspond donc pas au dispositif, celui-ci ne pouvant dès lors 

être interprété comme excluant du champ d’application de la disposition concernée le débiteur sur 

aveu. 

Article 10 

1. Selon les développements de la proposition de loi, l’article 10 entend permettre au 

tribunal de l’entreprise, 

« en cas d’absence d’actifs, [de] convertir d’office, après avoir entendu les parties 

spécifiquement les parties sur ce point, la faillite en une liquidation avec clôture 

immédiate » (p. 10). 

Ce faisant, la proposition permet au juge de substituer une prétention à une autre, 

contrairement au principe dispositif relayé par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire. 

 Le commentaire de l’article précise à cet égard que 

« [c]ette disposition pourrait à première vue faire craindre que le principe du 

dispositif soit méconnu (voir sur ce principe, M. Grégoire, ‘La géométrie de l’instance’, 

RCJB, 2008, p. 57). Mais, dans ce cas-ci, la loi donne des pouvoirs exprès au juge de 

moduler l’effet de la déclaration de faillite demandée. La loi peut déroger d’ailleurs au 

principe du dispositif (P. Marchal, ‘Les principes généraux du droit’, in RPDB 2011, 

n° 190) ». 

 Ainsi que le rappellent Georges de Leval et Jean-François van Drooghenbroeck, 

« la direction du procès par les parties forme aujourd’hui un ‘postulat fondamental’ de notre droit 

judiciaire. Ce postulat se traduit dans un principe appelé ‘principe dispositif’ » 
24

. Par conséquent, 

selon Georges de Leval, « le juge méconnaît le principe dispositif et le respect des droits de la 

                                                 
24

 G. DE LEVAL et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « Principe dispositif et droit judiciaire fiscal », R.G.C.F., 2004/6, 

p. 9. 
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défense […] en imposant une solution qui lui semblerait mieux adaptée mais qui ne serait pas 

demandée, même implicitement, par les parties » 
25

. 

 La loi peut certes déroger au principe général du droit du principe dispositif. Cela 

étant, ce principe « ne trouve que très rarement exception, lorsqu’un texte autorise, voire oblige, 

formellement le juge à pourvoir le justiciable d’une prévision de la loi » 
26

. 

 On cite ainsi généralement les exemples suivants 
27

 : 

 – l’article 1017, alinéa 1
er

, du Code judiciaire, qui prévoit la condamnation 

d’office aux dépens de la partie qui a succombé ; 

 – l’article 1244 de l’ancien Code civil, qui autorise le juge à accorder d’office des 

délais de grâce au débiteur ; 

 – l’article 66 de la loi du 10 avril 1971 ‘sur les accidents du travail’, qui autorise le 

juge, lorsque l’application de la loi n’est pas contestée, à accorder d’office à la victime une 

provision sous forme d’allocations journalières ou un montant destiné à couvrir les frais éventuels 

d’expertise. 

 Force est toutefois de constater que ces rares exceptions ne vont pas jusqu’à 

permettre au juge de substituer en tant que telle une prétention à une autre, comme c’est le cas 

dans la proposition à l’examen. 

 Le législateur doit être en mesure de justifier cette dérogation proposée au principe 

dispositif au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Il convient à 

cet égard de relever que la proposition à l’examen entend déjà permettre aux demandeurs en 

faillite « hésitants » quant à la procédure à suivre d’introduire une citation « à double détente », 

laissant le soin au juge d’opter pour la procédure la plus adéquate. 

 Par ailleurs, la précision insérée dans le paragraphe 2 proposé de l’article XX.104 

du CDE, selon laquelle le juge pourra « prononcer d’office, après avoir entendu les parties, la 

dissolution judiciaire », est insuffisante pour garantir le respect des droits de la défense des 

parties et spécialement le principe du contradictoire. Ces mots seront remplacés par les mots 

suivants : 

« prononcer d’office, après avoir entendu les parties sur cette requalification de la 

demande, le cas échant moyennant une réouverture des débats, la dissolution judiciaire ». 

2. Les développements justifient la mesure envisagée de citation « à double détente » 

au motif que le demandeur en faillite peut avoir « de bonnes raisons de […] laisser le choix au 

tribunal de l’entreprise parfaitement au fait de la situation du débiteur » (italiques ajoutés). Le 

                                                 
25

 G. DE LEVAL, Droit judiciaire, tome 2, chapitre 2 - La demande, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 125. 

26
 J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « L’objet de la demande est le résultat factuel recherché par son auteur », R.C.J.B., 

2020/1, p. 12. 

27
 P. MARCHAL, Principes généraux du droit, Section 4 - Quatrième principe : le principe dispositif, Bruxelles, 

Bruylant, 2014, p. 214. 
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commentaire poursuit en précisant qu’« il ne parait pas opportun d’imposer au demandeur la 

charge de la preuve d’une absence d’actifs : le demandeur n’aura souvent pas accès à ces 

éléments et ce serait lui imposer une charge de la preuve excessive. Prouver l’état de cessation de 

paiement est déjà relativement complexe pour les créanciers » (p. 10). 

 Dans l’hypothèse d’une citation en faillite, le juge ne disposera par conséquent que 

« des éléments soumis par le demandeur et des éléments collectés conformément aux 

articles XX.21 à XX.23 CDE » 
28

 pour évaluer s’il se trouve ou non face à une « coquille vide ». 

 Il est toutefois reconnu, dans le commentaire de l’article 10, que, dans l’hypothèse 

d’un aveu de faillite, « les conditions sont toutefois différentes : le tribunal dispose des éléments 

contenus dans la déclaration d’aveu ce qui permet de prendre une décision plus aisée ». 

 Le législateur devra par conséquent s’assurer que, dans l’hypothèse d’une citation 

en faillite, le juge dispose des moyens suffisants pour vérifier l’absence d’actifs d’un débiteur, 

dès lors qu’il n’appartient pas au demandeur en faillite de le prouver. À défaut, le juge serait dans 

l’impossibilité d’effectuer la conversion envisagée. 

3. L’actif d’un débiteur failli consiste non seulement dans les biens corporels ou 

incorporels que le curateur a la mission de réaliser ou récupérer mais encore dans le produit de 

diverses actions pouvant être menées par le curateur, telles que celles relatives aux responsabilités 

particulières liées à l’état de faillite ou la remise en cause d’actes accomplis en période suspecte. 

 Dans un arrêt du 5 juin 2020 (C.19.0550.F/1), la Cour de cassation a d’ailleurs 

jugé que le crédit d’une société est ébranlé lorsqu’il existe des indices que sa dissolution est 

préjudiciable aux créanciers en ce qu’elle les priverait du bénéfice de telles actions. 

 Le législateur est appelé à clarifier que l’absence d’actifs ne peut être tenue pour 

établie si le juge n’a pas préalablement vérifié l’absence d’indices que la dissolution priverait, en 

l’espèce, les créanciers de la société du bénéfice d’actions pouvant être menées par le curateur. 

4. L’article XX.104, § 4, alinéa 1
er

, proposé, fait notamment référence à la « décision 

visée à l’article XX.100, alinéa 2 ». 

 L’article XX.100, alinéa 2, proposé ne porte toutefois pas sur une décision en tant 

que telle mais sur la possibilité de demander au tribunal de prononcer la dissolution judiciaire du 

débiteur. 

 Interrogé à cet égard, le mandataire de la Présidente de la Chambre des 

représentants a précisé que 

« [c]’est la décision (de prononciation) de dissolution judiciaire qui est visée car 

elle est insérée à l’alinéa 2 de l’article XX.100 ». 

 Par souci de sécurité juridique, le dispositif gagnerait à être précisé en ce sens. 

                                                 
28

 Article XX.104, § 2, alinéa 1
er
, proposé du CDE. 
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5. À l’article XX.104, § 4, alinéa 2, proposé, les mots « au § 4 » seront remplacés par 

les mots « à l’alinéa 1
er

 ». 

Article 13 

 Selon le commentaire de l’article 13, celui-ci a pour objet de « supprimer certains 

obstacles à la liquidation effectuée sous supervision judiciaire ». Il s’agit plus précisément de 

« supprimer la possibilité pratiquement jamais utilisée d’un renvoi pour réexamen d’une demande 

de liquidation par les chambres des entreprises en difficulté, ainsi que d’un contrôle effectué par 

le président du tribunal de l’entreprise sur le déroulement de la procédure » (p. 12). L’article 13 

entend par conséquent notamment abroger l’article 2:74, § 1
er

, alinéa 3, du Code des sociétés et 

des associations, qui dispose comme suit dans le cas d’une société restée en défaut de satisfaire à 

l’obligation de déposer les comptes annuels : 

« Dans le cas d’une demande introduite par un intéressé ou le ministère public, le 

tribunal accorde un délai de régularisation de trois mois au moins, et il renvoie le dossier à 

la chambre des entreprises en difficulté qui en assure le suivi. Après l’expiration du délai, 

le tribunal statue sur rapport de la chambre des entreprises en difficulté ». 

 Force est toutefois de constater que ce que le commentaire de l’article qualifie de 

« complications inutiles » 
29

 a été présenté comme des « garde-fous » lors de la réforme de la 

procédure de dissolution judiciaire par la loi du 17 mai 2017 ‘modifiant diverses lois en vue de 

compléter la procédure de dissolution judiciaire des sociétés’ 
30

 : 

– « Cependant, afin d’éviter, par le biais de cette nouvelle procédure, la dissolution 

des sociétés qui connaissent des difficultés passagères pour diverses raisons, telles que la 

situation familiale difficile d’un gérant, un état de santé compliqué ou la négligence du 

comptable, de nombreuses balises réfléchies en concertation avec les acteurs du terrain 

ont été mises en place […] » 
31

.  

– « […] [N]ous avons prévu plusieurs garde-fous dans le texte pour les entreprises 

qui rencontrent un problème, que ce soit le gérant qui est malade, que ce soit le comptable 

qui rencontre des difficultés. Nous sommes très attentifs à ces cas d’école. Ces garde-fous 

ont trait à la procédure […] » 
32

. 

– « […] Je vais vous expliquer rapidement la procédure, parce que nous en avons 

déjà abondamment parlé. Deux voies sont possibles. M. Laaouej a évoqué la première, à 

savoir l’absence de dépôt des comptes annuels. En ce cas, l’action en dissolution est 

intentée par tout intéressé, par exemple un créancier impayé qui espère ainsi que sa 

créance sera acquittée, ou par le ministère public. 

                                                 
29

 Ibidem. 

30
 Suite à cette réforme, l’absence de dépôt des comptes annuels sur un seul exercice social suffit à fonder la 

dissolution judiciaire (alors que le délai était antérieurement de trois exercices consécutifs). Voir à ce sujet, 

J.-Ph. LEBEAU, « La loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution des 

sociétés : le législateur fait le choix de la dissolution judiciaire pour enrayer les abus de personne morale », R.D.C.-

T.B.H., 2017/7, p. 673 ; D. BLONDEEL, « La ‘nouvelle’ procédure de dissolution judiciaire des sociétés », RPS-TRV, 

2018/2, pp. 77 à 100. 

31
 C.R.I., Séance plénière, 4 mai 2017, après-midi, CRIV 54 PLEN 166, pp. 35 et 36 

32
 Ibidem, p. 41. 

‡
L

W
-C

G
B

V
L

A
F

D
F

-G
IE

H
JQ

W
‡
 

M&D  Seminars 46



68.479/2 avis du Conseil d’État/advies Raad van State 21/43 

 

 

Dans cette hypothèse, la société citée à comparaître sera entendue par le tribunal 

qui aura l’obligation de lui accorder un délai de régularisation d’au moins trois mois. 

Très vite, le tribunal se rendra compte du type de société auquel il a affaire : soit 

une société fantôme, soit une société en difficulté ou une société qui connaît des 

négligences passagères. En fonction des circonstances et de la cause, le tribunal 

déterminera si ce délai de trois mois est suffisant. Rien ne lui interdit, si par exemple le 

gérant souffre d’une maladie grave ne lui permettant pas de faire face à ses obligations 

dans ce laps de temps, de lui accorder un délai plus long pour se conformer à ses 

obligations légales, obligations qui ont leur raison d’être et qui doivent être respectées. 

Le dossier est alors suivi par la chambre d’enquête qui mettra tout en œuvre pour 

remettre la société sur les rails. C’est sa mission – ne l’oublions pas – suivant la loi du 

31 janvier 2009. On peut en quelque sorte considérer que nous sommes dans la 

philosophie de la seconde chance. C’est ce que je vous disais tout à l’heure, monsieur 

Laaouej. Plus tôt le problème est décelé, plus tôt il pourra être réglé. 

À l’expiration du délai de régularisation, le tribunal, qui est composé de juges 

consulaires issus du monde des affaires, décidera si la société doit ou non être dissoute. Ce 

sera le cas pour la société fantôme. Rappelons que nous sommes dans une procédure 

judiciaire qui implique évidemment tous les recours qui y sont liés: opposition et appel. 

Ces différentes garanties qui pourraient freiner la dissolution de sociétés fantômes 

sont nécessaires afin d’éviter que des sociétés qui ne sont pas de mauvaise foi mais qui, 

pour des raisons justifiées, ont été négligentes, ne soient pas pénalisées » 
33

. 

 Au vu de ce qui précède, le législateur veillera par conséquent à s’assurer de la 

proportionnalité de la disposition à l’examen eu égard aux garde-fous institués par le législateur 

en 2017. À cet égard, le fait que ce mécanisme ne soit pratiquement jamais utilisé n’est pas de 

nature à justifier en soi sa suppression. 

Article 14 

 Tel qu’il est rédigé (« mais décide que la faillite ne doit pas être déclarée ouverte 

mais peut prononcer la dissolution »), l’article 2:74/1 proposé du Code des sociétés et des 

associations manque de clarté. 

 Interrogé à cet égard, le mandataire de la Présidente de la Chambre des 

représentants a précisé qu’ 

« [i]l faudrait à mon sens plutôt dire peut décider de ne pas prononcer la faillite 

mais la dissolution ». 

 La formulation du dispositif sera revue en ce sens. 

                                                 
33

 Ibidem, pp. 43 et 44. 
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Articles 16 et 17 

 À l’instar de ce que la proposition à l’examen prévoit pour les sociétés 
34

, il 

conviendrait de compléter le Code des sociétés et associations afin de prévoir également pour les 

associations et les fondations la nouvelle cause de dissolution judiciaire introduite à 

l’article XX.104 proposé du CDE. 

Article 18 

 La section de législation n’aperçoit pas les raisons spécifiques qui justifient la 

dérogation à la règle générale d’entrée en vigueur des lois le dixième jour après la publication au 

Moniteur belge telle qu’elle est fixée par l’article 4, alinéa 1
er

, de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à 

l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en 

vigueur des textes légaux et réglementaires’. 

*

                                                 
34

 Article 2:74/1 proposé du Code des sociétés et des associations (article 14 de la proposition). 
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 Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, 

eerste lid, 2°, van de wetten ‘op de Raad van State’, gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de 

afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten 

haar onderzoek tot de rechtsgrond van het voorstel,
‡ 

de bevoegdheid van de steller van de 

handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten. 

 Wat die drie punten betreft, geeft het voorstel aanleiding tot de volgende 

opmerkingen. 

VOORAFGAANDE OPMERKING 

 Voorliggend wetsvoorstel strekt tot aanpassing van boek XX van het Wetboek van 

economisch recht (hierna: “het WER”), dat betrekking heeft op de insolventie van de 

ondernemingen. 

 De afdeling Wetgeving vestigt de aandacht van de wetgever op het feit dat een 

nieuwe Europese regelgeving inzake het insolventierecht uitgevaardigd is: het gaat om 

richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ‘betreffende 

preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, 

en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake 

herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van 

Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie)’. Luidens 

artikel 34 van die richtlijn verstrijkt de omzettingstermijn op 17 juli 2021.
1
 

 Ter wille van de samenhang dient de wetgever bijgevolg na te gaan of het niet 

opportuun zou zijn de voorgestelde wijzigingen in te passen in het ruimere kader van een 

volledige omzetting van de voornoemde richtlijn.
2
 Het verdient aanbeveling om in de 

parlementaire stukken die de parlementaire voorbereiding met betrekking tot het voorstel 

omvatten, uitleg te verstrekken aangaande dat punt. 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

 Het voorliggende voorstel heeft in “de actuele context van een gezondheidscrisis 

en economische crisis zonder voorgaande” een dubbele strekking, te weten (A) “de gevolgen van 

het arrest-Plessers (…) regelen” en (B) “de aangekondigde golf van faillissementen [indijken]”. 

                                                 
‡
 Aangezien het om een wetsvoorstel gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de hogere 

rechtsnormen verstaan. 

1
 Artikel 34 van richtlijn (EU) 2019/1023: “[…] met uitzondering van de bepalingen die nodig zijn om te voldoen 

aan artikel 28, onder a), b) en c), die uiterlijk op 17 juli 2024 van toepassing zijn, en van de bepalingen die nodig zijn 

om aan artikel 28, onder d), te voldoen, die uiterlijk op 17 juli 2026 van toepassing zijn […]”. 

2
 Zie in dezelfde zin advies 67.623/2, op 8 juli 2020 verstrekt over een wetsvoorstel ‘tot wijziging van boek XX van 

het Wetboek van economisch recht’ (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 1337/2, 3 tot 16, 

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67623.pdf. 
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A. Betreffende de maatregelen om de gevolgen van het arrest-Plessers te regelen 

1.1. Naar luid van de toelichting strekt het voorliggende voorstel er inzonderheid toe 

“de gevolgen van het arrest-Plessers te regelen”,
3
 dat op 16 mei 2019 gewezen is door het Hof 

van Justitie van de Europese Unie
4
 en waarin het Hof zich uitgesproken heeft over de 

verenigbaarheid van de behandeling van de werknemers in het kader van de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag in het licht 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’. 

1.2.  Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/23/EG luidt als volgt: 

“De rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op 

het tĳdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, gaan 

door deze overgang op de verkrĳger over.  

De lidstaten kunnen bepalen dat de vervreemder en de verkrĳger na het tĳdstip van 

de overgang hoofdelĳk aansprakelĳk zĳn voor de verplichtingen welke vóór het tĳdstip 

van de overgang voortvloeien uit een op het tĳdstip van de overgang bestaande 

arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking.” 

1.3. Artikel 4 van dezelfde richtlijn luidt dan weer als volgt: 

“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 

werknemer ten gevolge heeft, wordt de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking 

geacht te zĳn verbroken door toedoen van de werkgever.” 

1.4. Bij artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23/EG kan evenwel afgeweken worden van 

de regelingen voor de bescherming van de werknemers, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4, 

indien voldaan wordt aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden: 

 – de vervreemder is verwikkeld in een faillissementsprocedure of in een 

soortgelĳke procedure; 

 – de procedure wordt opgestart met het oog op de liquidatie van het vermogen van 

de vervreemder; 

                                                 
3
 Toelichting bij het voorliggende voorstel, blz. 3. 

4
 HJEU, 16 mei 2019, C-509/17, Plessers, EU:C:2019:424. 
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 – en de procedure verloopt onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie. 

1.5. In het Belgisch recht wordt de behandeling van de werknemers in geval van 

gerechtelijk reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag geregeld bij artikel XX.86 

van het WER (voorheen artikel 61 van de wet van 31 januari 2009 ‘betreffende de continuïteit 

van de ondernemingen’), dat bepaalt wat volgt: 

“§ 1. Onverminderd de bepalingen van dit boek verduidelijkt een collectieve 

arbeidsovereenkomst die gesloten is in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend 

verklaard is door de Koning de nadere regels voor de overdracht van de rechten en 

verplichtingen van de werknemers die betrokken zijn bij een overdracht van onderneming 

onder gerechtelijk gezag. 

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst regelt: 

1° de informatieverstrekking aan de bij de overdracht onder gerechtelijk gezag 

betrokken werknemers, indien er in de onderneming noch een ondernemingsraad noch een 

vakbondsafvaardiging is; 

2° de informatie die de gerechtsmandataris moet overmaken aan de verkrijger en 

de betrokken werknemers op basis van de gegevens die de schuldenaar moet verstrekken; 

3° het behoud van de rechten en verplichtingen van de bij een overdracht onder 

gerechtelijk gezag betrokken werknemers, met inbegrip van de afwijkingsmogelijkheden 

hierop; 

4° de keuze van de werknemers die zullen worden overgenomen; 

5° de nadere regels voor het sluiten van een overeenkomst van voorgenomen 

overdracht tussen de schuldenaar of de gerechtsmandataris en de verkrijger, alsook de 

inhoud van deze overeenkomst aangaande de rechten en de verplichtingen van de 

overgenomen werknemers; 

6° het lot van de schulden jegens de overgenomen werknemers. 

§ 3. De keuze van de werknemers die zullen worden overgenomen, behoort aan de 

verkrijger. 

De keuze van de verkrijger moet worden bepaald door technische, economische en 

organisatorische redenen en moet gebeuren zonder verboden differentiatie. 

Inzonderheid de werknemersvertegenwoordigers in de overgedragen onderneming 

of het overgedragen gedeelte van de onderneming mogen niet anders worden behandeld, 

alleen vanwege de activiteit uitgeoefend als werknemersvertegenwoordiger in de 

overgedragen onderneming of het overgedragen gedeelte van de onderneming. 

Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de afwezigheid van verboden 

differentiatie geacht bewezen te zijn indien de voor de overdracht onder gerechtelijk 

gezag bestaande verhouding tussen de werknemers van de overgedragen onderneming of 

het overgedragen gedeelte van de onderneming en hun vertegenwoordigers in de organen 

van die onderneming of dat gedeelte van de onderneming na de overdracht behouden 

blijft. 

§ 4. De in paragraaf 1 bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst kan de verkrijger 

en de overgenomen werknemer toestaan om de individuele arbeidsovereenkomst op het 

ogenblik van de overdracht onder gerechtelijk gezag te wijzigen, voor zover de 

aangebrachte wijzigingen hoofdzakelijk verband houden met technische, economische of 

organisatorische redenen. 
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§ 5. De verkrijger, de schuldenaar of de gerechtsmandataris kan, bij verzoekschrift 

dat wordt gericht aan de arbeidsrechtbank van de maatschappelijke zetel of de 

hoofdinrichting van de schuldenaar, de homologatie vragen van de in paragraaf 2, 5°, 

bedoelde overeenkomst van voorgenomen overdracht. 

De arbeidsrechtbank gaat na of de ondertekenende partijen de wettelijke 

voorwaarden vervuld hebben en of de openbare orde werd nageleefd. 

De rechtbank spreekt zich bij hoogdringendheid uit, na de vertegenwoordigers van 

de werknemers en de verzoeker te hebben gehoord. 

§ 6. Als de homologatie wordt verleend, kan de verkrijger tot geen andere 

schulden en verplichtingen worden gehouden dan die welke voorkomen in de 

overeenkomst waarvan de homologatie is aangevraagd. Het implementeren van de 

wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden die collectief zijn overeengekomen of worden 

toegepast, is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van het sluiten van een 

collectieve arbeidsovereenkomst die de bewoordingen ervan overneemt.” 

1.6. Roman Aydogdu en Jonathan Wildemeersch stellen dienaangaande het volgende: 

“Au départ de la prémisse que l’exception prévue par l’article 5 [de la 

directive n° 2001/23/CE] était applicable à un transfert sous autorité de justice réalisé dans 

le cadre d’une réorganisation judiciaire, la question politique et économique du sort des 

travailleurs de l’entreprise transférée a fait l’objet d’une solution de compromis, consacrée 

par l’article XX.86 du Code de droit économique (‘C.D.E.’), anciennement article 61 de la 

L.C.E. et la C.C.T. n° 102. 

Pour nous limiter à la seule problématique dont la Cour de justice était saisie dans 

l’affaire Plessers, à savoir la reprise du personnel, le droit belge prévoit que le 

cessionnaire n’est pas tenu de reprendre l’ensemble du personnel mais uniquement les 

travailleurs qu’il choisit, étant précisé que son choix doit être dicté par des raisons 

techniques, économiques ou organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite 

(article XX.86, paragraphe 3, du C.D.E. et article 12 de la C.C.T. n° 102). 

Dès l’adoption de ce compromis, plusieurs auteurs ont cependant mis en doute la 

possibilité d’appliquer à la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice 

l’exception portée par l’article 5, paragraphe 1
er

, de la directive 2001/23 et, partant, la 

compatibilité des dérogations faites par l’article XX.86 du C.D.E. et la C.C.T. n° 102, aux 

articles 3 et 4 de la directive 2001/23 
5
, notamment quant à la faculté pour le cessionnaire 

de choisir les travailleurs repris, sur la base de raisons techniques, économiques ou 

organisationnelles.
6
”

7
 

                                                 
5
 Voetnoot 3 van het geciteerde artikel: H. VAN HOOGENBEMT, “De werknemers, de gerechtelijke reorganisatie en 

het faillissement”, J.T.T., 2009, n° 19, p. 183 ; J. PEETERS et P. HUMBLET, “De arbeidsrechtelijke aspecten van de 

wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen : gewikt en gewogen”, Gerechtelijke reorganisatie, Getest, 

gewikt en gewogen, Anvers, Intersentia, 2010, n
os

 49-50, pp. 309-310. 

6
 Voetnoot 4 van het geciteerde artikel: Voy. notamment F. KEFER et G. GAILLIET, “Le sort des travailleurs d’une 

entreprise en réorganisation judiciaire”, in Questions spéciales de droit social, Formation permanente CUP, vol. 150, 

n
os

 54-57, pp. 412-414. 

7
 R. AYDODGU en J. WILDEMEERSCH, “L’arrêt Plessers de la Cour de justice de l’Union européenne : une 

condamnation ‘avec sursis’ de la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice”, JLMB, 2019/27, 

1267 en 1268. 
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1.7. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft, in de lijn van zijn redenering in 

arrest-Smallsteps,
8
 het voordeel geweigerd van de uitzondering van artikel 5, lid 1, van 

richtlijn 2001/23/EG op de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder 

gerechtelijk gezag om reden dat geen van de drie voorwaarden van artikel 5, lid 1, vervuld waren. 

 Aangezien de toepassingsvoorwaarden van artikel 5, lid 1, van 

richtlijn 2001/23/CE niet verenigd zijn, volgt daaruit dat de artikelen 3 en 4 van dezelfde richtlijn 

van toepassing zijn in geval van overdracht onder gerechtelijk gezag. 

 Het Hof is dus in tweede instantie nagegaan of de behandeling van de werknemers 

in geval van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag in 

overeenstemming was met de waarborgen zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 van 

richtlijn 2001/23/CE. 

 In dat opzicht heeft het Hof het volgende opgemerkt:  

“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. 

[…] 

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. 

[…] 

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 

                                                 
8
 HJEU, 22 juni 2017, C-126/16, Smallsteps, EU:C:2017:489. 
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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.” 

 Het hof heeft daaruit het volgende geconcludeerd:  

“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, en met name de artikelen 3 en 4, moet aldus worden 

uitgelegd dat deze richtlijn 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 tot gerechtelijke reorganisatie door 

overdracht onder gerechtelijk gezag, welke procedure wordt gevoerd met het oog op het 

behoud van een gedeelte of het geheel van de vervreemder of van zijn activiteiten, bepaalt 

dat de verkrijger het recht heeft om te kiezen welke werknemers hij wil overnemen.” 

1.8. In de toelichting van het voorliggende voorstel wordt aldus het volgende 

vastgesteld: 

“Ook al verschilt de overdracht onder gerechtelijk gezag zoals georganiseerd door 

de artikelen XX.84 en volgende van het Wetboek van economisch recht enigszins van de 

overgang van ondernemingen zoals georganiseerd door de wet betreffende de continuïteit 

van de ondernemingen, is het niettemin zaak erover te waken dat er geen controverse zou 

kunnen ontstaan met betrekking tot de verenigbaarheid van de Belgische wet met 

richtlijn 2001/23 zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie.” (blz. 4). 

1.9. Teneinde zich te voegen naar de rechtspraak van het voornoemde arrest-Plessers, 

heeft de wetgever de keuze tussen twee oplossingen:
9
 

 – hetzij de mogelijkheid opheffen voor de verkrijger om de personeelsleden te 

kiezen die hij wenst over te nemen;
10

 

 – hetzij de procedure van gerechtelijke reorganisatie in zijn geheel dusdanig aan te 

passen dat ze in overeenstemming is met de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van 

richtlijn 2001/23/EG om aldus de uitzondering zoals bedoeld in dat artikel te kunnen benutten. 

                                                 
9
 C. ALTER en Z. PLETINCKX, “Transfert d’entreprise sous autorité de justice, réduction de la masse salariale et 

conformité au droit européen”, JT, 2019, 548. 

10
 Volgens C. Alter en Z. Pletinckx bestaat het risico van die keuze erin dat ze de procedure van gerechtelijke 

reorganisatie door overdracht ontdoet van “une grande partie de son utilité, qui a déjà été démontrée à plusieurs 

reprises devant les cours et tribunaux” (C. ALTER en Z. PLETINCKX, ibidem). 
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1.10. Op de vraag voor welke oplossing geopteerd wordt in het voorliggende 

wetsvoorstel, heeft de gemachtigde van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

het volgende bevestigd: 

“Le choix a été opté de rendre le scénario de [procédure de réorganisation 

judiciaire] par transfert conforme à l’article 5 de la directive”. 

1.11 Aangezien de gekozen optie erin bestaat de procedure van gerechtelijke 

organisatie in haar geheel aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23/EG, wordt de wetgever erop 

gewezen dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest-Plessers heeft geoordeeld 

dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag aan 

geen enkele van de drie cumulatieve voorwaarden van artikel 5, lid 1, van die richtlijn 

beantwoordde. 

 Die interpretatie van het Hof wordt weliswaar tegengesproken door de rechtsleer 

(althans in verband met de eerste en de derde voorwaarde),
11

 maar dat neemt niet weg dat de 

procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag die in het 

voorliggende voorstel tot stand wordt gebracht, dient te worden aangepast zodat elke van de drie 

cumulatieve voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23/EG wordt nageleefd, om 

ervoor te zorgen dat, zoals blijkt uit de toelichting van het voorliggende voorstel, “er geen 

controverse zou kunnen ontstaan met betrekking tot de verenigbaarheid van de Belgische wet met 

richtlijn 2001/23 zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie” (p. 4). 

 Bijgevolg zou de wetgever in het vervolg van zijn parlementaire voorbereiding 

consequenter moeten aantonen dat elk van de drie voornoemde voorwaarden wordt nageleefd. 

 In dat verband wordt de wetgever meer bepaald op het volgende gewezen: 

 a) In verband met de tweede na te leven voorwaarde (namelijk de voortzetting van 

de liquidatie van het vermogen van de vervreemder) dient te worden geconstateerd dat het 

voorstel in dat verband weliswaar de artikelen XX.39 en XX.84, § 1, eerste lid, van het WER 

beoogt te wijzigen om het doel van de voortzetting van de activiteiten te schrappen, maar 

daarentegen geen andere bepalingen wijzigt waarin nochtans de voorkeur wordt gegeven aan het 

vrijwaren van de activiteiten. Dat is het geval met de volgende bepalingen: 

 – artikel XX.87, § 1, eerste lid, van het WER, dat stelt dat “[d]e aangewezen 

gerechtsmandataris (…) de door de rechtbank bevolen overdracht door de verkoop of de 

overdracht van de voor het behoud van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de 

onderneming noodzakelijke of nuttige roerende of onroerende activa [organiseert en verricht]”; 

                                                 
11

 O.a. J. WILDEMEERSCH en R. AYDOGDU, “L’arrêt Plessers de la Cour de justice de l’Union européenne: une 

condamnation ‘avec sursis’ de la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice”, JLMB, 2019, 1270 ; 

C. ALTER en Z. PLETINCKX, “Transfert sous autorité de justice, réduction de la masse salariale et conformité au droit 

européen”, JT, 2019, pp. 547 en 548, nr. 4; S. JACMAIN en I. VEROUGSTRAETE, “Premières réflexions critiques et 

pratiques suite à l’arrêt Plessers”, RDC, 2019, pp. 547-551, nrs. 14-18 ; A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, 

Limal, Anthemis, 2019, p. 542, nr. 728. 
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 – artikel XX.87, § 1, tweede lid, van het WER, dat bepaalt dat de 

gerechtsmandataris “offertes [zoekt en inwint] en (…) bij voorrang [waakt] over het behoud van 

het geheel of een gedeelte van de activiteit van de onderneming, rekening houdend met de 

rechten van de schuldeisers” (eigen cursivering); 

 – artikel XX.89, § 1, eerste lid, van het WER, dat bepaalt dat “[i]ndien er 

verscheidene vergelijkbare offertes zijn, (…) de rechtbank de voorkeur [geeft] aan de offerte die 

het behoud van de werkgelegenheid garandeert door een sociaal akkoord”. 

 Als de wetgever de wetgeving echt in overeenstemming wil brengen met de 

voorwaarden vermeld in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23/EG door alleen nog te verwijzen 

naar het geval van een vereffening van de vennootschap waarop de procedure betrekking heeft, 

dient erop te worden toegezien dat de andere relevante bepalingen van het WER 

dienovereenkomstig worden aangepast, onder voorbehoud van de opmerking hieronder, 

sub littera b), derde alinea.  

 b) Nog steeds in verband met de tweede na te leven voorwaarde, heeft de 

rechtsleer op het volgende gewezen: 

“Il est important de distinguer, lorsqu’il est question du maintien des travailleurs 

dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de 

justice, s’il s’agit d’un transfert d’activité total ou partiel. 

En effet, lorsque le transfert envisagé porte sur la totalité de l’activité, l’opération 

s’apparente à un transfert par abandon d’actifs dans une dynamique de liquidation de 

l’entreprise, exactement comme c’est le cas lorsqu’un curateur de faillite cède l’activité de 

la société faillie. Tel était d’ailleurs l’esprit du projet de loi ayant abouti à la [loi sur la 

continuité des entreprises], comme le rappelle A. Zenner 
12

, le texte de la proposition de 

loi précisant, au sujet du projet d’article qui a abouti à l’actuel article XX.86 CDE, que 

‘[l]e but de cette disposition est de clarifier la nature du transfert d’entreprise. Il s’agit 

bien du transfert de l’entreprise dans le but, ou avec effet, de liquider le patrimoine du 

débiteur. En pratique, si l’entreprise ou ses activités rentables sont cédées, le patrimoine 

du débiteur (en règle, une personne morale) sera liquidé. La suite sera une liquidation ou 

faillite du débiteur. Ceci implique que les règles de la directive européenne n° 2001/23/CE 

applicables aux cessions volontaires ne seront pas d’application’ 
13

. Une telle opération 

tend, en effet, au maintien de l’activité économique en préservant les droits des créanciers 

et les emplois. Pareil transfert satisfait aux trois conditions posées à l’article 5 de la 

directive n° 2001/23/CE, en sorte qu’en principe le cessionnaire n’est pas obligé de 

reprendre l’intégralité du personnel et ne doit pas motiver sa décision quant à ce. 

Par contre, lorsque le transfert porte sur une partie de l’activité, il s’agit, cette fois, 

pour l’entreprise en difficulté de se préserver contre la liquidation de ses activités, en en 

conservant une branche et en en cédant une autre à un tiers censé en poursuivre 

l’exploitation. Ce second type de transfert n’a, à l’évidence, pas de vocation liquidative et 

doit, partant, respecter les règles du maintien des travailleurs dans le cadre d’un transfert 

d’entreprise conventionnel de droit commun conformément à l’article 3 de la directive 

n° 2001/23/CE. Rappelons néanmoins que, dans cette hypothèse, l’article 4 de cette même 

directive autorise le cédant et le cessionnaire à opérer des licenciements pour autant que 

                                                 
12

 Voetnoot 86 van het geciteerde artikel: A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, o.c., p. 534, n° 722. 

13
 Voetnoot 87 van het geciteerde artikel: Doc. parl., Chambre, 2007-2008, n° 52-0160/001, p. 35. 
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ceux-ci soient justifiés par des raisons économiques, techniques ou d’organisation dues à 

des circonstances supplémentaires au transfert qui impliquent des changements sur le plan 

de l’emploi. 

La proposition d’interprétation conforme à laquelle nous préconisons d’avoir 

recours devrait, par conséquent, tenir compte du type de transfert envisagé (par abandon 

d’actifs ou partiel) afin de déterminer au regard de quelles dispositions de la directive 

n° 2001/23/CE nos juridictions doivent appliquer les articles XX.86, § 3, CDE et 12 CCT 

n° 102. 

Le législateur belge devrait impérativement consacrer cette dichotomie dans le 

Livre XX CDE afin de mettre ce dernier en conformité avec la directive n° 2001/23/CE”
14

 

(eigen cursivering). 

 Het voorliggende voorstel wil de hierboven voorgestelde tweedeling niet tot regel 

verheffen. Naar aanleiding van een vraag daarover heeft de gemachtigde van de voorzitter van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers de volgende precisering gegeven: 

“L’article de doctrine précité envisage le cas d’un transfert partiel des actifs de 

l’entreprise laquelle subsisterait après l’opération de transfert dès lors qu’elle garderait 

une partie de ses activités. Dans la proposition il est explicitement prévu qu’au terme du 

transfert, à la clôture de la procédure, le cédant doit être mis en liquidation ou en faillite 

(voir supra). Il n’est nullement question que l’entreprise cédante préserve des activités et 

ce que le transfert soit total ou partiel (çàd que le cessionnaire achète l’intégralité des 

actifs ou pas du cédant). Le critère n’est pas tant le transfert de la totalité des actifs mais la 

liquidation ou la faillite de l’entreprise au terme de la procédure. Tous les biens de 

l’entreprise seront ainsi liquidés”. 

 De wetgever dient te motiveren waarom de wet niet in twee soorten overdracht zou 

kunnen blijven voorzien: 

 (i) een algehele overdracht, die een “ordelijke vereffening van de onderneming” 

tot stand brengt en per definitie uitmondt in een vereffening of een faillissement; een dergelijke 

overdracht zou bij het wetsvoorstel in overeenstemming worden gebracht met artikel 5, lid 1, van 

richtlijn 2001/23/EG in de lezing van het arrest-Plessers; 

 (ii) een overdracht onder gerechtelijk gezag van slechts een gedeelte van de 

activiteiten, al dan niet in combinatie met een andere doelstelling van de reorganisatie, die er in 

hoofdzaak toe zou kunnen strekken de continuïteit of het belang van de schuldeisers te handhaven 

en niet onvermijdelijk zou leiden tot een vereffening of een faillissement van de onderneming; 

gesteld dat artikel 5, lid 1, van de richtlijn niet op een dergelijke overdracht van toepassing kan 

zijn, zou – zoals het wetsvoorstel trouwens bepaalt (zie infra) – het “recht om te kiezen” welk 

personeel wordt overgenomen, toch nog anders kunnen worden afgebakend om te voldoen aan de 

voorwaarden van artikel 4 van de richtlijn zoals geïnterpreteerd door het arrest-Plessers. 

                                                 
14

 N. OUCHINSKY, “État des lieux de l’application des règles européennes de reprise des travailleurs dans le cadre 

d’un transfert d’entreprise sous autorité de justice un an après l’arrêt Plessers : le pouvoir d’appréciation du juge 

national dans l’application du principe de l’interprétation conforme en droit social communautaire”, RDC-TBH, 

2020/6, 831 en 832. 
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 c) Naar aanleiding van een vraag over de derde na te leven voorwaarde (namelijk 

het toezicht van een bevoegde overheidsinstantie) heeft de gemachtigde van de voorzitter van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers het volgende gesteld: 

“Cette troisième condition est remplie du fait de l’intervention d’un mandataire de 

justice et de l’intervention du tribunal de l’insolvabilité. Il s’agit d’un transfert sous 

autorité judiciaire”. 

 Er dient echter te worden geconstateerd dat het Hof van Justitie die elementen niet 

heeft beschouwd als toereikend voor de naleving van de derde voorwaarde van artikel 5, lid 1, 

van richtlijn 2001/23/EG. Het besluit van het Hof dat die voorwaarde niet is nageleefd, is met 

name ingegeven door het feit dat de gerechtsmandataris belast is met het organiseren en 

realiseren van de overdracht “in naam en voor rekening van de schuldenaar”. Het voorliggende 

voorstel strekt er echter niet toe artikel XX.85, eerste lid, van het WER in dat opzicht te 

wijzigen.
15

 

 De wetgever moet bijgevolg erop toezien dat die derde voorwaarde volledig wordt 

nageleefd. 

1.12 Aangezien het voorliggende voorstel de procedure van gerechtelijke reorganisatie 

in haar geheel wil aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van 

artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23/EG, wordt de wetgever er ten slotte op geattendeerd dat de 

voorgestelde wijzigingen van artikel XX.86, § 3, van het WER, in verband met de afbakening 

van het “recht om te kiezen” welk personeel wordt overgenomen dan ook niet strikt nodig zijn 

voor de overeenstemming met het arrest-Plessers als zodanig. 

 Het gaat in het bijzonder om de wijziging waarbij een nieuw vereiste wordt 

ingevoerd, namelijk dat de technische, economische of organisatorische redenen ter staving van 

de eventuele keuze voor het niet-overnemen van alle werknemers “los [moeten staan] van de 

overwogen overdracht”. Dat vereiste grijpt immers terug op de rechtspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie betreffende artikel 4 van richtlijn 2001/23/EG, luidens welk 

“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” (eigen cursivering). 

 Aangezien (i) het wetsvoorstel ertoe strekt de procedure van gerechtelijke 

reorganisatie in overeenstemming te brengen met het voornoemde artikel 5 en (ii) artikel 5, lid 1, 

van de richtlijn aan de lidstaten precies de mogelijkheid beoogt te geven artikel 4 van de richtlijn 

niet toe te passen, dient de wetgever de voorgestelde wijzigingen van artikel XX.86, § 3, van 

het WER te rechtvaardigen. 

                                                 
15

 Zie in die zin C. Alter et Z. Pletinckx, die het volgende pleidooi houden: “renforcer le pouvoir du mandataire de 

justice quant aux offres qui seraient ou non présentées au tribunal, en supprimant notamment le principe (au 

demeurant relativement théorique) selon lequel celui-ci agirait ‘au nom et pour compte du débiteur’” (C. ALTER en 

Z. PLETINCKX, “Transfert d’entreprise sous autorité de justice, réduction de la masse salariale et conformité au droit 

européen”, JT, 2019, 548). 
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B. Betreffende de beoogde maatregelen om “de aangekondigde golf van faillissementen in te 

dijken” 

2. De toelichting van het voorliggende voorstel is op dat punt rechtstreeks beïnvloed 

door een artikel uit 2015 van de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Henegouwen, 

Jean-Philippe Lebeau, gepubliceerd in het Journal des Tribunaux.
16

 In dat artikel pleit de auteur 

voor maatregelen ter bestrijding van het fenomeen van de “lege dozen”: 

“Nombreuses sont les faillites qui concernent des personnes morales en 

déshérence, ne disposant plus d’aucun actif, n’employant pas ou plus de travailleurs, dont 

personne ne se soucie plus et dont il faut favoriser la disparition pour éviter qu’elles ne 

soient utilisées à des fins non souhaitées. À cet égard, une gestion efficiente des 

ressources humaines et financières du service public doit donc viser la disparition à 

moindre coût de ces ‘coquilles’ vides. Pour réaliser cet objectif, il est préconisé 

- principalement dans l’hypothèse d’une ‘coquille’ vide - de privilégier la dissolution 

judiciaire au lieu de prononcer la faillite”.
17

 

 Sindsdien is de wet van 17 mei 2017 ‘tot wijziging van diverse wetten met het oog 

op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen’ aangenomen. 

 Zoals ook in de toelichting van het voorliggende voorstel wordt opgemerkt, heeft 

“[d]e wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de 

aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen, waarvan de 

bepalingen thans zijn opgenomen in Boek XX van het WER (art. XX.29) en in het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen (art. 2:70 en volgende), (…) de 

rechtbanken voorzien van geschikte instrumenten waarmee zij de problematiek van 

onbeheerde rechtspersonen kunnen regelen” (p. 5). 

 De toelichting vermeldt voorts de reeds bestaande mogelijkheid van de 

onmiddellijke sluiting van het faillissement waarin artikel XX.135 van het WER voorziet, en 

erkent dat dat een “zeer handzame oplossing” is (p. 12). 

 Die mening wordt ook gedeeld door Jean-Philippe Lebeau, die oordeelt dat 

 “[a]ujourd’hui l’essai est transformé, les moyens légaux sont mis à 

disposition : nouveaux motifs de dissolution, renvoi direct de la société par la chambre 

d’enquête – future chambre des entreprises en difficulté – au tribunal, renforcement des 

pouvoirs du liquidateur judiciaire, la loi contient tout ce qui doit permettre aux tribunaux 

d’enrayer les dérèglements constatés et aux liquidateurs de responsabiliser les dirigeants 

de la société dissoute judiciairement”.
18

 

                                                 
16

 J.-Ph. LEBEAU, “La dissolution judiciaire: une procédure moins coûteuse et moins chronophage que la faillite”, 

JT 2015/6, nr. 6592, 137 en 138. 

17
 Ibid., p. 137, nrs. 5 en 6. 

18
 J.-Ph. LEBEAU, “La loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution des 

sociétés: le législateur fait le choix de la dissolution judiciaire pour enrayer les abus de personne morale”, RDC-TBH, 

2017/7, 682. 
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 Op de wet van 17 mei 2017 ‘tot wijziging van diverse wetten met het oog op de 

aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen’ zijn vanuit de 

rechtsleer weliswaar enige punten van kritiek geformuleerd die een “reparatiewet” noodzakelijk 

maakten,
19

 maar niet op het vlak van de wettelijke middelen die in het kader van de strijd tegen 

het fenomeen van de “lege dozen” ter beschikking zijn gesteld. 

 Uit het voorgaande blijkt dat de wetgever er in het vervolg van de parlementaire 

voorbereiding moet op toezien dat het doel dat met de voorgestelde maatregelen wordt 

nagestreefd, verduidelijkt wordt. 

3. Voorts voert het voorliggende voorstel een verschillende behandeling in tussen 

schuldeisers van ondernemingen, naargelang die ondernemingen rechtspersonen zijn dan wel 

andere ondernemingen als bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, van het WER, zoals natuurlijke 

personen of organisaties zonder rechtspersoonlijkheid. 

 Terwijl schuldeisers van een virtueel failliete rechtspersoon mogelijk geen 

voordeel kunnen trekken van acties die door een curator kunnen worden ondernomen (zoals 

bijzondere aansprakelijkheden in verband met de staat van faillissement of het opnieuw ter 

discussie stellen van handelingen die in de verdachte periode zijn verricht), hebben schuldeisers 

van ondernemingen die geen rechtspersoon zijn, wel altijd het voordeel van acties die in het 

verlengde liggen van de staat van faillissement. 

 De wetgever dient die verschillende behandeling te rechtvaardigen ten aanzien van 

het grondwettelijke beginsel van gelijkheid en non-discriminatie, gelet op de doelstelling(en) van 

het wetsvoorstel, met name “het opruimen (…) tegen de laagste kosten” van sommige 

ondernemingen met het oog op “een efficiënt beheer van de menselijke en financiële middelen 

van de overheid”. 

BIJZONDERE OPMERKINGEN 

Artikel 2 

 De woorden “en gewijzigd bij de wet van 18 april 2018 (lees: 15 april 2018)” 

moeten weggelaten worden, aangezien het tweede lid van artikel XX.29, § 2, niet gewijzigd is bij 

de voornoemde wet.
20

 

                                                 
19

 D. BLONDEEL, “La ‘nouvelle’ procédure de dissolution judiciaire des sociétés”, RPS-TRV, 2018/2, 77-100. 

20
 Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, 

www.raadvst-consetat.be, tab “Wetgevingstechniek”, aanbeveling 113. 
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Artikel 6 

 Op de vraag wat de strekking is van de controle bedoeld in het voorgestelde 

artikel XX.86, § 3, derde lid, van het WER (artikel 6, 2°, van het voorstel) heeft de gemachtigde 

van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers het volgende geantwoord: 

“Le tribunal devra apprécier tant l’existence que la pertinence de la motivation. En 

cas de défaut de motivation ou de non adéquation de la motivation le cessionnaire risque 

d’être tenu à la reprise de l’ensemble des travailleurs attachés à l’entreprise (au sens du 

droit social, à ne pas confondre avec la notion d’entreprise au sens du livre XX qui 

correspond au débiteur.)” 

 Ter wille van de rechtszekerheid moet het dispositief bijgevolg aangevuld worden 

met de vermelding van de gevolgen van het niet-nakomen van de motiveringsplicht. 

 Aangezien de niet-nakoming van de motiveringsplicht (of de ontoereikendheid van 

de motivering) geen gevolg heeft voor het toestaan van de overdracht, is het de afdeling 

Wetgeving bovendien niet duidelijk waarom de controle niet toevertrouwd wordt aan de 

arbeidsrechtbank, de rechtbank die met toepassing van artikel XX.86, § 5, van het WER al 

facultatief geadieerd kan worden omtrent de sociale gevolgen van de overdracht. De beslechting 

van geschillen ter verkrijging van schadevergoeding die zouden voortvloeien uit een 

onregelmatige beslissing om een werknemer niet over te nemen, valt immers onder de 

bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. 

 Dat laatste punt doet meer fundamenteel de vraag rijzen of een rechterlijke 

controle a priori van de motivering van de beslissing om sommige werknemers niet over te 

nemen nodig is. Een dergelijke controle is niet vereist krachtens artikel 4 van 

richtlijn 2001/23/EG, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Indien de niet-nakoming van de motiveringsplicht a posteriori resulteert in een 

schadevergoeding, lijkt de organisatie van een voorafgaande controle in beginsel niet 

gerechtvaardigd. De strekking van die controle moet hoe dan ook afgestemd worden op de 

bevoegdheid van de rechter bij wie naderhand het geschil ter verkrijging van schadevergoeding 

aanhangig gemaakt wordt. 

Artikel 8 

1. Aangezien volgens de bepaling onder 1° de woorden “of, wanneer het 

gerechtvaardigd is dat deze voortgezet wordt voor andere doeleinden,” opgeheven worden, moet 

het einde van de zin van artikel XX.93 van het WER (“dat zij hem ontlast van zijn opdracht”) 

eveneens aangepast worden. 

 Aangezien (i) het wetsvoorstel wil uitsluiten dat de onderneming blijft bestaan na 

de overdracht van het geheel of een gedeelte van haar activiteiten en (ii) de mogelijkheid dat een 

gerechtelijke reorganisatie een eigen doel beoogt voor elke activiteit of voor elk gedeelte van een 

activiteit ertoe strekt de combinatie mogelijk te maken van een minnelijk of collectief akkoord 

met een overdracht onder gerechtelijk gezag, moet de wetgever bovendien verantwoorden 

waarom in andere bepalingen dan in artikel XX.93 een verwijzing behouden blijft naar 
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verscheidene reorganisatiedoeleinden, zoals in de artikelen XX.39, derde lid, XX.41, § 2, 

eerste lid, 2°, of XX.48, § 1, tweede lid, 4°, van het WER. 

2. In de toelichting bij het artikel staat dat de rechtbank “op verzoek van de 

schuldenaar” de vereffening of het faillissement van de schuldenaar uitspreekt. 

 Op de vraag om meer uitleg heeft de gemachtigde van de voorzitter van de Kamer 

van volksvertegenwoordigers het volgende geantwoord: 

“L’article XX.93 qui est ainsi modifié par l’article 8 de la proposition précise que 

le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu. Ainsi lors de son 

audition, le débiteur pourra exprimer son choix de liquidation ou de mise en faillite.” 

 Het dispositief zou in die zin verduidelijkt moeten worden. 

3. Artikel 8 schrijft de ontbinding en vereffening van de schuldenaar of zijn 

faillietverklaring enkel voor wanneer hij een rechtspersoon is. 

 De wetgever moet een verantwoording geven voor het verschil in behandeling van 

ondernemingen naargelang ze rechtspersonen zijn, die ontbonden en vereffend of failliet 

verklaard kunnen worden, dan wel andere ondernemingen bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, 

van het WER, zoals de natuurlijke personen of de organisaties zonder rechtspersoonlijkheid. Dat 

verschil in behandeling zou zowel verantwoord moeten worden in het licht van 

richtlijn 2001/23/EG als in het licht van het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie dat 

verankerd is in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Artikel 9 

1.1. Het voorgestelde artikel XX.100, tweede lid, van het WER is niet duidelijk genoeg 

zoals het thans geformuleerd is. 

1.2. De aard van de vordering komt niet duidelijk tot uiting. Immers: 

 – volgens de toelichting is het de bedoeling om de schuldeiser de mogelijkheid te 

geven om “een ‘tweeledige’ dagvaarding in te dienen: een dagvaarding tot faillietverklaring en, 

subsidiair, tot gerechtelijke ontbinding” (p. 6); 

 – in de toelichting bij artikel 9 staat eveneens dat “[d]it artikel (…) voor de 

verzoeker tot faillietverklaring de mogelijkheid [doet] openvallen om subsidiair een vordering tot 

vereffening in te stellen” en dat het “[i]n dit geval (…) strikt genomen evenwel niet [gaat] om 

samenhangende vorderingen, maar eerder om een alternatieve vordering die betrekking heeft op 

de gerechtelijke gevolgen die af te leiden zijn van een toestand van staking van betaling waarop 

de verzoeker zich beroept” (p. 9); 

 – in de toelichting bij artikel 10 (voorgesteld artikel XX.104, §§ 2 tot 4, van het 

WER) wordt gewag gemaakt van een “alternatieve vordering tot vereffening” (p. 10), terwijl 

artikel 10 melding maakt van een “gelijktijdige vordering tot ontbinding”. 
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 De afdeling Wetgeving vraagt zich bijgevolg af wat de aard is van de vordering: 

gaat het om een gelijktijdige, een alternatieve of een ondergeschikte vordering?
21

 Ze vraagt zich 

eveneens af hoe die twee vorderingen, die onderling niet verenigbaar zijn, zich procedureel tot 

elkaar zullen verhouden. 

 De procedurele aspecten van het voorgestelde dispositief en de wijze waarop die 

zich tot elkaar verhouden, moeten verduidelijkt worden. 

1.3. Zoals de voorliggende tekst gesteld is, lijkt hij het daarenboven niet aan de rechter 

over te laten te kiezen voor de discontinuïteitsprocedure die het meest geschikt is voor de 

vordering van de verzoeker tot faillietverklaring, maar lijkt hij de rechter voor te schrijven de 

ontbinding van de schuldenaar uit te spreken als de voorwaarden voor het faillissement vervuld 

zijn. Het voorgestelde artikel 104, §§ 2 tot 4, van het WER (artikel 10 van het voorstel) lijkt de 

rechter dan weer de mogelijkheid te laten (en niet de verplichting op te leggen) om in dat geval de 

gerechtelijke ontbinding uit te spreken. 

1.4. Bovendien zijn de voorwaarden waaronder de rechter gemachtigd wordt om de 

vordering tot faillietverklaring “om te zetten” in een vordering tot gerechtelijke ontbinding niet in 

dezelfde bewoordingen gesteld in de voorgestelde artikelen XX.100, tweede lid,
22

 en 104, §§ 2 

en 3,
23

 van het WER (artikelen 9 en 10 van het voorstel). 

1.5. Ten slotte wordt in het voorgestelde artikel XX.100, tweede lid, van het WER 

(artikel 9 van het voorstel) de mogelijkheid geboden om de gerechtelijke ontbinding van elke 

“schuldenaar” uit te spreken, terwijl in het voorgestelde artikel 104, §§ 2 tot 4, van het WER 

(artikel 10 van het voorstel) (alsook in de voorgestelde bepalingen vervat in de artikelen 11 en 13 

tot 17 van het voorstel) uitdrukkelijk enkel naar de rechtspersonen verwezen wordt. 

 Hoewel de ontbinding per definitie geen betrekking heeft op de natuurlijke 

personen, kan ze daarentegen wel alle of een deel van de organisaties zonder 

rechtspersoonlijkheid, waaronder in de eerste plaats de maatschappen, treffen die tot de categorie 

van de schuldenaars behoren ten gevolge van artikel I.22, 7°/1 en 8°, van het WER. 

1.6. Gelet op het voorgaande en ter wille van de rechtszekerheid moet de bedoeling van 

de wetgever verduidelijkt worden en moet de samenhang tussen de voorgestelde bepalingen die 

vervat zijn in de artikelen 9 en 10 opnieuw nagegaan worden. 

2. Op de vraag wat de strekking is van de woorden “door middel van dezelfde akte” 

heeft de gemachtigde van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers het volgende 

geantwoord: 

“Cela vise tant l’aveu que la citation.” 

                                                 
21

 In het gerechtelijk recht is de ondergeschikte vordering de vordering die enkel ingesteld wordt voor het geval dat 

de hoofdvordering afgewezen zou worden. 
22

 “[Als] de voorwaarden voor het faillissement zijn vervuld”. 

23
 “[Als] de rechtspersoon zijn betalingen heeft gestaakt, niet beschikt over activa en geen personeel tewerkstelt of 

heeft tewerkgesteld de laatste achttien maanden”. 
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 Het dispositief van het voorgestelde artikel XX.100, tweede lid, van het WER is in 

die zin geredigeerd, aangezien het verwijst naar het eerste lid van die bepaling. 

 In de toelichting bij het artikel staat evenwel het volgende: 

“Dit artikel beoogt niet de aangiften van staking van betaling, maar alleen de 

eigenlijke vorderingen tot faillietverklaring.” (p. 10) 

 Die toelichting stemt dus niet overeen met het dispositief, dat dan ook enkel aldus 

uitgelegd kan worden dat de schuldenaar op eigen aangifte uitgesloten wordt van het 

toepassingsgebied van de betrokken bepaling. 

Artikel 10 

1. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel strekt artikel 10 ertoe de 

ondernemingsrechtbank in staat te stellen om 

“in geval van afwezigheid van activa, na de partijen specifiek over dat punt te 

hebben gehoord, het faillissement ambtshalve om [te] zetten in een vereffening met 

onmiddellijke sluiting” (p. 10). 

 Bij dit voorstel wordt de rechter aldus in staat gesteld een vordering door een 

andere te vervangen, wat evenwel in strijd is met het beschikkingsbeginsel dat verankerd is in 

artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek. 

 In de toelichting bij dit artikel wordt in dat verband op het volgende gewezen:  

“Door die bepaling zou op het eerste gezicht de vrees kunnen ontstaan voor een 

miskenning van het beschikkingsbeginsel (zie m.b.t. dat beginsel, M. Grégoire, ‘La 

géométrie de l’instance’, RCJB 2008, blz. 57.) In dit geval echter verleent de wet 

uitdrukkelijke bevoegdheden aan de rechter om het effect van de gevorderde 

faillietverklaring te moduleren. Wettelijk kan overigens worden afgeweken van het 

beschikkingsbeginsel (P. Marchal, ‘Les principes généraux du droit’, in RPDB 2011, 

nr. 190).” 

 Georges de Leval en Jean-François van Drooghenbroeck hebben in dit verband op 

het volgende gewezen: “(…) la direction du procès par les parties forme aujourd’hui un ‘postulat 

fondamental’ de notre droit judiciaire. Ce postulat se traduit dans un principe appelé ‘principe 

dispositif’.”
24

 Uit die vaststelling heeft Georges de Leval het volgende afgeleid: “[…] le juge 

méconnaît le principe dispositif et le respect des droits de la défense […] en imposant une 

solution qui lui semblerait mieux adaptée mais qui ne serait pas demandée, même implicitement, 

par les parties.”
25

 

                                                 
24

 G. DE LEVAL en J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, “Principe dispositif et droit judiciaire fiscal”, RGCF, 2004/6, 9. 

25
 G. DE LEVAL, Droit judiciaire, deel 2, hoofdstuk 2 - La demande, Brussel, Larcier, 2015, 125. 
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 Van het beschikkingsbeginsel als algemeen rechtsbeginsel kan weliswaar bij wet 

afgeweken worden. Dat beginsel evenwel “ne trouve que très rarement exception, lorsqu’un texte 

autorise, voire oblige, formellement le juge à pourvoir le justiciable d’une prévision de la loi.”
26

 

 In dat verband worden doorgaans de volgende voorbeelden gegeven:
27

 

 – artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de in 

het ongelijk gestelde partij ambtshalve in de kosten verwezen wordt; 

 – artikel 1244 van het oud Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan de rechter aan 

de schuldenaar ambtshalve respijttermijnen kan toestaan;  

 – artikel 66 van de wet van 10 april 1971 ‘betreffende de arbeidsongevallen’, op 

basis waarvan de rechter, wanneer de toepassing van de wet niet betwist wordt, ambtshalve, aan 

de getroffene een voorschot kan toekennen bij wijze van een dagelijkse vergoeding of een bedrag 

om de eventuele kosten van het deskundig onderzoek te dekken.  

 Op te merken valt evenwel dat deze zeldzame uitzonderingen niet zo ver gaan dat 

ze de rechter in staat zouden stellen een vordering als zodanig te vervangen door een andere, 

zoals het geval is in het voorliggende voorstel. 

 De wetgever moet in het licht van het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en 

non-discriminatie gegronde redenen kunnen opgeven voor deze voorgestelde afwijking van het 

beschikkingsbeginsel. In dit verband dient opgemerkt te worden dat dit voorstel er reeds toe 

strekt aan verzoekers tot faillietverklaring die “twijfelen” welke procedure zij zouden volgen, de 

mogelijkheid te bieden een dagvaarding in te dienen “die twee kanten kan uitgaan” en aan de 

rechter de zorg over te laten de meest geschikte procedure te kiezen. 

 Daarenboven is de bepaling die vervat is in de voorgestelde paragraaf 2 van 

artikel XX.104 van het WER naar luid waarvan de rechter “na de partijen te hebben gehoord, 

ambtshalve de gerechtelijke ontbinding van de verweerder [kan] uitspreken” geen voldoende 

waarborg voor de eerbiediging van de rechten van verdediging van de partijen en in het bijzonder 

van het beginsel van procesvoering op tegenspraak. Die woorden moeten vervangen worden door 

de volgende woorden: 

“na de partijen over deze herkwalificatie van de vordering te hebben gehoord, in 

voorkomend geval na een heropening van de debatten, ambtshalve de gerechtelijke 

ontbinding van de verweerder [kan] uitspreken”. 

2. In de toelichting wordt als reden voor de in het vooruitzicht gestelde maatregel van 

de dagvaarding “die twee kanten kan uitgaan” opgegeven dat de verzoeker tot faillietverklaring 

“goede redenen [kan] hebben om (…) de keuze over te laten aan de ondernemingsrechtbank die 

volkomen op de hoogte is van de toestand van de schuldenaar” (eigen cursivering). In die 

                                                 
26

 J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, “L’objet de la demande est le résultat factuel recherché par son auteur”, RCJB, 

2020/1, 12. 

27
 P. MARCHAL, Principes généraux du droit, Section 4 - Quatrième principe : le principe dispositif, Brussel, 

Bruylant, 2014, 214. 
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toelichting staat voorts de volgende verduidelijking: “Het lijkt niet raadzaam jegens de verzoeker 

de bewijslast op te leggen voor de afwezigheid van activa: de verzoeker heeft vaak geen toegang 

tot die elementen, en dat zou dus betekenen dat hem een buitensporige bewijslast wordt opgelegd. 

Het bewijs leveren van de toestand van staking van betaling is reeds relatief complex voor de 

schuldeisers.” (p. 10). 

 In geval van een dagvaarding tot faillietverklaring zal de rechter bijgevolg alleen 

beschikken over “de elementen die door de verzoeker werden voorgelegd en [over] de elementen 

die werden verzameld overeenkomstig de artikelen XX.21 tot XX.23 [WER]”
28

 om te beoordelen 

of hij al dan niet te maken heeft met een “lege doos”. 

 In de toelichting bij artikel 10 wordt evenwel erkend dat in geval van een aangifte 

van faillissement “de voorwaarden [wel] anders [zijn]: de rechtbank beschikt over elementen uit 

de aangifte, waardoor een gemakkelijkere beslissing kan worden genomen”. 

 De wetgever zal er bijgevolg voor moeten zorgen dat de rechter in geval van een 

dagvaarding tot faillietverklaring over genoeg middelen beschikt om te controleren of een 

schuldenaar inderdaad over geen activa meer beschikt, aangezien het niet aan de verzoeker tot 

faillietverklaring is om dat te bewijzen. Anders zou de rechter in de onmogelijkheid verkeren een 

vordering om te zetten in een andere vordering, zoals in het vooruitzicht gesteld wordt. 

3. De activa van een gefailleerde schuldenaar bestaan niet alleen uit de materiële en 

de immateriële goederen die door de curator gerecupereerd en gerealiseerd moeten worden, maar 

ook uit de opbrengst van diverse handelingen die door de curator gesteld kunnen worden, zoals 

handelingen betreffende de bijzondere aansprakelijkheden in verband met de staat van 

faillissement of het aanvechten van handelingen die tijdens de verdachte periode verricht zijn. 

 In een arrest van 5 juni 2020 (C.19.0550.F/1) heeft het Hof van Cassatie overigens 

geoordeeld dat het krediet van een vennootschap geschokt is wanneer er aanwijzingen zijn dat de 

ontbinding van de vennootschap nadelig is voor de schuldeisers doordat die hen het voordeel van 

dergelijke actiemogelijkheden ontneemt. 

 De wetgever wordt verzocht te verduidelijken dat het pas als bewezen kan worden 

beschouwd dat de vennootschap niet langer over activa beschikt als de rechter gecontroleerd 

heeft dat er geen aanwijzingen bestaan dat de ontbinding van de vennootschap in casu de 

schuldeisers het voordeel zou ontnemen van de acties die door de curator ondernomen kunnen 

worden. 

4. In het voorgestelde artikel XX.104, § 4, eerste lid, is onder meer sprake van “de 

beslissing bedoeld in (…) artikel XX.100, tweede lid,”. 

 Het voorgestelde artikel XX.100, tweede lid, heeft evenwel geen betrekking op 

een beslissing als zodanig maar op de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken de 

gerechtelijke ontbinding van de schuldenaar uit te spreken. 

                                                 
28

 Voorgesteld artikel XX.104, § 2, eerste lid, van het WER. 
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 Naar aanleiding van een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de 

voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers het volgende gesteld: 

“C’est la décision (de prononciation) de dissolution judiciaire qui est visée car elle 

est insérée à l’alinéa 2 de l’article XX.100 ».” 

 Ter wille van de rechtszekerheid zou men er goed aan doen het dispositief in die 

zin te verduidelijken. 

5. In het voorgestelde artikel XX.104, § 4, tweede lid, moeten de woorden “in 

paragraaf 4” vervangen worden door de woorden “in het eerste lid”. 

Artikel 13 

 Volgens de toelichting bij artikel 13 strekt die bepaling ertoe “bepaalde 

hinderpalen voor de vereffening onder gerechtelijke supervisie uit de weg [te ruimen]”. Het is 

meer in het bijzonder de bedoeling “de vrijwel nooit gebruikte mogelijkheid [te schrappen] van 

een terugverwijzing voor heronderzoek van een vordering tot vereffening door de kamers voor 

ondernemingen in moeilijkheden, alsook [van] een controle verricht door de voorzitter van de 

ondernemingsrechtbank met betrekking tot het verloop van de procedure” (p. 12). Artikel 13 

strekt dientengevolge onder meer tot de opheffing van artikel 2:74, § 1, derde lid, van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin met betrekking tot vennootschappen die 

hun verplichting om een jaarrekening neer te leggen niet nagekomen zijn het volgende bepaald 

wordt: 

“In geval van een verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie kent 

de rechtbank een regularisatietermijn toe van tenminste drie maanden, en verwijst het 

dossier voor opvolging naar de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden. Na afloop 

van de termijn doet de rechtbank uitspraak op verslag van de kamer voor ondernemingen 

in moeilijkheden.”  

 Op te merken valt evenwel dat hetgeen in de toelichting bij dit artikel als 

“nutteloze complicaties” bestempeld wordt,
29

 voorgesteld is als “garde-fous” (garanties) bij de 

hervorming van de procedure tot gerechtelijke ontbinding bij de wet van 17 mei 2017 ‘tot 

wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke 

ontbindingsprocedure van vennootschappen’:
30

 

– « Cependant, afin d’éviter, par le biais de cette nouvelle procédure, la dissolution 

des sociétés qui connaissent des difficultés passagères pour diverses raisons, telles que la 

situation familiale difficile d’un gérant, un état de santé compliqué ou la négligence du 

                                                 
29

 Ibidem. 

30
 Ten gevolge van die hervorming levert de omstandigheid dat een vennootschap haar jaarrekening betreffende één 

enkel boekjaar niet neergelegd heeft voldoende grond op voor de gerechtelijke ontbinding van die vennootschap 

(terwijl dat gevolg voordien slechts gold indien dat verzuim drie opeenvolgende boekjaren betrof). Zie in dit verband 

J.-P. LEBEAU, “La loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution des 

sociétés : le législateur fait le choix de la dissolution judiciaire pour enrayer les abus de personne morale”, 

RDC-TBH, 2017/7, 673; D. BLONDEEL, “La ‘nouvelle’ procédure de dissolution judiciaire des sociétés”, RPS-TRV, 

2018/2, 77 tot 100. 
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comptable, de nombreuses balises réfléchies en concertation avec les acteurs du terrain 

ont été mises en place […] » 
31

. 

– « […] [N]ous avons prévu plusieurs garde-fous dans le texte pour les entreprises 

qui rencontrent un problème, que ce soit le gérant qui est malade, que ce soit le comptable 

qui rencontre des difficultés. Nous sommes très attentifs à ces cas d’école. Ces garde-fous 

ont trait à la procédure […] » 
32

. 

– « […] Je vais vous expliquer rapidement la procédure, parce que nous en avons 

déjà abondamment parlé. Deux voies sont possibles. M. Laaouej a évoqué la première, à 

savoir l’absence de dépôt des comptes annuels. En ce cas, l’action en dissolution est 

intentée par tout intéressé, par exemple un créancier impayé qui espère ainsi que sa 

créance sera acquittée, ou par le ministère public. 

Dans cette hypothèse, la société citée à comparaître sera entendue par le tribunal 

qui aura l’obligation de lui accorder un délai de régularisation d’au moins trois mois. 

Très vite, le tribunal se rendra compte du type de société auquel il a affaire : soit 

une société fantôme, soit une société en difficulté ou une société qui connaît des 

négligences passagères. En fonction des circonstances et de la cause, le tribunal 

déterminera si ce délai de trois mois est suffisant. Rien ne lui interdit, si par exemple le 

gérant souffre d’une maladie grave ne lui permettant pas de faire face à ses obligations 

dans ce laps de temps, de lui accorder un délai plus long pour se conformer à ses 

obligations légales, obligations qui ont leur raison d’être et qui doivent être respectées. 

Le dossier est alors suivi par la chambre d’enquête qui mettra tout en œuvre pour 

remettre la société sur les rails. C’est sa mission – ne l’oublions pas – suivant la loi du 

31 janvier 2009. On peut en quelque sorte considérer que nous sommes dans la 

philosophie de la seconde chance. C’est ce que je vous disais tout à l’heure, monsieur 

Laaouej. Plus tôt le problème est décelé, plus tôt il pourra être réglé. 

À l’expiration du délai de régularisation, le tribunal, qui est composé de juges 

consulaires issus du monde des affaires, décidera si la société doit ou non être dissoute. Ce 

sera le cas pour la société fantôme. Rappelons que nous sommes dans une procédure 

judiciaire qui implique évidemment tous les recours qui y sont liés: opposition et appel. 

Ces différentes garanties qui pourraient freiner la dissolution de sociétés fantômes 

sont nécessaires afin d’éviter que des sociétés qui ne sont pas de mauvaise foi mais qui, 

pour des raisons justifiées, ont été négligentes, ne soient pas pénalisées.”
33

  

 Gelet op het voorgaande dient de wetgever zich er bijgevolg van te vergewissen of 

de voorliggende bepaling niet te ver gaat in het licht van de garanties die de wetgever in 2017 

ingebouwd heeft. In dat opzicht kan het feit dat dit mechanisme vrijwel nooit gebruikt wordt op 

zich niet voldoende grond opleveren voor het afschaffen ervan. 

                                                 
31

 I.V., Plenumvergadering, 4 mei 2017, namiddag, CRIV 54 PLEN 166, 35 en 36. 

32
 Ibidem, 41. 

33
 I.V., Plenumvergadering, 4 mei 2017, namiddag, CRIV 54 PLEN 166, 43 en 44. 
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68.479/2 avis du Conseil d’État/advies Raad van State 43/43 

 

 

Artikel 14 

 Het voorgestelde artikel 2:74/1 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen is niet geheel duidelijk zoals het thans is gesteld (“maar beslist dat het vonnis van 

faillietverklaring niet moet worden uitgesproken, kan de ontbinding uitspreken”). 

 Naar aanleiding van een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de 

voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers de volgende precisering gegeven: 

“Il faudrait à mon sens plutôt dire peut décider de ne pas prononcer la faillite mais 

la dissolution.” 

 De bewoordingen van het dispositief moeten in die zin herzien worden. 

Artikelen 16 en 17 

 Naar het voorbeeld van hetgeen in het voorliggende voorstel voor de 

vennootschappen bepaald wordt,
34

 zou het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aldus 

aangevuld moeten worden dat de nieuwe reden voor de gerechtelijke ontbinding die ingevoerd 

wordt bij het voorgestelde artikel XX.104 van het WER ook voor de verenigingen en de 

stichtingen geldt. 

Artikel 18 

 De afdeling Wetgeving ziet niet in om welke specifieke redenen er afgeweken zou 

moeten worden van de algemene regel dat wetten in werking treden de tiende dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, zoals die regel vervat is in artikel 4, eerste lid, 

van de wet van 31 mei 1961 ‘betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, 

bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen’. 

LE GREFFIER – DE GRIFFIER 

Béatrice DRAPIER 

LE PRÉSIDENT – DE VOORZITTER 

Pierre VANDERNOOT 

 

                                                 
34

 Voorgesteld artikel 2:74/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (artikel 14 van het voorstel). 
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2012/09197]N. 2012 — 1259
19 MAART 2012. — Wet tot wijziging van het Wetboek

van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. — Wijziging van de vereffeningsprocedure

Art. 2. In artikel 183, § 3, van het Wetboek van vennootschappen,
gewijzigd bij de wet van 23 januari 2001, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « van koophandel »
opgeheven;

2° in het laatste lid worden de woorden « wanneer er een afschrift
van de beslissing tot homologatie door de rechtbank van koophandel
wordt bijgevoegd » vervangen door de woorden « wanneer er een
afschrift wordt bijgevoegd van de beslissing tot homologatie door de
rechtbank ».

Art. 3. Artikel 184 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van
2 juni 2006, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 184. § 1. Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de
wijze van vereffening bepaald en worden de vereffenaars benoemd
door de algemene vergadering. In de vennootschappen onder firma en
in de gewone commanditaire vennootschappen zijn de besluiten slechts
geldig indien zij worden genomen door de helft van de vennoten, in het
bezit van drie vierde van het vennootschapsvermogen; bij gebreke van
deze meerderheid beslist de voorzitter van de rechtbank.

§ 2. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de
rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De bevoegde rechtbank
is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het
besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de
vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding
verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement
waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van
de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de
uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid
bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen
die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door
de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die
handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de
rechten van derden.

Eenieder die werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artike-
len 489 tot 490bis van het Strafwetboek dan wel wegens diefstal,
valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen mag in
geen enkel geval tot vereffenaar worden aangewezen, net zomin als
enige bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige die niet tijdig
rekening en verantwoording heeft gedaan en niet tijdig heeft afgere-
kend. Tot die uitsluiting mag alleen worden besloten binnen een termijn
van tien jaar, te rekenen van een definitief vonnis van veroordeling dan
wel van het uitblijven van het tijdig rekening en verantwoording doen
en tijdig afrekenen.

Tenzij de voorzitter van de bevoegde rechtbank daartoe homologatie
verleent, mag evenmin tot vereffenaar worden benoemd eenieder die
failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben verkregen, alsook
wie een gevangenisstraf, zelfs met uitstel, heeft opgelopen wegens een
van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk
verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een
inbreuk op de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding
van de ondernemingen of op de uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens
een inbreuk op de fiscale wetgeving.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2012/09197]F. 2012 — 1259
19 MARS 2012. — Loi modifiant le Code des sociétés

en ce qui concerne la procédure de liquidation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. — Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

CHAPITRE 2. — Modification de la procédure de liquidation

Art. 2. A l’article 183, § 3, du Code des sociétés, modifié par la loi du
23 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « de commerce » sont abrogés;

2° dans le dernier alinéa, les mots « transfert d’une société » sont
remplacés par les mots « transfert du siège d’une société » et les mots
« le tribunal de commerce y joint une copie de la décision d’homolo-
gation » sont remplacés par les mots « une copie de la décision
d’homologation par le tribunal y est jointe ».

Art. 3. L’article 184 du même Code, modifié par la loi du 2 juin 2006,
est remplacé par ce qui suit :

« Art. 184. § 1er. A défaut de dispositions statutaires contraires,
l’assemblée générale détermine le mode de liquidation et nomme les
liquidateurs. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en
commandite simple, les décisions ne sont valablement prises que par
l’assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de
l’avoir social; à défaut de cette majorité, il est statué par le président du
tribunal.

§ 2. La nomination des liquidateurs doit être soumise au président du
tribunal pour confirmation. Le tribunal compétent est celui de l’arron-
dissement où la société a son siège le jour de la décision de dissolution.
Si le siège de la société a été déplacé dans les six mois précédant la
décision de dissolution, le tribunal compétent est celui de l’arrondisse-
ment où la société avait son siège avant que celui-ci ne soit déplacé.

Le président du tribunal n’accorde confirmation de la nomination
qu’après avoir vérifié que les liquidateurs offrent toutes les garanties de
probité pour l’exercice de leur mandat.

Le président du tribunal statue également sur les actes que le
liquidateur a éventuellement accomplis entre sa nomination par
l’assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut les
annuler s’ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.

Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, les
personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489
à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou
abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou
comptable, qui n’a pas rendu et soldé son compte en temps utile. Cette
exclusion ne peut intervenir que pour autant qu’elle advienne endéans
un délai de dix ans, prenant cours à dater d’une décision définitive de
condamnation ou de l’absence de reddition et solde de compte en
temps utile.

Ne peuvent non plus être nommées comme liquidateur, sauf
homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui
ont été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles
qui ont encouru une peine d’emprisonnement, même avec sursis, pour
l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du
24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains
condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou
activités, pour une infraction à la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises ou à ses arrêtés d’exécution, ou pour une
infraction à la législation fiscale.
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Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alterna-
tieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van
voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt
bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo
de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot
homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandi-
daten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan
de in dit artikel omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van
de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig
verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkom-
stig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het
eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s),
door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of
zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet
uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is
ingediend.

Deze termijn wordt opgeschort voor de duur van het uitstel aan de
verzoeker toegekend of vereist na een heropening van de debatten. Bij
gebreke van een uitspraak binnen deze termijn wordt de benoeming
van de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als zijnde bevestigd
dan wel gehomologeerd.

De voorzitter van de rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij
verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere
belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en vol-
gende van het Gerechtelijk Wetboek.

De vereffenaars vormen een college.

§ 3. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke
persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de
vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De aanwij-
zing van deze natuurlijke persoon, evenals iedere wijziging van deze
aanwijzing moet overeenkomstig § 1 worden besloten.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar, alsook een akte
houdende de aanwijzing of de wijziging van de aanwijzing van de
natuurlijke persoon die, ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is,
deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening, kan
slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er
een afschrift wordt bijgevoegd van de uitspraak van de voorzitter van
de rechtbank, behoudens het geval er geen uitspraak is zoals bedoeld in
§ 2, zevende lid. In dat geval moet het bewijs geleverd worden door de
vennootschap dat zij dit aangevraagd heeft. Voor deze akten begint de
termijn van 15 dagen zoals bedoeld in artikel 68 pas te lopen vanaf de
uitspraak van de voorzitter van de rechtbank of vanaf het verstrijken
van de termijn van vijf werkdagen zoals bedoeld in § 2, zevende lid.

§ 4. Zo de artikelen 184, 189bis of 190, § 1, niet in acht werden
genomen, kan de bevoegde voorzitter van de rechtbank op verzoek van
het openbaar ministerie dan wel van iedere belanghebbende derde en
nadat de vereffenaar werd gehoord, overgaan tot diens vervanging.

§ 5. Onverminderd artikel 181, zijn een ontbinding en vereffening in
één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als
bedoeld in artikel 181;

3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering
aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid
van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten
zelf. ».

Art. 4. In artikel 189bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet
van 2 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « in de zesde en de twaalfde
maand van het eerste vereffeningsjaar » vervangen door de woorden
« in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling » en
worden de woorden « , opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, » ingevoegd tussen de
woorden « de vereffening » en de woorden « over aan de griffie »;

La décision de nomination du liquidateur peut mentionner un ou
plusieurs candidats liquidateurs de remplacement, éventuellement
classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination du
liquidateur n’est pas confirmée ou homologuée par le président du
tribunal. Si le président du tribunal compétent refuse de procéder à
l’homologation ou à la confirmation, il désigne un de ces candidats de
remplacement comme liquidateur. Si aucun des candidats ne satisfait
aux conditions décrites dans le présent article, le président du tribunal
désigne lui-même un liquidateur.

Le président du tribunal est saisi par requête unilatérale de la société,
déposée conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire.
La requête unilatérale est signée par le ou les liquidateurs, par un
avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la
société. Le président du tribunal statue au plus tard dans les cinq jours
ouvrables du dépôt de la requête.

Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au
requérant, ou pendant le temps nécessaire à la suite d’une réouverture
des débats. A défaut de décision dans ce délai, la nomination du
premier liquidateur désigné est considérée comme confirmée ou
homologuée.

Le président du tribunal peut également être saisi par requête du
procureur du Roi ou de tout tiers intéressé, conformément aux
articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.

Les liquidateurs forment un collège.

§ 3. Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne
physique qui représente le liquidateur pour l’exercice des pouvoirs de
liquidation doit être désignée dans l’acte de nomination. La désignation
de cette personne physique, ainsi que toute modification à cette
désignation, doivent être décidées conformément au § 1er.

Un acte portant nomination d’un liquidateur, de même qu’un acte
portant désignation ou modification à la désignation de la personne
physique qui, au cas où le liquidateur est une personne morale, le
représente pour l’exercice des pouvoirs de liquidation, ne peuvent être
valablement déposés conformément à l’article 74 que si une copie de la
décision du président du tribunal y est jointe, excepté si aucune
décision conformément au paragraphe 2, alinéa 7 n’a été rendue. Dans
ce cas, la société doit apporter la preuve qu’elle l’a demandée. Pour ces
actes, le délai de 15 jours visé à l’article 68 ne commence à courir qu’à
compter de la décision du président du tribunal ou de l’expiration du
délai de cinq jours ouvrables visé au § 2, alinéa 7.

§ 4. En cas de non-respect de l’article 184, de l’article 189bis ou de
l’article 190, § 1er, le président du tribunal compétent peut, sur requête
du ministère public ou de tout tiers intéressé, pourvoir au remplace-
ment du liquidateur après l’avoir entendu.

§ 5. Sans préjudice de l’article 181, une dissolution et une liquidation
dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des
conditions suivantes :

1° aucun liquidateur n’est désigné;

2° il n’y pas de passif selon l’état résumant la situation active et
passive de la société visé à l’article 181;

3° tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou
valablement représentés à l’assemblée générale et décident à l’unani-
mité des voix.

L’actif restant est repris par les associés même. ».

Art. 4. A l’article 189bis du même Code, inséré par la loi du
2 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « au cours des sixième et douzième mois
de la première année de la liquidation » sont remplacés par les mots
« au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation » et
les mots « , établi à la fin des sixième et douzième mois de la première
année de la liquidation, » sont insérés entre les mots « la liquidation »
et les mots « au greffe »;
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2° in het tweede lid wordt het woord « vereffeningsdossier »
vervangen door het woord « vennootschapsdossier »;

3° in het derde lid wordt het woord « vereffeningsdossier »
vervangen door het woord « vennootschapsdossier »;

4° het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidende :

« Dit artikel is niet van toepassing indien de vereffening plaatsvindt
overeenkomstig artikel 184, § 5. ».

Art. 5. In artikel 190 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 2 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1, derde lid, wordt vervangen door wat volgt :

« Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars,
een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van
de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de arti-
kelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers
voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbin-
nen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit
eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag
worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door
een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de
vennootschap. »;

2° het artikel wordt aangevuld met een § 3, luidende :

« § 3. Dit artikel is niet van toepassing indien de vereffening
plaatsvindt overeenkomstig artikel 184, § 5. ».

Art. 6. In artikel 195bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet
van 2 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « Voor elke vereffening wordt
ter griffie een dossier bijgehouden dat de volgende stukken bevat »
vervangen door de woorden « Voor elke vereffening worden ter griffie
in het in artikel 67, § 2, bedoelde dossier, de volgende stukken
neergelegd »;

2° in het eerste lid wordt het 1° opgeheven;

3° in het eerste lid wordt een 4°bis ingevoegd, luidende :

« 4°bis. het in artikel 190, § 1, bedoelde en goedgekeurde plan voor de
verdeling van de activa; »;

4° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende :

« Op deze neerlegging is artikel 75 niet van toepassing. ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Nota

(1) Zitting 2010-2011.
Kamer van volksvertegenwoordigers.
Stukken. — Wetsvoorstel van Mevr. Dierick c.s., 53-1605-001 —

Addendum, 53-1605-002
Zitting 2011-2012.

Kamer van volksvertegenwoordigers.
Stukken. — Verslag, 53-1605-003 — Tekst verbeterd door de

commissie, 53-1605-004 — Tekst aangenomen in plenaire vergadering
en overgezonden aan de Senaat, 53-1605-005.

Integraal verslag. — 9 februari 2012.
Senaat.

Stukken. — Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, 5-1480-1.

2° dans l’alinéa 2, les mots « dossier de liquidation » sont remplacés
par les mots « dossier de société »;

3° dans le troisième alinéa, les mots « dossier de liquidation » sont
remplacés par les mots « dossier de société »;

4° l’article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

« Cet article n’est pas d’application si la liquidation se fait conformé-
ment à l’article 184, § 5. ».

Art. 5. A l’article 190 du même Code, modifié par la loi du
2 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

« Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un avocat, un
notaire ou un administrateur ou un gérant de la société soumettent, par
requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code
judiciaire, le plan de répartition de l’actif entre les différentes catégories
de créanciers pour accord au tribunal de l’arrondissement dans lequel
se trouve le siège de la société au moment du dépôt de cette requête
unilatérale. La requête précitée peut être signée par le ou les liquida-
teurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un
gérant de la société. »;

2° l’article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

« § 3. Cet article n’est pas d’application si la liquidation se fait
conformément l’article 184, § 5. ».

Art. 6. A l’article 195bis du même Code, inséré par la loi du
2 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « Il est tenu au greffe, pour chaque
liquidation, un dossier contenant » sont remplacés par les mots « Pour
chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le
dossier visé à l’article 67, § 2 »;

2° dans l’alinéa 1er, le 1° est abrogé;

3° dans l’alinéa 1er, est inséré le 4°bis rédigé comme suit :

« 4°bis. le plan de répartition de l’actif approuvé et visé à l’article 190,
§ 1er; »;

4° l’article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

« L’article 75 ne s’applique pas à ce dépôt. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l’Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Note

(1) Session 2010-2011.
Chambre des représentants.
Documents. — Proposition de loi de Mme Dierick et consorts,

53-1605-001 — Addendum, 53-1605-002
Session 2011-2012.
Chambre des représentants.
Documents. — Rapport, 53-1605-003 — Texte corrigé par la commis-

sion, 53-1605-004 — Texte adopté en séance plénière et transmis au
Sénat, 53-1605-005.

Compte rendu intégral. — 9 février 2012.
Sénat
Documents. — Projet non évoqué par le Sénat, 5-1480-1.
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De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer
deze te beraadslagen heeft op grond van een door hen opgemaakt
verslag.”.

Art. 105. In artikel 37 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 14 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 7 worden de woorden “tot 137, 139 en 140” vervangen door de
woorden “tot 140”;

2° het artikel wordt aangevuld met een § 9, luidende :

“§ 9. In voorkomend geval, kunnen de commissarissen de raad van
bestuur bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer de stichter
of een vijfde van de leden van de raad van bestuur het vragen.

De commissarissen wonen de raad van bestuur bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hen opgemaakt verslag.”.

Art. 106. In artikel 53 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 14 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 6 worden de woorden “tot 137, 139 en 140” vervangen door de
woorden “tot 140”;

2° het artikel wordt aangevuld met een § 9, luidende :

“§ 9. In voorkomend geval, kunnen de commissarissen het algemeen
leidinggevend orgaan bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wan-
neer een vijfde van de leden van het algemeen leidinggevend orgaan
het vragen.

De commissarissen wonen de vergaderingen van het algemeen
leidinggevend orgaan bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hen opgemaakt verslag.”.

HOOFDSTUK 4. — Wijziging van artikel 39
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997

Art. 107. Artikel 39 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997,
gewijzigd bij de wet van 6 december 2005, waarvan de bestaande tekst
§ 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende :

“§ 2. De in dit artikel vermelde gegevens kunnen eveneens elektro-
nisch worden opgesteld, geregistreerd, geraadpleegd, gewijzigd, opge-
nomen en bewaard.

De Koning regelt de wijze waarop deze paragraaf wordt toegepast.

De registratie, de raadpleging, de wijziging, de hernieuwing of de
verwijdering van de gegevens van het elektronisch dossier kunnen
aanleiding geven tot de betaling van een retributie waarvan het bedrag,
de voorwaarden en de modaliteiten van inning door de Koning worden
bepaald.”.

HOOFDSTUK 5. — Wijziging van het Wetboek van vennootschappen

Art. 108. In artikel 184, § 5, van het Wetboek van vennootschappen,
vervangen bij de wet van 19 maart 2012, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

a) het 2° wordt vervangen als volgt :

“2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.”;

b) tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd,
luidende :

“Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris,
een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig arti-
kel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling
of consignatie in zijn conclusies.”.

HOOFDSTUK 6. — Wijzigingen van de wet van 26 maart 2003 houdende
oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de
Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer
van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogens-
sancties en van het Wetboek van strafvordering

Art. 109. In artikel 3, § 3, van 26 maart 2003 houdende oprichting
van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdver-
klaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in
beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogens-
sancties, vervangen bij wet van 27 december 2006, wordt het 3°
vervangen als volgt :

“3° overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling 2, doen overgaan tot de
vervreemding van in beslag genomen vermogensbestanddelen, na
toelating van het openbaar ministerie of van de onderzoeksrechter en
overgaan tot de terbeschikkingstelling van vervreemdbare vermogens-
bestanddelen aan de federale politie;”.

Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu’elles sont
appelées à délibérer sur la base d’un rapport établi par eux.”.

Art. 105. A l’article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 7, les mots “à 137, 139 et 140” sont remplacés par les mots “à
140”;

2° l’article est complété par le § 9 rédigé comme suit :

“§ 9. Le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer le conseil
d’administration. Ils doivent le convoquer sur la demande du fonda-
teur ou d’un cinquième des membres du conseil d’administration.

Les commissaires assistent aux conseils d’administration lorsqu’ils
sont appelés à délibérer sur la base d’un rapport établi par eux.”.

Art. 106. A l’article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 6, les mots “à 137, 139 et 140” sont remplacés par les mots
“à 140”;

2° l’article est complété par le § 9 rédigé comme suit :

“§ 9. Le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer l’organe
général de direction. Ils doivent le convoquer sur la demande d’un
cinquième des membres de l’organe général de direction.

Les commissaires assistent aux réunions de l’organe général de
direction lorsqu’elles sont appelées à délibérer sur la base d’un rapport
établi par eux.”.

CHAPITRE 4. — Modification de l’article 39
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites

Art. 107. L’article 39 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié
par la loi du 6 décembre 2005, dont le texte actuel formera le § 1er, est
complété par un § 2 rédigé comme suit :

“§ 2. Les données énumérées dans le présent article peuvent
également être établies, enregistrées, consultées, modifiées, intégrées et
conservées électroniquement.

Le Roi fixe les modalités d’application du présent paragraphe.

L’enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement
ou la suppression des données du dossier électronique peuvent donner
lieu au paiement d’une redevance dont le montant, les conditions et les
modalités de perception sont définis par le Roi.”.

CHAPITRE 5. — Modifications du Code des sociétés

Art. 108. A l’article 184, § 5, du Code des sociétés, remplacé par la loi
du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 2° est remplacé par ce qui suit :

“2° toutes les dettes à l’égard des tiers ont été remboursées ou les
sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.”;

b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

“Si un rapport doit être établi par un commissaire, un réviseur
d’entreprises ou un expert-comptable externe conformément à l’arti-
cle 181, § 1er, troisième alinéa, ce rapport mentionne le remboursement
ou la consignation dans ses conclusions.”.

CHAPITRE 6. — Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création
d’un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des
dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur
l’exécution de certaines sanctions patrimoniales et du Code d’instruction
criminelle

Art. 109. Dans l’article 3, § 3, de la loi du 26 mars 2003 portant
création d’un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant
des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur
l’exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du
27 décembre 2006, le 3° est remplacé par ce qui suit :

“3° conformément au chapitre III, section 2, fait procéder, sur
autorisation du ministère public ou du juge d’instruction, à l’aliénation
des avoirs saisis et à la mise à disposition des avoirs aliénables à la
police fédérale;”.
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Commentaren
Trefwoorden van dit document
Deficitaire vereffening
Overwaardering van passiva
Belastingfraude of -ontwijking

Samenvatting DVB
De onvoorwaardelijke kwijtschelding van schuldvordering door Y ten gunste van X ten belope van de fiscale verliezen op het
moment van de sluiting van de vereffening van X vormt geen verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel ten name van X in
de zin van artikel 79 juncto 207 lid 7 WIB 92.
De openstaande schulden ten aanzien van Y die in het kader van de deficitaire vereffening van X en in overeenstemming met
de boekhoudkundige voorschriften terzake in de vereffeningsstaat zullen geboekt blijven, doen geen belastbare materie
ontstaan ten name van X als overschatting passief in toepassing van artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92 en zullen niet leiden tot een
belastbare grondslag in de zin van artikel 185, § 1 WIB 92.
De onvoorwaardelijke kwijtschelding van een gedeelte van de schuldvordering gevolgd door de deficitaire vereffening van X, om
een faillissement en de negatieve gevolgen daarvan voor de groep te voorkomen, is verantwoord door andere motieven dan het
ontwijken van inkomstenbelastingen in de zin van artikel 344, § 1 WIB 92 en frustreert de artikelen 79 juncto 207 lid 7, 185 § 1 en
24 lid 1, 4° WIB 92 niet.

Samenvatting PwC
Onvoorwaardelijke kwijtschelding van schuldvordering (incl. uitstaande interesten) door Y ten gunste van haar Belgische
dochtervennootschap X (negatief eigen vermogen) ten belope van de fiscale verliezen van X, gevolgd door de deficitaire
vereffening van X die sinds lang inactief is.
Geen abnormaal of goedgunstig voordeel en geen overschatting van passief (art.  24, lid 1, 4 ° WIB 1992).
De keuze van de verrichtingen is verantwoord ( art. 344 , § 1 WIB 1992): vermijden van een faillissement en de negatieve
gevolgen daarvan voor de groep, zoals reputatieschade en een negatieve impact op haar kredietwaardigheid.

Wettelijke grondslag
- Art. 79 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

- Art. 207

- Art. 24 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

- Art. 185 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

- Art. 344 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Trefwoorden:
Waarderingsregels winsten (beroepsinkomen, personenbelasting) Winst uit verrichtingen onderneming (beroepsinkomen, personenbelasting)
Schuldvorderingen (beroepsinkomen, personenbelasting) Subsidies en premies (beroepsinkomen, personenbelasting)
Waardevermeerdering activa en waardevermindering passiva (beroepsinkomen, personenbelasting)
Latente meerwaarde financiële vaste activa (beroepsinkomen, personenbelasting)
Onderwaardering activa en overwaardering passiva (beroepsinkomen, personenbelasting)
Beroepsverliezen en abnormale en goedgunstige voordelen (personenbelasting)
Aftrek bij wijziging in de controle van een vennootschap (vennootschapsbelasting)
Aftrek van abnormale of goedgunstige voordelen (vennootschapsbelasting)
Niet-tegenwerpelijkheid aan de administratie (inkomstenbelastingen), algemeen
Niet-tegenwerpelijkheid rechtshandeling bij fiscaal misbruik (antimisbruik inkomstenbelastingen)
Niet-tegenwerpelijkheid overdrachten naar belastingparadijzen (inkomstenbelastingen)
Volgorde van bewerkingen voor vaststelling belastbaar inkomen (vennootschapsbelasting), algemeen
Verrekenprijs - Transfer Pricing (arm's length principe) (grondslag vennootschapsbelasting)
Inkomsten in kader van hybridemismatch (grondslag van de vennootschapsbelasting)
Tijdelijk vrijgestelde reserve na achterwaartse verliesverrekening (grondslag vennootschapsbelasting)
Bedrag van de groepsbijdrage (grondslag vennootschapsbelasting)
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I. Voorwerp van de aanvraag

1 De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat:

1.1. de onvoorwaardelijke kwijtschelding van schuldvordering door Y ten gunste van X ten belope van de fiscale verliezen op het
moment van de sluiting van de vereffening van X geen verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel vormt ten name van X in de
zin van artikel 79 juncto 207 lid 7 WIB 92;

1.2. de openstaande schulden ten aanzien van Y die in het kader van de deficitaire vereffening van X en in overeenstemming met de
boekhoudkundige voorschriften terzake in de vereffeningsstaat zullen geboekt blijven, geen belastbare materie doen ontstaan ten
name van X als overschatting passief in toepassing van artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92 en niet zullen leiden tot een belastbare
grondslag in de zin van artikel 185, § 1 WIB 92

1.3. de onvoorwaardelijke kwijtschelding gevolgd door de deficitaire vereffening van X, en waarbij de aandeelhouder-schuldeiser niet
zal overgaan tot een volledige kwijtschelding van haar vordering, om een faillissement en de negatieve gevolgen daarvan voor de
groep te voorkomen, verantwoord is door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen in de zin van artikel 344,
§ 1 WIB 92 en de artikelen 79 juncto 207 lid 7, 185 § 1 en 24 lid 1, 4° WIB 92 niet frustreert.

II. Beslissing

2 X heeft een negatief eigen vermogen en zal in ontbinding worden gesteld en deficitair vereffend worden.

II.A. Geen abnormaal of goedgunstig voordeel

3 De voormelde artikelen 79 en 207, 7de lid WIB 92 houden inzonderheid in dat de beroepsverliezen niet kunnen worden afgetrokken van
het gedeelte van het resultaat dat voortkomt uit abnormale of goedgunstige voordelen die een binnenlandse vennootschap, in welke
vorm of door welk middel ook, rechtstreeks of onrechtstreeks heeft verkregen uit een onderneming ten aanzien waarvan zij zich
rechtstreeks of onrechtstreeks in enige band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt.

4 Tussen X en Y bestaat een band van wederzijdse afhankelijkheid, aangezien Y de moedervennootschap is van X.

5 Bijgevolg moet worden nagegaan of de onvoorwaardelijke kwijtschelding van schuldvordering door Y ten aanzien van X ten belope van
de fiscale verliezen op het moment van de sluiting van de vereffening van X moet worden beschouwd als een abnormaal of goedgunstig
voordeel.

6 Aan de grondslag van het begrip "voordeel" ligt enerzijds een verrijking van de verkrijger en anderzijds, wat de verstrekker van het
voordeel betreft, geen effectieve vergoeding evenwaardig aan het verstrekte voordeel (zie inzonderheid het arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen van 13.05.1991 en het nummer 26/16 van de administratieve commentaar op het WIB 92 - Com. IB 92).

7 Als "abnormaal" moet worden beschouwd, hetgeen in strijd is met de normale gang van zaken, met de gevestigde regels of gebruiken
(zie eveneens het voormeld arrest van 13.05.1991 en het voormeld nummer 26/16, Com. IB 92).

8 Als "goedgunstig" moet worden beschouwd, hetgeen ten kosteloze titel, zonder verplichting of enige tegenprestatie gebeurt (zie
inzonderheid het arrest van het Hof van Cassatie van 31.10.1979 en het voormeld nummer 26/16, Com. IB 92).

9 Voor de beoordeling van de abnormaliteit of normaliteit van de toegestane voordelen of hun goedgunstig karakter moet worden gesteund
op de economische omstandigheden van het ogenblik, op de respectieve situatie van de partijen en op de feitelijke elementen van de
zaak.

10 Het is in bepaalde specifieke omstandigheden voor verbonden ondernemingen bedrijfseconomisch aanvaardbaar om hulp te bieden
aan ondernemingen van de groep in moeilijkheden, inzonderheid de hulp die wordt verleend om het eigen commercieel en financieel
aanzien hoog te houden (zie inzonderheid het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 10.05.1994, het arrest van het Hof van
Beroep te Bergen van 18.05.2001, het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 6.02.2004 en het arrest van het Hof
van Beroep te Brussel van 20.04.2005).

11 De activiteiten van X zijn stopgezet en de entiteit is sinds lang inactief. Aangezien het niet de bedoeling is om nieuwe activiteiten in de
onderneming op te starten, wil de Y-groep de onderneming vereffenen.

12 X heeft een negatief eigen vermogen.

13 De vennootschap heeft intra-groepsschulden en eveneens een schuld ten aanzien van derde schuldeisers.

14 De beperkte activa van X zullen volstaan om de derde-schuldeisers van de vennootschap en een deel van de totale intra-groepsschuld
te voldoen. Een gedeelte van de intra-groepsschuld verschuldigd ten aanzien van Y kan niet worden voldaan.

15 Het doel van de onvoorwaardelijke kwijtschelding bestaat erin om, via de instemming van de overgebleven intra-groep schuldeiser met
een vereffening van X zonder voldoening van de uitstaande schuld, een faillissement van X te vermijden.

16 Een faillissement van X zou leiden tot aanzienlijke reputatie- en imagoschade voor de gehele Y-groep en mogelijks een negatieve
invloed hebben op de kredietwaardigheid alsook de commerciële reputatie van de andere Belgische en buitenlandse
groepsvennootschappen.
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17 Voorafgaand aan de liquidatie zal Y, de grootste intra-groep schuldeiser van X, overgaan tot een onvoorwaardelijke kwijtschelding van
haar intra-groepsvordering (inclusief de uitstaande interesten) ten belope van de fiscale verliezen op het moment van de sluiting van de
vereffening.

18 Er werd bevestigd dat de voorgenomen kwijtschelding van de schuldvordering en de daaropvolgende vereffening met een negatief
eigen vermogen niet zal leiden tot financiële moeilijkheden voor de desbetreffende intra-groep schuldeiser.

19 Rekening houdend met de voormelde elementen kan worden aangenomen dat de onvoorwaardelijke kwijtschelding van een gedeelte
van de schuldvordering door Y ten voordele van X geen aanleiding zal geven tot het verkrijgen van enig abnormaal of goedgunstig
voordeel in de zin van de artikelen 79 en 207, 7de lid, WIB 92 ten name van X.

20 De overblijvende schuldeiser Y zal instemmen met de afsluiting van de vereffening terwijl zijn vordering slechts gedeeltelijk voldaan is.

II.B. Geen overschatting van passief

21 Artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92 bepaalt dat:
"Winst bestaat uit inkomsten van alle nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen die voortkomen:

1° (...)

4° uit onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva, in zover de onderwaardering of de overwaardering niet
samenvalt met een al dan niet uitgedrukte vermeerdering of vermindering, naar het geval, noch met afschrijvingen die voor de
toepassing van de belasting in aanmerking zijn genomen."

22 Artikel 185, § 1 WIB 92 stelt:
"Vennootschappen zijn belastbaar op het totale bedrag van de winst, uitgekeerde dividenden inbegrepen (...)De vennootschappen zijn
tevens belastbaar op de aan een vaste inrichting toerekenbare winst die vrijgesteld is op grond van een overeenkomst tot het vermijden
van dubbele belasting die met een lidstaat van de Europese Unie gesloten werd, indien die winst verwezenlijkt werd in het kader van
een hybridemismatch en niet belastbaar is in het rechtsgebied van de vaste inrichting omdat die als vaste inrichting niet wordt
beschouwd.
Indien een of meer geassocieerde entiteiten die geen inwoner zijn in totaal een direct of indirect belang hebben van 50 pct. of meer van
de stemrechten, de kapitaalbelangen of de rechten op een deel van de winst van een in artikel 29 bedoelde entiteit die is opgericht of
gevestigd in België, zich bevinden in een rechtsgebied dat of in rechtsgebieden die de entiteit als een belastingplichtige aanmerken,
wordt de entiteit, in afwijking van het eerste lid en van artikel 29, beschouwd als inwoner van België en belast op haar inkomsten voor
zover die inkomsten niet anderszins worden belast krachtens de Belgische wetgeving of die van een ander rechtsgebied.
(...)".

23 Na de onvoorwaardelijke kwijtschelding door Y van een gedeelte van haar schuldvordering blijft er in de vereffeningsstaat van X nog
een schuld ten aanzien van Y openstaan en zal de vereffening worden afgesloten met een negatief eigen vermogen

24 De aanvrager wenst de bevestiging te krijgen dat deze openstaande schuld niet aangemerkt kan worden als een overschatting van het
passief overeenkomstig artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92.

25 In advies 170/1 van de Commissie van Boekhoudkundige Normen (Bull. CBN, nr. 34, maart 1995, blz. 34) wordt bepaald dat wanneer
bij het sluiten van de vereffening niet alle schulden kunnen worden terugbetaald bij gebreke aan voldoende activa, deze niet betaalde
schulden in de vereffeningsstaat van de vennootschap als schulden moeten geboekt blijven, wat zal leiden tot een negatief eigen
vermogen.

26 Artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92 kan slechts toepassing vinden als de overwaardering van passiva in strijd is met de boekhoudkundige
of fiscale bepalingen. Gezien er boekhoudkundig geen verplichting bestaat tot afboeking van de openstaande passivabestanddelen bij
een deficitaire vereffening kan er in onderhavig geval dan ook geen sprake zijn van een overwaardering van passiva in de zin van dit
artikel.

27 Zoals hierboven aangehaald is de CBN echter van oordeel dat als bij de sluiting van de vereffening niet alle schulden kunnen worden
terugbetaald bij gebrek aan voldoende activa, de niet-terugbetaalde schulden in de vereffeningsstaat dienen geboekt te blijven.
Dientengevolge moet deze toestand volgens de CBN worden onderscheiden van de situatie waarbij de schuldeisers hun vorderingen
kwijtschelden.

28 Bijgevolg is er dan ook geen sprake van een verrijking van de vennootschap in vereffening en is er dan ook geen verkregen voordeel.

29 Ingevolge het algemene principe dat de Belgische fiscale wetgeving het Belgisch boekhoudrecht volgt tenzij de fiscale wet hier
uitdrukkelijk van afwijkt en aangezien de fiscale wetgeving niet voorziet in een specifieke afwijkend voorschrift met betrekking tot
deficitaire vereffeningen, moet de boekhoudkundige verwerking ook doorwerken voor fiscale doeleinden.

30 Gelet op bovenvermelde vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige analyse, mogen de openstaande schulden die op het passief
van de balans geboekt blijven op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet aangemerkt worden als een overschatting van het
passief in de zin van artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92.

31 X zal met akkoord van de overblijvende schuldeiser Y deficitair worden vereffend.

II.C. Algemene antimisbruikmaatregel
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32 Artikel 344, § 1 WIB 92 bepaalt:
"§ 1
Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde
verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of andere in artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen en aan de
hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van
rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:

1° een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan
genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of

2° een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter
uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en
die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.

Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door
andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen.
Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld
dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft
plaatsgevonden."

33 In het onderhavige geval rijst de vraag of de keuze om een onvoorwaardelijke kwijtschelding van een gedeelte van de schuldvordering
gevolgd door een deficitaire vereffening door te voeren in de plaats van een kwijtschelding of afstand van schuldvordering ten name van
X, niet omwille van belastingdoeleinden is gedaan.

34 De keuze voor een onvoorwaardelijke kwijtschelding van een gedeelte van de schuldvordering gevolgd door een deficitaire vereffening
van X is niet ingegeven door fiscale redenen.

35 De zakelijke en andere redenen voor de aanpak die zal gevolgd worden bij de liquidatie van X en waarbij de aandeelhouder-schuldeiser
niet zal overgaan tot een volledige kwijtschelding van zijn vordering maar slechts ten belope tot de fiscale verliezen van X, kunnen als
volgt worden samengevat:

35.1. de noodzaak om X, als verbonden vennootschap in financiële moeilijkheden, te helpen om op die manier het faillissement te
vermijden;

35.2. het vermijden van de reputatie- en imagoschade die zou voortvloeien uit dergelijk faillissement;

35.3. het vermijden van de mogelijke negatieve impact op de kredietwaardigheid van de groep die zou voortvloeien uit een
faillissement van X en die zou kunnen resulteren in hogere financieringskosten en bijgevolg in een lagere winstgevendheid van
de groep;

35.4. de noodzaak om enige negatieve impact op de commerciële reputatie van de groep te vermijden.
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©FOD Financiën, 13-12-2021, https: //eservices.minfin.fgov.be

Commentaren
Trefwoorden van dit document
Deficitaire vereffening
Overwaardering van passiva
Aftrekbare beroepskost
Belastingfraude of -ontwijking

Samenvatting DVB
De schuld die in de vereffeningsstaat blijft staan in het kader van de deficitaire vereffening van X doet geen belastbare materie
ontstaan als overschatting passief in toepassing van artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92.
De minderwaarde op de schuldvorderingen bij de deficitaire vereffening van X vormt in hoofde van Y en Z een fiscaal aftrekbare
uitgave op basis van artikel 49 WIB 92.
De deficitaire vereffening van X waarbij de schuld in de vereffeningsstaat blijft staan, kan niet worden geherkwalificeerd als een
kwijtschelding of afstand van schuldvordering ten voordele van X in toepassing van artikel 344, § 1 WIB 92.

Samenvatting PwC
operationele vennootschappen Y en Z die door de heer XYZ worden aangehouden, hebben een openstaande vordering (R/C)
op operationele vennootschap X (dochtervennootschap van Y) die sterk verlieslatend was en wiens stopgezette activiteiten een
aanvulling vormden op die van Y en Z.
De deficitaire vereffening van X, met als doel een faillissement te vermijden en de goede naam van Y en Z te bewaren, geeft
geen aanleiding tot een overschatting van passief (art. 24, lid 4, 4° WIB 1992), noch tot een herkwalificatie als een afstand
van schuldvordering ten gunste van X (art. 344, § 1 WIB 1992).
De minderwaarde op de schuldvorderingen ingevolge de deficitaire vereffening is in hoofde van Y en Z fiscaal aftrekbaar (art. 49
WIB 1992).

Wettelijke grondslag
- Art. 24 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

- Art. 49 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

- Art. 344 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Trefwoorden:
Aftrek beroepskosten, voorwaarden (personenbelasting), algemeen Personenbelasting, beroepsinkomen, winsten, algemeen
Niet-tegenwerpelijkheid aan de administratie (inkomstenbelastingen), algemeen

I. Voorwerp van de aanvraag

1 De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat:

1.1. De schuld die in de vereffeningsstaat blijft staan in het kader van de deficitaire vereffening van X geen belastbare materie doet
ontstaan als overschatting van het passief in toepassing van artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92;

1.2. De minderwaarde op de schuldvorderingen van Y en Z op X bij de deficitaire vereffening een fiscaal aftrekbare uitgave vormt op
basis van artikel 49 WIB 92;

1.3. De voorgenomen verrichting niet onder de toepassing van artikel 344, § 1 WIB 92 valt.

II. Beslissing

II.A. Beschrijving betrokken vennootschappen
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2 X, Y en Z zijn exploitatievennootschappen.

3 De heer XYZ is meerderheidsaandeelhouder van Y en Z.

4 Y is de moedervennootschap van X

II.B. Beschrijving verrichting zoals bedoeld in artikel 23, 2de lid, 2°, Wet
24 december 2002

5 X vormt samen met Y en Z een vennootschapsgroep.

6 X werd opgericht door Y teneinde in te spelen op de groeiende belangstelling voor bepaalde producten.

7 Vanuit die optiek ondernamen Y en Z in het verleden verschillende pogingen om de activiteiten in X uit te bouwen en verstrekten daartoe
eveneens financiering. De uitbouw bleek zeer kapitaalintensief en uiteindelijk sterk verlieslatend.

8 Y en Z hebben een openstaande vordering op X onder de vorm van een rekening-courant.

9 De schulden in rekening-courant werden uitsluitend in de beginjaren opgebouwd, in een context van positieve verwachtingen en
signalen.

10 Ondanks investeringen, lukte het niet om de activiteiten van X rendabel te maken. Stelselmatig bouwden zich verliezen op die de eigen
vermogenswaarde fors aantastten.

11 In dit verband merkt de aanvrager op dat de vereiste alarmbelprocedure cf. artikel 5:153 WVV steeds werd gevolgd, hetgeen ook blijkt
uit de notulen van de vennootschap.

12 Na sterk tegenvallende cijfers, werd destijds beslist om de activiteiten voorlopig on hold te zetten, om een verdere schuldopbouw te
vermijden.

13 Om een latere doorstart niet te hypothekeren, alsook opdat de negatieve resultaten niet zouden afstralen op Y en Z, werden lopende
verbintenissen van X ten aanzien van leveranciers etc. nageleefd en werd geen faillissement aangevraagd.

14 X heeft een overgedragen verlies en een negatief eigen vermogen. Er bevinden zich geen activa in de vennootschap.

15 Gelet op het verlieslatend karakter van X, wenst Y (i.e. moedervennootschap) over te gaan tot een deficitaire vereffening van X.

16 De aanvragers zullen alle gebeurlijke schulden ten aanzien van derde schuldeiser betalen. Vervolgens zullen ze overgaan tot deficitaire
vereffening van X.

17 De heer XYZ, Y en Z zullen instemmen met een deficitaire vereffening.

18 Y en Z wensen de verliezen die zij zullen realiseren ingevolge de vereffening van X in aftrek te nemen.

19 Y en Z zullen voor zoveel als nodig schriftelijk instemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV.

20 Y en Z verbinden zich ertoe de regeling inzake heropening van de vereffening in de zin van artikel 2:105 WVV te respecteren, indien
deze toepassing zou vinden. Aldus aanvaarden Z en Y het gevolg dat de rechtspersoonlijkheid van X tijdelijk herleeft indien X na
afsluiting van de vereffening nog over activa zou beschikken, en dat huidige aanvraag zou worden afgeleverd onder voorbehoud van de
heropening van de vereffening.

II.C. Geen overschatting van passief

21 Artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92 bepaalt dat:
"Winst bestaat uit inkomsten van alle nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen die voortkomen: 1° (...)
4° uit onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva, in zover de onderwaardering of de overwaardering niet
samenvalt met een al dan niet uitgedrukte vermeerdering of vermindering, naar het geval, noch met afschrijvingen die voor de
toepassing van de belasting in aanmerking zijn genomen."

22 Naar aanleiding van de deficitaire vereffening van X blijven er schulden ten name van X openstaan.

23 De aanvrager wenst de bevestiging te krijgen dat deze openstaande schulden niet aangemerkt kunnen worden als een overschatting
van het passief overeenkomstig artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92.

24 In advies 170/1 van de Commissie van Boekhoudkundige Normen (Bull. CBN, nr. 34, maart 1995, blz. 34) wordt bepaald dat wanneer
bij het sluiten van de vereffening niet alle schulden kunnen worden terugbetaald bij gebreke aan voldoende activa, deze niet betaalde
schulden in de vereffeningsstaat van de vennootschap als schulden moeten geboekt blijven, wat zal leiden tot een negatief eigen
vermogen.

25 Artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92 kan slechts toepassing vinden als de overwaardering van passiva in strijd is met de boekhoudkundige
of fiscale bepalingen. Gezien er boekhoudkundig geen verplichting bestaat tot afboeking van de openstaande passivabestanddelen bij
een deficitaire vereffening kan er in onderhavig geval dan ook geen sprake zijn van een overwaardering van passiva in de zin van dit
artikel.

II.D. Aftrekbare beroepskost
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26 Artikel 49 WIB 92 bepaalt:
"Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen om de
belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van
bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering
van de eed.
Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of
het karakter van zekere en vaststaande kosten of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt."

27 Y en Z hebben als groepsvennootschappen tot doel om hun dochtervennootschap/zuster-vennootschap te financieren. De uitbouw en
financiering van de activiteiten van X kaderden in de uitbouw van de groep, waarbij de activiteiten van X een aanvulling vormden op de
activiteiten van Y en Z hetgeen het omzetcijfer van Y en Z ten goede zou komen.

28 Y en Z opteren er niet voor om de terugbetaling van de vorderingen te vragen, vermits dit enkel het faillissement van X zou
teweegbrengen, waarbij er eveneens geen mogelijkheid tot terugbetaling zou bestaan gezien er geen activa zijn.

29 Door een deficitaire vereffening van X wensen Y en Z een faillissement met de daaraan verbonden kosten te vermijden met het oog op
het behoud van de goede naam van de groep (gelet op de activiteiten van Z en Y, waarvan de winst in België belastbaar is).

30 De kost is verantwoord wat betreft de echtheid en het bedrag en krijgt naar aanleiding van de deficitaire vereffening van X het karakter
van een zeker en vaststaand verlies.

31 Bijgevolg zal de minderwaarde op de schuldvorderingen bij de deficitaire vereffening van X ten name van Y en Z een fiscaal aftrekbare
uitgave vormen op basis van artikel 49 WIB 92.

II.E. Algemene antimisbruikmaatregel

32 Artikel 344, § 1 WIB 92 bepaalt:
"§ 1. Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde
verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of andere in artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen en aan de
hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van
rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:

1° een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan
genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of

2° een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter
uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en
die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.

Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door
andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen.
Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld
dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft
plaatsgevonden."

33 In het onderhavige geval rijst de vraag of de keuze om een deficitaire vereffening door te voeren in plaats van een kwijtschelding of
afstand van schuldvordering ten name van X, niet omwille van belastingdoeleinden is gedaan.

34 De keuze voor een deficitaire vereffening van X is niet ingegeven door fiscale redenen.

35 Het doel van de verrichting bestaat erin een faillissement te vermijden, om de goede naam en faam van Y en Z te bewaren, hetgeen
eens te meer van belang is voor de relaties met leveranciers, klanten etc. Een faillissement van X zou Y en Z kunnen schaden.

36 De deficitaire vereffening waarbij de schuld in de vereffeningsstaat blijft staan kan derhalve niet worden geherkwalificeerd als een
kwijtschelding van schuldvordering of een afstand van schuldvordering ten voordele van X in toepassing van artikel 344, § 1 WIB 92.
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Voorafgaande beslissing 2014.211 dd. 10.06.2014

Commentaren
Trefwoorden van dit document
Deficitaire vereffening
Onderwaardering van passiva

Samenvatting DVB
De sluiting van de deficitaire vereffening van de NV X leidt er niet toe dat de niet kwijtgescholden schulden een belastbaar
resultaat doen ontstaan ten name van de NV X (art. 185, § 1, WIB 92) en leidt evenmin tot de aanmerking als winst van de
openstaande schulden op grond van artikel 24, eerste lid, 4°, WIB 92, wanneer de vereffening in alle openheid heeft
plaatsgevonden, de schuldeisers steeds het vertrouwen in de vereffenaar hebben behouden en de vereffening niet stoelde op
constructies of bedrog.

Wettelijke grondslag
- Art. 24, lid 1, 4° Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

- Art. 183 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

- Art. 185 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Trefwoorden:
Onderwaardering activa en overwaardering passiva (beroepsinkomen, personenbelasting)
Winsten (grondslag van de vennootschapsbelasting), algemeen

I. Voorwerp van de aanvraag

1 De aanvraag strekt ertoe te vernemen dat:

1.1 de niet kwijtgescholden schulden geen belastbaar resultaat doen ontstaan ten name van de NV X bij sluiting van de vereffening;

1.2 de sluiting van de vereffening van de NV X geen aanleiding zal geven tot toepassing van artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92.

II. Omschrijving van de verrichting

2 De NV X is een Belgische holding. De aandeelhouders van NV X zijn allen rijksinwoners of binnenlandse rechtspersonen.

3 De ontbinding van de NV X werd beslist op de algemene vergadering van xx/xx/20xx

4 Het risico van een faillissement van de NV X en de nadelige impact hiervan voor de schuldeisers is de voornaamste drijfveer voor het
realiseren van een vereffeningscenario om alzo een faillissement te voorkomen. Een faillissement zou immers geleid hebben tot de
gedwongen verkoop van de activa van de NV X, welke ongetwijfeld aan dumpingprijzen zou gebeurd zijn gezien de aard van deze
activa. In dergelijk scenario zouden de schuldeisers aanzienlijk minder van hun vorderingen op de NV X hebben kunnen recupereren dan
onder het huidige scenario verwacht mag worden.

5 Het realisatiepercentage van de schulden bedraagt ongeveer z %.

6 Onder de huidige omstandigheden is het volgens de aanvrager onvermijdelijk dat de vereffening van de NV X deficitair zal worden
afgesloten. De vereffening zal pas worden afgesloten nadat alle bestaande schuldeisers hiermee hebben ingestemd.

III. Motivering

III.A. Vennootschapsrechtelijke aspecten
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7 Op vennootschapsrechtelijk vlak is reeds meerdere keren geoordeeld dat een deficitaire vereffening van een vennootschap zonder meer
mogelijk is.

8 Reeds in 1962 oordeelde het Hof van Cassatie dat de sluiting van een vereffening niet noodzakelijk veronderstelt dat een vennootschap
al haar schulden heeft aangezuiverd.

9 In haar arrest van 22 maart 1962 stelt het Hof van Cassatie immers:
"Qu'en effet la loi elle-même prévoit que la liquidation, pour être terminée, ne doit pas nécessairement aboutir au désintéressement
complet de tous les créanciers, puisque la publication de la clôture de la liquidation fait, aux termes de l'article 194, alinéa 4 [des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales], courir le délai quinquennal de prescription de l'action ouverte aux créanciers non payés
contre les liquidateurs «en cette qualité» et que la possibilité de pareille action après ladite publication implique nécessairement que la
liquidation peut être légalement clôturée avant que certaines dettes sociales aient été acquittées au moyen de l'actif attribué par cette
clôture aux actionnaires".

10 Het Hof baseerde dit arrest op de wet zelf. Immers, indien de vereffening zou blijven voortduren (en de vennootschap derhalve zou
blijven voortbestaan voor haar vereffening) totdat het passief is aangezuiverd, niettegenstaande de beslissing tot afsluiting van de
vereffening, zou artikel 194, eerste lid, derde streepje (nu artikel 198, § 1 W.Venn.) geen enkel nut hebben omdat de vereffenaars van
de vennootschap dan nooit de door dit artikel bepaalde verjaring zouden kunnen inroepen tegen haar schuldeisers.

11 Sindsdien heeft het Hof van Cassatie deze rechtspraak reeds meerdere malen bevestigd, hierin gesteund door de meerderheid van de
rechtsleer. Op basis van deze Cassatierechtspraak kunnen de criteria worden afgeleid waarbinnen een deficitaire vereffening mogelijk
is. Hieruit blijkt dat, indien de meerderheid van de schuldeisers vertrouwen heeft in de vereffeningprocedure en indien zij aanvaarden
dat zij slechts gedeeltelijk zullen worden vergoed, een deficitaire vereffening mogelijk is.

12 In casu zal de vereffening van de NV X pas worden afgesloten nadat de schuldeisers hiermee hebben ingestemd.

13 Onder meer uit voorgaande rechtspraak en rechtsleer blijkt dat een deficitaire vereffening juridisch gezien mogelijk is en geenszins
gezien kan worden als een onrechtstreekse kwijtschelding of afstand van schuldvordering.

III.B. Boekhoudkundige aspecten

14 Ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) bevestigde reeds de mogelijkheid van een deficitaire vereffening.

15 In haar advies (nr. 170-1, Bulletin CBN, nr. 34, maart 1995, p. 34) stelt de Commissie immers dat een onderscheid gemaakt moet
worden tussen een vereffening waarbij de schulden van de vennootschap worden kwijtgescholden en een deficitaire vereffening waarbij
de schuldeisers uitdrukkelijk afstand doen van hun schulden.

16 In het eerste geval verrijkt de te vereffenen vennootschap zich ten belope van het bedrag dat wordt kwijtgescholden of waarvan afstand
wordt gedaan. Bijgevolg dient dit bedrag, volgens de CBN, tot uitdrukking gebracht te worden als een uitzonderlijk resultaat.

17 Dit is echter niet te vergelijken met de situatie waarbij, bij het sluiten van de vereffening, niet alle schulden kunnen worden terugbetaald,
bij gebreke aan voldoende activa (de deficitaire vereffening). In dit geval stelt de CBN uitdrukkelijk dat de niet betaalde schulden in de
vereffeningsstaat als schulden van de vennootschap geboekt blijven, wat aanleiding geeft tot een negatief eigen vermogen.

18 De CBN bevestigt dus niet alleen de mogelijkheid tot een deficitaire vereffening maar oordeelt bovendien dat er bij dergelijke
vereffening geen resultaat uitgedrukt wordt in de vereffende vennootschap vermits er geen afstand of kwijtschelding van de schulden is.

19 Het stilzitten van de schuldeiser om de faling aan te vragen van een vennootschap in vereffening met een negatief saldo dient in dit
verband niet als een impliciete kwijtschelding te worden aanzien.

III.C. Primauteit van het boekhoudrecht

20 In het Verslag aan de Koning met betrekking tot het KB van 8 oktober 1976 heeft de wetgever uitdrukkelijk gesteld dat de
boekhoudrechtelijke waarderingsregels doorwerken inzake de fiscale winstberekening, tenzij de fiscale wet er uitdrukkelijk van afwijkt.
Hiermee bevestigde de wetgever dat het boekhoudrecht inzake fiscale winstbepaling als gemeen recht moet worden beschouwd. Dit
principe werd ondertussen ook bevestigd door het hoogste rechtscollege.

21 Om het belastbaar resultaat van een vennootschap te berekenen, dient men zich dus vooreerst te baseren op het boekhoudkundig
resultaat, tenzij specifieke fiscale regels afwijken van het boekhoudrecht.

22 Aangezien er geen specifieke fiscale bepalingen zijn met betrekking tot deficitaire vereffeningen moet in deze het boekhoudrecht
gevolgd worden. Gelet op het feit dat het bovenvermelde CBN advies stelt dat bij een deficitaire vereffening geen (uitzonderlijk)
resultaat geboekt dient te worden, is de aanvrager bijgevolg van mening dat zulke vereffening geen aanleiding kan geven tot het
ontstaan van belastbare winst in hoofde van de NV X.

III.D. Overschatting passiva

23 Artikel 24, eerste lid, 4°, WIB 92 stelt dat onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva deel uitmaken van de
belastbare winst van de vennootschap.
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24 Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, kan een deficitaire vereffening noch op vennootschapsrechtelijk vlak noch op boekhoudkundig
vlak worden gelijkgesteld met een kwijtschelding van schuld. Er bestaan evenmin specifieke fiscale bepalingen met betrekking tot
deficitaire vereffeningen. Gezien de boekhoudrechtelijke waarderingsregels doorwerken inzake de fiscale winstberekening, tenzij de
fiscale wet er uitdrukkelijk van afwijkt, betekent dit dat in deze het boekhoudrecht gevolgd moet worden.

25 Artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92 kan slechts toepassing vinden als de onderwaardering van activa of overwaardering van passiva in
strijd zijn met de boekhoudkundige of fiscale bepalingen. Gezien er boekhoudkundig geen verplichting bestaat tot afboeking van de
openstaande passivabestanddelen bij een deficitaire vereffening kan er in onderhavig geval dan ook geen sprake zijn van een
overwaardering van passiva in de zin van dit artikel.

III.F. Conclusie van de aanvrager

26 De deficitaire vereffening van de NV X kan noch juridisch (overeenkomstig rechtspraak van het Hof van Cassatie), noch
boekhoudkundig (advies 170-1 van de CBN) worden gelijkgesteld met een kwijtschelding van schuld. Aangezien de schulden blijven
voortbestaan, wordt dus geen boekhoudkundig resultaat gerealiseerd.

27 Gezien het fiscaal recht behoudens uitdrukkelijke afwijking het boekhoudrecht volgt, en er geen boekhoudkundige of fiscaalrechtelijke
verplichting bestaat tot het afboeken van de nog openstaande schulden kan er bij de deficitaire vereffening evenmin sprake zijn van een
overwaardering van passiva in de zin van artikel 24, eerste lid, 4°, WIB 92.

IV. Beslissing

28 Het risico van een faillissement van de NV X en de nadelige impact hiervan voor de schuldeisers was de voornaamste drijfveer voor het
realiseren van een vereffeningscenario om alzo een faillissement dus te voorkomen. Een faillissement zou immers geleid hebben tot de
gedwongen verkoop van de activa van de NV X, welke ongetwijfeld aan dumpingprijzen zou gebeurd zijn gezien de aard van deze
activa. In dergelijk scenario zouden de schuldeisers aanzienlijk minder van hun vorderingen op de NV X hebben kunnen recupereren
dan onder het huidige scenario verwacht mag worden.

29 Het realisatiepercentage van de schulden bedraagt ongeveer z %.

30 Onder de huidige omstandigheden is het onvermijdelijk dat de vereffening van de NV X deficitair zal worden afgesloten. De vereffening
zal pas worden afgesloten nadat alle bestaande schuldeisers hiermee hebben ingestemd.

31 De vereffening is het geheel van handelingen die plaatsvinden in de periode tussen de ontbinding en het definitief verdwijnen van de
vennootschap. De vereffeningsactiviteit houdt in dat de lopende zaken worden afgehandeld en uiteindelijk het actief wordt verdeeld
onder de vennoten na betaling van de schuldeisers.

32 Een vereffening is deficitair vanaf het ogenblik dat het aanwezige actief niet volstaat ter aanzuivering van het passief. Een vereffening is
evenwel niet deficitair louter om het feit dat er na de vereffening van het actief niets rest om aan de aandeelhouders uit te keren.

33 In advies 170/1 van de Commissie van Boekhoudkundige Normen (Bull. CBN, nr. 34, maart 1995, blz. 34) wordt bepaald dat wanneer
bij het sluiten van de vereffening niet alle schulden kunnen worden terugbetaald bij gebreke aan voldoende activa, deze niet betaalde
schulden in de vereffeningsstaat van de vennootschap als schulden moeten geboekt blijven, wat zal leiden tot een negatief eigen
vermogen.

34 De deficitaire vereffening dient te worden onderscheiden van de situatie waarbij de schulden bij het sluiten van de vereffening worden
kwijtgescholden of waarvan de schuldeiser uitdrukkelijk afstand doet, omdat de debiteur zich in dergelijk scenario verrijkt ten belope van
het bedrag dat wordt kwijtgescholden of waarvan afstand wordt gedaan.

35 Een vennootschap is belastbaar op de netto-aangroei van haar eigen vermogen (artikel 185, § 1, WIB 92). Een effectieve kwijtschelding
van de schuldvordering zou in hoofde van de NV X resulteren in een uitzonderlijk resultaat gelijk aan de nominale waarde van de
vordering op het ogenblik van kwijtschelding (inclusief vervallen maar niet-betaalde interestlasten). Gelet op het feit dat de schulden op
xx EUR bedragen, zou een volledige kwijtschelding van schuld aanleiding geven tot het ontstaan van een belastbaar fiscaal resultaat,
wat een belastingschuld zou doen ontstaan en een faillissement onvermijdelijk zou maken.

36 Wanneer een vereffening deficitair wordt afgesloten zonder dat er sprake is van een expliciete of impliciete kwijtschelding, heeft dit tot
gevolg dat er geen aangroei is van het eigen vermogen van de vennootschap.

37 De instemming van de schuldeiser(s) met de sluiting van de deficitaire vereffening wil niet zeggen dat aan de te vereffenen
vennootschap een kwijtschelding van schuld is toegestaan. Dergelijke instemming heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat het eigen
vermogen van de te vereffenen vennootschap is toegenomen. Deze instemming zal logischerwijs enkel verleend worden indien een
voldoende meerderheid van de schuldeisers vertrouwen heeft in de vereffening.

38 Het is evenwel niet uitgesloten dat in bepaalde gevallen de sluiting van een deficitaire vereffening waarbij de niet betaalde schulden in
de vereffeningsstaat van de vennootschap geboekt blijven, belastbare materie doet ontstaan ten name van de vereffende
vennootschap.

39 In zijn arrest van 22 maart 1962 stelde het Hof van Cassatie dat zelfs bij de aanwezigheid van onbetaalde schulden de sluiting van de
vereffening kan doorgevoerd worden met volgend voorbehoud: "les effets se produisent lorsque, comme en l'espèce, sans que la
fraude soit alléguée".
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40 Artikel 24, eerste lid, 4° WIB 92 kan slechts toepassing vinden als de onderwaardering van activa of overwaardering van passiva in
strijd zijn met de boekhoudkundige of fiscale bepalingen. Gezien er boekhoudkundig geen verplichting bestaat tot afboeking van de
openstaande passivabestanddelen bij een deficitaire vereffening kan er in onderhavig geval dan ook geen sprake zijn van een
overwaardering van passiva in de zin van dit artikel. (Com.IB 24/80)

41 In casu kan worden gesteld dat de sluiting van de deficitaire vereffening van de Gemeentelijke Holding met instemming van de
schuldeisers niet leidt tot de aanmerking als winst van de openstaande schulden op grond van artikel 185, § 1, WIB 92 of van artikel 24,
eerste lid, 4°, WIB 92, wanneer de vereffening in alle openheid heeft plaatsgevonden, de schuldeisers steeds het vertrouwen in de
vereffenaar hebben behouden en de vereffening niet stoelde op constructies of bedrog.
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Voorafgaande beslissing nr. 800.412 dd. 
28.07.2009 
28 juli 2009 
Kwijtschelding van schuld 

Verbonden ondernemingen 

Abnormaal of goedgunstig voordeel 

Vereffening van een vennootschap 

Deficitaire vereffening 

Samenvatting 

De - in het kader van de in het vooruitzicht gestelde deficitaire vereffening van de Belgische 
vennootschap NV A - geplande kwijtschelding van de schuldvordering door de buitenlandse 
vennootschap B ten voordele van NV A, ten bedrage van de fiscale verliezen, dient, ten name 
van NV A, niet te worden beschouwd als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in 
de zin van de artikelen 79 en 207, tweede lid (WIB 92). 

Ingevolge de deficitaire vereffening, voorafgegaan door een kwijtschelding  van de 
schuldvordering ten belope van het bedrag aan fiscaal overdraagbare verliezen, dient geen 
belastbare materie te worden weerhouden ten name van NV A. 

Er wordt opgemerkt dat onderhavige beslissing geen akkoord inhoudt over het bedrag zelf van 
de vorige beroepsverliezen ten name van NV A. 

Deze beslissing is slechts geldig indien de buitenlandse vennootschap B effectief overgaat tot 
de vereffening gevolgd door de sluiting van de vereffening van NV A. 

  I.  Voorwerp van de aanvraag 

1. De aanvraag strekt ertoe bevestiging te krijgen dat de (gedeeltelijke) kwijtschelding van 
schuld door een buitenlandse groepsvennootschap (voor een bedrag hoogstens gelijk aan de 
fiscaal overdraagbare verliezen) in het kader van een in het vooruitzicht gestelde (deficitaire) 
vereffening van de Belgische vennootschap niet dient te worden beschouwd als een verkregen 
abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van de artikelen 79 en 207 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) zodat de fiscaal overdraagbare verliezen ten name van 
de Belgische vennootschap kunnen aangewend worden om het boekhoudkundig resultaat van 
deze verrichting te compenseren. 

2. Tevens beoogt de aanvraag rechtszekerheid te verkrijgen omtrent het feit of de niet 
kwijtgescholden (aandeelhouders)schuld die naar aanleiding van de deficitaire vereffening en 
in overeenstemming met de boekhoudrechtelijke voorschriften ter zake in de vereffeningstaat 
van de Belgische vennootschap zal geboekt blijven, geen belastbare materie doen ontstaan 
ten name van de te vereffenen dochtervennootschap. 
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  II.  Omschrijving van de verrichting 

  II.A.  Identiteit van de vennootschappen en omschrijving van hun activiteiten 

3. De aanvrager, NV A, is een Belgische vennootschap die deel uitmaakt van een 
beursgenoteerde groep. Meer in het bijzonder kan worden gesteld dat NV A een (100%) 
dochteronderneming is van de B, een onderneming met productiefaciliteiten in het 
buitenland. De Belgische vennootschap fungeerde als een van de vele verkoopsfilialen op het 
Europese vasteland. Zo had de buitenlandse vennootschap B tevens verkoopsfilialen in andere 
Europese landen. 

4. Tot op het ogenblik van de overname bestonden de activiteiten van de Belgische 
vennootschap voornamelijk uit het verkopen van producten op de Belgische en Europese 
markt. 

5. Gelet op het feit dat de balans van NV A een aanzienlijk negatief eigen vermogen vertoont, 
heeft de (enige) aandeelhouder, de buitenlandse vennootschap B, te kennen gegeven 
eerstgenoemde vennootschap zo spoedig mogelijk te willen vereffenen. 

6. In dit verband wenst de buitenlandse vennootschap B zijn Belgische dochtervennootschap 
deficitair te vereffenen, waarbij voorafgaand aan de vereffening van NV A door de 
aandeelhouder/schuldeiser een gedeeltelijke kwijtschelding van schuld zal worden verleend 
in de mate dat er voldoende fiscaal overdraagbare verliezen voorhanden zijn om het resultaat 
van deze verrichting te neutraliseren. 

7. Volgens de cijfers opgenomen in de jaarrekening heeft de vennootschap een negatief eigen 
vermogen, een gevolg van de aanhoudende exploitatieverliezen. 

8. De beursgenoteerde groep heeft de buitenlandse vennootschap B overgenomen, inclusief 
alle dochtervennootschappen. 

9. Voor de overname van de buitenlandse vennootschap B door de beursgenoteerde groep 
had de Belgische vennootschap een gecumuleerd boekhoudkundig verlies als gevolg van een 
(te) kleine verkoopsmarge enerzijds en torenhoge operationele uitgaven anderzijds. 

10. Gelet op het feit dat er geen uniforme prijspolitiek werd gehanteerd binnen de diverse 
Europese verkoopsentiteiten en om komaf te maken met het wanbeleid dat de groep 
kenmerkte voor de overname door de beursgenoteerde groep, heeft deze laatste, die reeds 
over een eigen verkoopsnetwerk beschikte, beslist om de bestaande verkoopsfilialen te 
saneren en er vervolgens een aantal  te liquideren. 

11. Zo werd het bestaande management van de Belgische vennootschap volledig vervangen 
met het oog op de sanering van NV A. 

12. Hieruit resulteerde dat NV A niet langer in staat was om haar leveranciersschulden (jegens 
B) terug te betalen, temeer omdat alle operationele activiteiten sedertdien werden gestaakt. 

13. Sedert enkele jaren wordt de Europese markt rechtstreeks bediend door de buitenlandse 
vennootschap B, en met name door zelfstandige agenten die vergoed worden op commissie 
basis. 

14. Omwille van de negatieve eigen vermogenspositie heeft de (enige) aandeelhouder van de 
vennootschap te kennen gegeven dat zij NV A zo spoedig mogelijk wil vereffenen. Daarbij 
kunnen in principe alle derde schuldeisers terugbetaald worden, maar is het thans reeds 
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duidelijk dat na de volledige tegeldemaking van het actief van de vennootschap de schuld 
tegenover haar aandeelhouder niet zal kunnen worden terugbetaald. Door de voorgenomen 
verrichting wil de aandeelhouder een faillissement vermijden omdat dit vanuit commercieel 
perspectief een nefast gevolg zou hebben voor de reputatie en de beurskoers van de groep. 

  II.B.  Beschrijving van de voorgenomen verrichting 

15. Een effectieve kwijtschelding van de schuldvordering zou ten name van de Belgische 
dochteronderneming resulteren in een uitzonderlijk resultaat gelijk aan de nominale waarde 
van de vordering op het ogenblik van kwijtschelding (inclusief vervallen maar niet-betaalde 
interestlasten). Een volledige kwijtschelding van schuld zou aanleiding geven tot het ontstaan 
van een belastbaar fiscaal resultaat, wat een belastingschuld doet ontstaan en een 
faillissement onvermijdelijk zou maken. Dit vanuit het standpunt dat de kwijtschelding van 
schuld geen aanleiding zou geven tot het ontstaan van een abnormaal of goedgunstig 
voordeel ten name van de Belgische vennootschap. 

16. Anderzijds is het geenszins de bedoeling van de aandeelhouder/schuldeiser om het 
bestaande nettopassief van NV A over te nemen. Daarom overweegt de groep om voormelde 
vennootschap deficitair te vereffenen (mits akkoord van haar aandeelhouder/schuldeiser) 
nadat alle schulden ten aanzien van derde schuldeisers zijn terugbetaald. 

17. Opdat de niet-gebruikte fiscaal overdraagbare verliezen van NV A niet zouden (kunnen) 
worden aangewend in de woonstaat van de moedermaatschappij, bevestigt de buitenlandse 
vennootschap B hierbij haar akkoord om voorafgaand aan de vereffening van NV A een 
kwijtschelding van schuld te verlenen aan laatstgenoemde vennootschap - en dit maximaal 
ten bedrage van de fiscaal overdraagbare verliezen van de Belgische vennootschap op het 
ogenblik van de vereffening. 

18. De voorgenomen verrichting is aldus in het belang van NV A daar op die manier een 
faillissement in hoofde van de Belgische vennootschap kan worden vermeden. 

  III.  Motivering van de aanvraag 

  III.A.  Kwijtschelding van schuld 

  III.A.1. Wettelijk kader 

19. Geen aftrek uit hoofde van vorige beroepsverliezen, noch compensatie met het verlies van 
het belastbare tijdperk mag worden verricht op het gedeelte van het resultaat dat voorkomt 
uit abnormale of goedgunstige voordelen die de belastingplichtige in welke vorm of door welk 
middel ook, heeft verkregen uit een onderneming ten aanzien waarvan zij zich rechtstreeks of 
onrechtstreeks in enige band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt (artikel 79 en 207, 
tweede lid WIB 92). 

20. Met deze wetsbepaling heeft de wetgever in het bijzonder willen reageren tegen 
winstverschuivingen in vennootschapsgroepen, waardoor de winst van een vennootschap met 
vroegere verliezen of met een verlies van het lopende boekjaar op artificiële wijze zou worden 
opgedreven ten nadele van een vennootschap waar zij normaal zou worden belast. 

21. Overeenkomstig de administratieve commentaar op het WIB 92 (Com.IB 92) nr. 79/12 zijn 
voorvermelde bepalingen niet van toepassing ingeval de onderneming die de abnormale of 
goedgunstige voordelen toekent, een buitenlandse onderneming is waarvan de inkomsten niet 
aan de Belgische belasting onderworpen zijn. 
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22. Met ingang van aanslagjaar 2004 zijn voormelde bepalingen toch van toepassing ingeval de 
voordelen worden verstrekt door een in het buitenland gevestigde onderneming. De memorie 
van toelichting bij het wetsontwerp met betrekking tot de wijziging van voormeld artikel 207 
WIB 92 door de Wet van 24 december 2002 bepaalt uitdrukkelijk dat "een striktere 
administratieve toepassing (van artikel 207 WIB 92) er zal toe bijdragen dat abnormale 
winstafvloeiingen worden tegengegaan, en zulks op het internationale vlak. In die context zal 
een aftrek op verkregen abnormale of goedgunstige voordelen niet meer kunnen worden 
toegepast wanneer de onderneming die het abnormale voordeel heeft toegekend, een in het 
buitenland gevestigde onderneming is". 

  III.A.2. Begripsomschrijving 

23. Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 geeft echter geen definitie van wat er dient 
te worden begrepen onder een "abnormaal of goedgunstig voordeel". De administratieve 
commentaren op artikel 79 WIB 92 verwijzen in dit verband naar de commentaren op artikel 26 
WIB 92. 

24. Voor de toepassing van artikel 26 WIB 92 ontstaat een voordeel wanneer er sprake is van 
een verrijking in hoofde van de verkrijger zonder effectieve of adequate vergoeding aan de 
verstrekker van het voordeel. 

25. Een voordeel is abnormaal wanneer het in strijd is met de normale gang van zaken, de 
regels en de gevestigde gebruiken of wat in strijd is met wat in soortgelijke gevallen 
gebruikelijk is. Of nog, een voordeel is abnormaal wanneer het in strijd is met de gebruikelijke 
handelspraktijken. 

26. Goedgunstige voordelen zijn voordelen die buiten de uitoefening van een verbintenis en 
zonder evenredige tegenprestatie worden toegekend. Bij de beoordeling van het abnormaal of 
goedgunstig karakter van een verrichting dient trouwens rekening te worden gehouden met de 
economische omstandigheden van het ogenblik, met de respectievelijke situatie van de 
partijen en met de feitelijke elementen van de zaak. Of een voordeel een abnormaal of 
goedgunstig karakter vertoont, is dus steeds een feitenkwestie. 

  III.A.3. NV A  ontvangt geen abnormaal of goedgunstig voordeel 

27. Het abnormale karakter van een kwijtschelding van schuld kan op twee manieren benaderd 
worden: volgens een objectief criterium, waarin wordt nagegaan of een onafhankelijke 
onderneming in gelijkaardige omstandigheden zou overgaan tot een kwijtschelding van 
schuld, of volgens een subjectief criterium waarbij economische en/of financiële elementen 
zoals het groepsbelang in aanmerking wordt genomen. 

28. De eenvoudige verwijzing naar de tussen volstrekt onafhankelijke ondernemingen 
heersende voorwaarden levert geen criterium op voor de beoordeling van het al of niet 
abnormale karakter van een voordeel. Zulke benadering laat namelijk niet toe rekening te 
houden met de specifieke omstandigheden waarin de verbonden ondernemingen zich 
bevinden en die aan de winstoverheveling een verantwoording kunnen geven in de zin die de 
wetgever heeft bedoeld. Groepsvennootschappen zijn geen volkomen los van elkaar staande 
belastingplichtigen, wier onderlinge betrekkingen op exact dezelfde wijze zouden moeten 
worden beoordeeld als de betrekkingen tussen onafhankelijke partijen. 

29. In lijn met de heersende rechtspraak heeft de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen 
recent beslist dat het in specifieke gevallen dan ook aanvaardbaar is om hulp te bieden aan 
groepsondernemingen in moeilijkheden. 
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30. Op basis van een lezing van eerder gepubliceerde rulings is de vennootschap van oordeel 
dat het in casu bedrijfseconomisch aanvaardbaar is om de aandeelhoudersschuld 
(gedeeltelijk) kwijt te schelden ten voordele van de Belgische dochteronderneming om het 
commercieel en financieel aanzien van de groep hoog te houden. 

31. In meer recente beslissingen wordt in het bijzonder aanvaard dat (buitenlandse) 
vennootschappen afstand doen van hun schuldvordering op een verbonden vennootschap in 
vereffening, teneinde laatstgenoemde vennootschap te behoeden voor een faillissement. 

  III.B.  De deficitaire vereffening van NV A 

  III.B.1. Begripsomschrijving 

32. Een vereffening is deficitair vanaf het ogenblik dat het aanwezige actief niet volstaat ter 
aanzuivering van het passief. Zoals eerder aangehaald is het nu reeds duidelijk dat NV A bij 
gebrek aan voldoende activa niet in staat zal zijn om alle schuldeisers terug te betalen. Aldus 
dient de voorgenomen vereffening als deficitair te worden beschouwd. 

  III.B.2. Vennootschaprechtelijke motivering 

33. In haar arrest van 22 maart 1962 heeft het Hof van Cassatie gesteld dat: "Qu'en effét la loi 
elle-même prévoit que la liquidation, pour être terminée, ne doit pas nécessairement aboutir au 
désintéressement complet de tous les créanciers, puisque la publication de la clôture de la 
liquidation fait, aux termes de l'article 194, alinéa 4 [des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales], courir le délai quinquennal de prescription de l'action ouverte aux créanciers 
non paBés contre les liquidateurs «en cette qualité» et que la possibilité de pareille action 
après ladite publication implique nécessairement que la liquidation peut être légalement 
côturée avant que certaines dettes sociales aient été acquittées au moBen de l'actif attribué par 
cette clôture aux actionnaires". 

34. Deze stelling werd meer recent nog bevestigd door het Hof van Beroep van Brussel 
(29.04.1993) waarin geoordeeld werd dat de aanwezigheid van onbetaalde schulden en van nog 
te verwachten tegoeden niet in de weg staat dat de vereffening wordt afgesloten. Bovendien 
wordt deze visie tevens door de meerderheid van de rechtsleer onderschreven. Hoewel de 
betaling van de schulden van een ontbonden vennootschap aan de hand van haar actief 
onbetwistbaar één van de essentiële bestanddelen, zoniet het essentiële bestanddeel is van 
elke vereffening, moet de opvatting dat de vereffening slechts kan worden afgesloten indien 
het passief is aangezuiverd, worden genuanceerd.  Indien de vereffening zou blijven 
voortduren (en de vennootschap derhalve zou blijven voortbestaan voor haar vereffening) 
totdat alle schulden zijn betaald, niettegenstaande de beslissing tot afsluiting van de 
vereffening, zou artikel 194, eerste lid, derde streepje (nu artikel 198, §1 W.Venn.) geen enkel 
nut hebben omdat de vennootschap dan nooit de door dit artikel bepaalde verjaring zou 
kunnen inroepen tegen haar schuldeisers. 

35. Onder verwijzing naar een arrest van het Hof van Cassatie van 17 juni 1994 menen sommige 
auteurs dat deficitaire vereffeningen mogelijk zijn voor zover de schuldeisers van wie de 
schuldvordering eisbaar is ermee instemmen. Zoals eerder aangehaald zal de vereffening 
worden doorgevoerd na voorafgaandelijke instemming van de aandeelhouder/schuldeiser van 
NV A. 

36. In tegenstelling tot wat er in een aantal gepubliceerde rulings staat te lezen, is de 
vennootschap van oordeel dat de procedure van vrijwillige vereffening niet noodzakelijk 
vereist dat alle schulden van de vennootschap worden betaald of dat de schuldeisers afstand 
doen van hun vordering op de vennootschap. De vennootschap meent dan ook dat er in de 
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bewuste rulings, die geen precedentswaarde hebben, onterecht wordt uitgegaan van de 
stelling dat in het tegenovergestelde geval de vereffenaar het faillissement zal aanvragen of 
de rechtbank van koophandel de betrokken vennootschap in faling zalstellen. 

  III.B.3. Boekhoudrechtelijke motivering 

37. Wat betreft de boekhoudrechtelijke aspecten verbonden aan een deficitaire vereffening 
wenst NV A te verwijzen naar een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
(CBN) (Bulletin CBN, nr. 34, maart 1995, p. 34). 

38. In dit advies wordt gesteld dat ingeval bij het sluiten van de vereffening niet alle schulden 
kunnen worden terugbetaald bij gebreke aan voldoende activa, deze niet betaalde schulden in 
de vereffeningstaat van devennootschap als schulden moeten geboekt blijven, wat zal leiden 
tot een negatief eigen vermogen. 

39. Volgens de CBN dient deze toestand te worden onderscheiden van de situatie waarbij de 
schulden bij het sluiten van de vereffening worden kwijtgescholden of waarvan de schuldeiser 
uitdrukkelijk afstand doet omdat de debiteur zich in dergelijk scenario verrijkt ten belope van 
het bedrag dat wordt kwijtgescholden of waarvan afstand wordt gedaan. 

40. Het stilzitten van de schuldeiser om de faling aan te vragen van een vennootschap in 
vereffening met een negatief saldo dient in dit verband niet als een impliciete kwijtschelding 
dient te worden aanzien. 

41. In tegenstelling tot de situatie van kwijtschelding of afstand van schuldvordering waarbij er 
een uitzonderlijk resultaat dient te worden erkend, dient er naar aanleiding van een deficitaire 
vereffening geen resultaat te worden geboekt. Ter onderbouwing van deze positie verwijst de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen naar volgend standpunt van 'T KINT dat in de 
rechtsleer unaniem wordt verdedigd: "la société en liquidation n'est pas libérée des obligations 
qu'elle a contractées, à concurrence du passif qui excède son avoir et dont elle ne peut assumer 
la charge. La situation créée par une liquidation deficitaire n'entame pas le droit des créanciers 
d'obtenir paiement". De vennootschap meent dan ook dat er hoegenaamd geen sprake kan zijn 
van een (zij het impliciete dan wel expliciete) kwijtschelding van schuld naar aanleiding van de 
instemming van de schuldeisers met een deficitaire vereffening. 

  III.B.4. Fiscaalrechtelijke motivering 

42. Gelet op het feit dat er geen fiscaal afwijkende bepalingen zijn terzake deficitaire 
vereffeningen, kan er gesteund op het principe van de primauteit van het gemeen recht 
worden verwezen naar de bepalingen opgenomen in de randnummers 34 tot en met 42 
hiervoor. In het Verslag aan de Koning met betrekking tot het KB van 8 oktober 1976 heeft de 
wetgever uitdrukkelijk gesteld dat de boekhoudrechtelijke waarderingsregels doorwerken 
inzake de fiscale winstberekening, tenzij de fiscale wet er uitdrukkelijk van afwijkt. Hiermee 
bevestigde de wetgever dat het boekhoudrecht inzake fiscale winstbepaling als gemeen recht 
moet worden beschouwd. 

43. Anders gesteld, voor de vaststelling van de winst van een onderneming moet het fiscaal 
recht zich baseren op het boekhoudrecht. Aldus zal er naar aanleiding van de sluiting van een 
deficitaire vereffening (waarbij er geen schulden worden kwijtgescholden of waarbij er geen 
overname is van het netto-passief van de vereffende vennootschap) geen belastbaar resultaat 
ontstaan in hoofde van de vereffende vennootschap naar aanleiding van de sluiting van de 
vereffening. 
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44. Ook in het geval van een gedeeltelijke kwijtschelding van schuld (waarbij het 
kwijtgescholden bedrag de fiscaal overdraagbare verliezen niet overschrijdt én de 
kwijtschelding niet dient te worden beschouwd als een ontvangen abnormaal of goedgunstig 
voordeel) meent de vennootschap dat er geen belastbaar resultaat ontstaat in haar hoofde. 

  IV.  Beslissing 

  IV.A.  De kwijtschelding van schuld 

45. De voormelde artikelen 79 en 207, tweede lid, WIB 92 houden inzonderheid in dat de 
beroepsverliezen niet kunnen worden afgetrokken van het gedeelte van het resultaat dat 
voortkomt uit abnormale of goedgunstige voordelen die een binnenlandse vennootschap, in 
welke vorm of door welk middel ook, rechtstreeks of onrechtstreeks heeft verkregen uit een 
onderneming ten aanzien waarvan zij zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enige band van 
wederzijdse afhankelijkheid bevindt. 

46. In eerste instantie moet er bijgevolg worden nagegaan of de door de buitenlandse 
vennootschap B vooropgestelde gedeeltelijke kwijtschelding van schuld ten voordele van NV 
A, ten belope van de fiscaal overdraagbare verliezen op het ogenblik van de vereffening, in het 
kader van een in het vooruitzicht gestelde  (deficitaire) vereffening van NV A moet beschouwd 
worden als een verkregen abnormaal en goedgunstig voordeel ten name van NV A. 

47. Aan de grondslag van het begrip " voordeel" ligt enerzijds een verrijking van de verkrijger 
en anderzijds, wat de verstrekker van het voordeel betreft, geen effectieve vergoeding 
evenwaardig aan het verstrekte voordeel (zie inzonderheid het arrest van het Hof te 
Antwerpen van 13.05.1991 en het nummer 26/16 van de administratieve commentaar op het 
WIB 92 (Com.IB 92)). 

48. Als "abnormaal" moet worden beschouwd, hetgeen in strijd is met de normale gang van 
zaken, met de gevestigde regels of gebruiken (zie eveneens het voormeld arrest van 13.05.1991 
en het voormeld nummer 26/16, Com.IB 92). 

49. Als "goedgunstig" moet worden beschouwd, hetgeen ten kosteloze titel, zonder verplichting 
en enige tegenprestatie gebeurt (zie inzonderheid het arrest van het Hof van Cassatie vn 
31.10.1979 en het voormeld nummer 26/16, Com.IB 92). 

50. Voor de beoordeling van de abnormaliteit of normaliteit van de toegestane voordelen of 
hun goedgunstig karakter moet worden gesteund op de economische omstandigheden van het 
ogenblik, op de respectieve situatie van de partijen en op de feitelijke elementen van de zaak. 

51. In bepaalde specifieke omstandigheden is het voor verbonden ondernemingen 
bedrijfseconomisch aanvaardbaar om hulp te bieden aan ondernemingen van de groep in 
moeilijkheden, inzonderheid de hulp die wordt verleend om het eigen commercieel en 
financieel aanzien hoog te houden (zie inzonderheid het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen van 10.05.1994 en de arresten van het Hof van Beroep te Bergen van 18.05.2001 en 
19.03.2004). 

52. De buitenlandse vennootschap B  en NV A bevinden zich in een band van wederzijdse 
afhankelijkheid in de zin van het voormeld artikel 207, tweede lid, WIB 92. 

53. Voor de overname van de buitenlandse vennootschap B door de beursgenoteerde groep 
had NV A een gecumuleerd boekhoudkundig verlies als gevolg van een (te) kleine 
verkoopsmarge enerzijds en de torenhoge operationele uitgaven anderzijds. 
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54. Ten gevolge van de overname werd het bestaande management NV A volledig vervangen 
waardoor NV A  een bijkomend negatief resultaat moest verwerken. 

55. Gelet op het feit dat er geen uniforme prijspolitiek werd gehanteerd binnen de diverse 
Europese verkoopsentiteiten en om komaf te maken met het wanbeleid dat de groep 
kenmerkte voor de overname door de beursgenoteerde groep, heeft deze laatste beslist om de 
bestaande verkoopsfilialen te saneren en er vervolgens een aantal te liquideren. 

56. Hieruit resulteerde dat NV A niet langer in staat was om haar leveranciersschulden (jegens 
haar buitenlandse moederonderneming) terug te betalen, temeer omdat alle operationele 
activiteiten sedertdien werden gestaakt. 

57. Omwille van deze negatieve eigen vermogenspositie heeft de (enige) aandeelhouder van de 
vennootschap te kennen gegeven dat zij NV A zo spoedig mogelijk wil vereffenen. Daarbij 
kunnen in principe alle derde schuldeisers terugbetaald worden, maar is het thans reeds 
duidelijk dat na de volledige tegeldemaking van het actief van de vennootschap de schuld 
tegenover haar aandeelhouder niet zal kunnen worden terugbetaald. Door de voorgenomen 
verrichting wil de aandeelhouder een faillissement vermijden omdat dit vanuit commercieel 
perspectief een nefast gevolg zou hebben voor de reputatie en de beurskoers van de groep. 

58. Rekening houdend met de voormelde elementen kan worden aangenomen dat de 
kwijtschelding van schuldvordering door de buitenlandse vennootschap B ten voordele van NV 
A geen aanleiding zal geven tot het verkrijgen van enig abnormaal of goedgunstig voordeel in 
de zin van artikelen 79 en 207, tweede lid, WIB 92. 

  IV.B.  De deficitaire vereffening van NV A 

59. De vereffening is het geheel van handelingen die plaatsvinden in de periode tussen de 
ontbinding en het definitief verdwijnen van de vennootschap.  De vereffeningsactiviteit houdt 
in dat de lopende zaken worden afgehandeld en uiteindelijk het actief wordt verdeeld onder 
de vennoten na betaling van de schuldeisers. 

60. Een vereffening is deficitair vanaf het ogenblik dat het aanwezige actief niet volstaat ter 
aanzuivering van het passief.  Een vereffening is evenwel niet deficitair louter om het feit dat 
er na de vereffening van het actief niets rest om aan de aandeelhouders uit te keren. 

61. In advies 170/1 van de Commissie van Boekhoudkundige Normen (Bull. C.B.N., nr. 34, maart 
1995, blz. 34) wordt bepaald dat wanneer bij het sluiten van de vereffening niet alle schulden 
kunnen worden terugbetaald bij gebreke aan voldoende activa, deze niet betaalde schulden in 
de vereffeningsstaat van de vennootschap als schulden moeten geboekt blijven, wat zal leiden 
tot een negatief eigen vermogen. 

62. De deficitaire vereffening dient te worden onderscheiden van de situatie waarbij de 
schulden bij het sluiten van de vereffening worden kwijtgescholden of waarvan de schuldeiser 
uitdrukkelijk afstand doet, omdat de debiteur zich in dergelijk scenario verrijkt ten belope van 
het bedrag dat wordt kwijtgescholden of waarvan afstand wordt gedaan.  

63. Een vennootschap is belastbaar op de netto-aangroei van haar eigen vermogen (artikel 
183, WIB 92). Een effectieve kwijtschelding van de schuldvordering zou in hoofde van NV A 
resulteren in een uitzonderlijk resultaat gelijk aan de nominale waarde van de vordering op 
het ogenblik van kwijtschelding (inclusief vervallen maar niet-betaalde interestlasten). Gelet 
op het feit dat de (aandeelhouders)schuld groter is dan het bedrag aan fiscaal overdraagbare 
verliezen, zou een volledige kwijtschelding van schuld aanleiding geven tot het ontstaan van 
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een belastbaar fiscaal resultaat, wat een belastingschuld zou doen ontstaan en een 
faillissement onvermijdelijk zou maken. 

64. Wanneer een vereffening deficitair wordt afgesloten zonder dat er sprake is van een 
expliciete of impliciete kwijtschelding, heeft dit tot gevolg dat er geen aangroei is van het 
eigen vermogen van de vennootschap. 

65. De instemming van de schuldeiser(s) met de sluiting van de deficitaire vereffening wil niet 
zeggen dat aan de te vereffenen vennootschap een kwijtschelding van schuld is 
toegestaan.  Dergelijke instemming heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat het eigen vermogen 
van de te vereffenen vennootschap is toegenomen. 

66. Het is evenwel niet uitgesloten dat in bepaalde gevallen de sluiting van een deficitaire 
vereffening waarbij de niet betaalde schulden in de vereffeningsstaat van de vennootschap 
geboekt blijven, belastbare materie doet ontstaan ten name van de vereffende vennootschap. 

67. In zijn arrest van 22 maart 1962 stelde het Hof van Cassatie dat zelfs bij de aanwezigheid 
van onbetaalde schulden de sluiting van de vereffening kan doorgevoerd worden met volgend 
voorbehoud: "les effets se produisent lorsque, comme en l'espèce, sans que la fraude soit 
alléguée".  

68. Voor de beoordeling hiervan moet worden gesteund op de economische omstandigheden 
van het ogenblik, op de respectieve situatie van de partijen en op de feitelijke elementen van 
de zaak. 

69. In casu kan gesteld worden dat er ingevolge de deficitaire vereffening, voorafgegaan door 
een kwijtschelding  van de schuldvordering ten belope van het bedrag aan fiscaal 
overdraagbare verliezen, geen belastbare materie dient te worden weerhouden ten name van 
NV A. 

70. Het College beslist dat de voormelde artikelen 79 en 207, tweede lid, WIB 92 niet van 
toepassing zijn met betrekking tot de in de voormelde aanvraag beschreven definitieve 
kwijtschelding van de schuld door de buitenlandse vennootschap B ten voordele van NV A ten 
belope van maximaal de fiscaal overdraagbare verliezen op het ogenblik van de vereffening en 
dat ingevolge de deficitaire vereffening, voorafgegaan door een kwijtschelding  van de 
schuldvordering ten belope van het bedrag aan fiscaal overdraagbare verliezen, geen 
belastbare materie dient te worden weerhouden ten name van NV A. 

71. Er wordt opgemerkt dat onderhavige beslissing geen akkoord inhoudt over het bedrag zelf 
van de vorige beroepsverliezen ten name van NV A. 

72. Deze beslissing is slechts geldig indien de buitenlandse vennootschap B effectief overgaat 
tot de vereffening gevolgd door de sluiting van de vereffening van NV A. 
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Circulaire 2020/C/74 van 29 mei 2020 betreffende de gevolgen van
het artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op de aangifteplicht bij ontbinding van vennootschappen
dd. 29.05.2020

©FOD Financiën, 29-05-2020, www.fisconetplus.be

Commentaren
Trefwoorden van dit document
Ontbinding van een vennootschap
Aangifte in de VenB
Aangifteplicht

Wettelijke grondslag
- Art. 2:70 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

- Art. 305 tot 311 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Aanhef
Deze circulaire behandelt de gevolgen van het artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de
aangifteplicht bij ontbinding van vennootschappen
Deze circulaire annuleert en vervangt de richtlijnen opgenomen in de circulaire AOIF 32/2003 van 10.12.2003.

Trefwoorden:
Aangifte personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners, algemeen
Ontbinding en vereffening vennootschap, algemeen

Art. 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV), zoals ingevoerd door art. 2 van de wet van
23.03.2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen (BS 04.04.2019), behandelt de ontbinding van
vennootschappen en bepaalt in de 2de alinea dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het boekjaar tot
gevolg heeft.
Voorafgaand aan deze bepaling was er geen wettelijke basis waarbij de ontbinding van de vennootschap resulteerde in
de afsluiting van het boekjaar. De administratie had dus het standpunt ingenomen dat vennootschappen die op een
andere dan de statutaire afsluitingsdatum ontbonden werden, geen aangifte moesten indienen voor de periode vanaf
de eerste dag na het vorige belastbare tijdperk tot op de datum van ontbinding (circulaire AOIF 32/2003 van 10.12.2003).
Rekening houdend met het nieuwe art. 2:70, 2de al. WVV dienen vennootschappen die hun statutaire zetel in België
hebben en ontbonden worden op een andere datum dan hun statutaire afsluitingsdatum voortaan wel een aangifte in te
dienen voor het belastbaar tijdperk dat loopt vanaf de eerste dag na het vorige belastbaar tijdperk tot op de datum van
de ontbinding (Kamer, sessie 2017/2018, Doc 3119/008, blz. 2).
Deze nieuwe regel is van toepassing op:
1. vennootschappen opgericht vanaf 01.05.2019

2. op 01.05.2019 bestaande vennootschappen die hebben besloten om vóór 01.01.2020 vrijwillig hun statuten aan te passen aan het
nieuwe WVV en worden ontbonden vóór 01.01.2020, maar na de datum van de bekendmaking van hun nieuwe statuten

3. op 01.05.2019 bestaande vennootschappen die al dan niet hebben besloten om vóór 01.01.2020 hun statuten aan te passen aan het
nieuwe WVV en worden ontbonden vanaf 01.01.2020.

Voorbeeld:
Vennootschap opgericht in 2000, met een statutair boekjaar dat loopt van 1 december tot 30 november, wordt ontbonden op
10.10.2019:
- Indien deze vennootschap haar statuten niet heeft aangepast aan het nieuwe WVV zijn de bepalingen van artikel 2:70  WVV niet op haar

van toepassing. Zij moet dus geen aangifte indienen voor het belastbaar tijdperk dat loopt vanaf de eerste dag na het vorige belastbaar
tijdperk tot op de datum van de ontbinding.

- Indien deze vennootschap haar statuten heeft aangepast aan het nieuwe WVV en de gewijzigde statuten bekend heeft gemaakt op
20.09.2019 zijn de bepalingen van het artikel 2:70  WVV op haar van toepassing. Zij moet dus twee aangiften aanslagjaar 2019 indienen:
een voor het belastbare tijdperk van 01.12.2018 tot 10.10.2019 en de andere voor het belastbare tijdperk van 11.10.2019 tot 30.11.2019.
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Over deze akte
Circulaire 2020/C/74 van 29 mei 2020 betreffende de gevolgen van het artikel 2:70 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen op de aangifteplicht bij ontbinding van vennootschappen dd. 29.05.2020
Publicatiedatum 29/05/2020

Afkondigingsdatum 29/05/2020

Inwerkingtreding 29/05/2020

Kluwernummer 222588

Bron FisconetPlus - FOD Financiën

Trefwoorden:
Aangifte personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners, algemeen

Ontbinding en vereffening vennootschap, algemeen
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Cass. (1re ch.) RG C.19.0550.F, 5 juin 2020 (TRAITEUR T.L. / FRIBELS, Y. O.) https://juportal.be (22 juin 2020); J.D.S.A. 2021,
liv. 1, 400, note LEMAL, M.; J.L.M.B. 2020, liv. 30, 1396 et https://jlmbi.larciergroup.com/ (27 septembre 2020), note DAVID, W.;
R.D.C. 2021, liv. 5, 602 et http://www.rdc-tbh.be/ (4 septembre 2021), note AYDOGDU, R.; 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).

Législation liée:

Art. XX.99, 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

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

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.

Cass. (1re ch.) RG C.19.0550.F, 5 juin 2020
(TRAITEUR T.L. / FRIBELS, Y. O.)
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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 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'ouvre 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
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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

Texte intégral, Jurisprudence en droit des sociétés et des associations - recueil annuel
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https://jura.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=rx2622361.pdf&sourceid=rf300123420&sourcetitel=Cass. (1re ch.) RG C.19.0550.F, 5 juin 2020 (TRAITEUR T.L. / FRIBELS, Y. O.) https://juportal.be (22 juin 2020); J.D.S.A. 2021, liv. 1, 400, note LEMAL, M.; J.L.M.B. 2020, liv. 30, 1396 et https://jlmbi.larciergroup.com/ (27 septembre 2020), note DAVID, W.; R.D.C. 2021, liv. 5, 602 et http://www.rdc-tbh.be/ (4 septembre 2021), note AYDOGDU, R.; 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.
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Cass. (1re ch.) RG C.19.0108.F, 14 février 2020 (G. P., O. B. / S. P.) https://juportal.be (5 mars 2020); J.L.M.B. 2020, liv. 30,
1416 et https://jlmbi.larciergroup.com/ (27 septembre 2020), note Cl. P.; J.D.S.C. 2020, liv. 1, 252, note LEMAL, M.; R.G.C.F.
2020, liv. 3, 213, note PIROTTE, N.; RPSTRV 2020, liv. 5, 604 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (22 août 2020), note
BERCKMANS, C.
Sommaire
Aux termes de l'article 183, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister
pour leur liquidation.

Conformément aux articles 194 et 195 de ce code, la clôture de la liquidation met fin à l'existence de la société.

En vertu de l'article 198, § 1er, du même code, sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les liquidateurs, en cette
qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs, à partir de la publication de la clôture de la
liquidation.

Cette disposition, qui déroge au principe de l'extinction de l'être moral, vise à assurer la protection des créanciers.

La société dont la liquidation est clôturée continue d'exister pour répondre tant des actions que les créanciers sociaux peuvent
exercer contre elle dans le délai de cinq ans que de celles introduites contre elle avant sa clôture.

Il s'ensuit qu'elle peut faire valoir ses moyens de défense contre ces actions.

Après avoir relevé que « la demande de [la défenderesse] a été formée alors que la société C. n'était pas encore dissoute » et
que « la procédure était donc en cours lors de la dissolution », le jugement attaqué, qui déclare fondée la demande de la
défenderesse au motif que « la clôture de la liquidation empêche la société [C.] d'encore contester les demandes dirigées contre
elle », viole les dispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé. (Art. 183, § 1er, al. 1er C. soc.)

Législation liée:

Art. 183, Code des sociétés
Art. 194, Code des sociétés
Art. 195, Code des sociétés
Art. 198, Code des sociétés

Mots-clés:
Actions et prescriptions (société) Effets d'une liquidation de société Clôture de la liquidation d'une société

Texte intégral
1. G. P.,

2. O. B.,

agissant en qualité de gérantes liquidatrices de la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Caporoma,

demanderesses en cassation,

représentées 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

S. P.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Cass. (1re ch.) RG C.19.0108.F, 14 février 2020
(G. P., O. B. / S. P.)
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Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de commerce du Hainaut, statuant en
degré d'appel.

Le 28 janvier 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office par le
ministère public conformément à l'article 1097 du Code
judiciaire et déduite de ce que les demanderesses ne sont pas
parties à la décision attaquée:

En vertu de l'article 185 du Code des sociétés, à défaut de nomination de liquidateurs, les gérants dans les sociétés
coopératives seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

Il ressort des énonciations de la requête en cassation que les demanderesses « [agissent], sur la base de l'article 185 du Code
des sociétés, en leur qualité de gérantes liquidatrices de la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Caporoma
».

Il s'ensuit qu'elles n'agissent pas à titre personnel mais en qualité de représentantes de la société Caporoma partie à la décision
attaquée.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen:

Quant à la première branche:

Aux termes de l'article 183, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister
pour leur liquidation.

Conformément aux articles 194 et 195 de ce code, la clôture de la liquidation met fin à l'existence de la société.

En vertu de l'article 198, § 1er, du même code, sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les liquidateurs, en cette
qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs, à partir de la publication de la clôture de la
liquidation.

Cette disposition, qui déroge au principe de l'extinction de l'être moral, vise à assurer la protection des créanciers.

La société dont la liquidation est clôturée continue d'exister pour répondre tant des actions que les créanciers sociaux peuvent
exercer contre elle dans le délai de cinq ans que de celles introduites contre elle avant sa clôture.
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Il s'ensuit qu'elle peut faire valoir ses moyens de défense contre ces actions.

Après avoir relevé que « la demande de [la défenderesse] a été formée alors que la société Caporoma n'était pas encore
dissoute » et que « la procédure était donc en cours lors de la dissolution », le jugement attaqué, qui déclare fondée la demande
de la défenderesse au motif que « la clôture de la liquidation empêche la société [Caporoma] d'encore contester les demandes
dirigées contre elle », viole les dispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit la demande de la défenderesse fondée et qu'il statue sur les dépens;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les
conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique
du quatorze février deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de
Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation

Texte intégral, Jurisprudence en droit des sociétés commerciales - recueil annuel
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1980. Clôture de la liquidation – Contrôle du plan de répartition par le tribunal

N° 1428. – Bruxelles, 22 juin 20171

Présentation : La jurisprudence publiée relative au contrôle du plan de répartition avant
 clôture de la liquidation est plutôt rare2. Cet arrêt précise les pouvoirs du 

tribunal lorsqu’il procède à ce contrôle et les motifs justifiant un refus d’ap-
probation. Et, selon cet arrêt, la circonstance que la liquidation est déficitaire 
n’est pas en soi un motif de refus d’approbation.

Sommaire : Le juge ne dispose que d’un pouvoir de contrôle et d’approbation du plan de
 répartition. Il doit vérifier le sort réservé aux actifs découverts lors de l’ou-

verture de la liquidation et le respect de l’ordre des privilèges des différents 
créanciers. La liquidation déficitaire n’est pas en soi illégale et ne constitue 
dès lors pas en soi un motif justifiant un refus d’approbation du plan de ré-
partition.

Parties : Maître N., liquidateur de la SPRL U. C., qq.

III. Les faits et antécédents de la procédure

1. La SPRL U. C. exploite une activité de photographie d’enfants en maternité.

2. Le 30 septembre 2015, l’assemblée générale extraordinaire, tenue à l’étude du notaire G., 
décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Me N., qui avait été antérieurement désigné en qualité de mandataire de justice dans le cadre 
d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice initiée en 
juin 2015 et à laquelle la SPRL U. C. a renoncé sur pied de l’article 40 de la LCE, est nommé 
liquidateur. Sa nomination est confirmée par le tribunal de commerce francophone de Bruxel-
les par une ordonnance du 19 octobre 2015.

3. Le 16 janvier 2017, le liquidateur dépose une requête en approbation du plan de répartition 
sur la base de l’article 190, § 1er, du Code des sociétés.

Par l’ordonnance entreprise, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles refuse d’ho-
mologuer le plan de répartition et ordonne la communication de la cause au ministère public 
en application de l’article 764, alinéa 2, du Code judiciaire.

4. En appel, le liquidateur demande à la cour de réformer cette décision et de marquer son 
accord sur le projet de plan de répartition annexé à sa requête.

1.   Cet arrêt est publié dans T.R.V.-R.P.S., 2018, p. 782 avec la note de A. HOUET, « La liquidation déficitaire et la portée du 
pouvoir juridictionnel de contrôle et d’approbation du plan de répartition de l’actif soumis par le liquidateur ».

2.   On notera que, le 5 mai 2017, la même Cour d’appel a rendu un arrêt statuant dans un sens identique. Cet arrêt est publié 
dans D.A.O.R., 2017, p. 59.

1428.-
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5. Il résulte des explications données à l’audience du 8 juin 2017 tenue en chambre du conseil 
qu’aucune procédure en faillite n’avait été introduite à cette date.

IV. Discussion

6. L’article 190, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code des sociétés prévoit que :

« Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un avocat, un notaire ou un adminis-
trateur ou un gérant de la société soumettent, par requête unilatérale conformément aux 
articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l’actif entre les dif-
férentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de l’arrondissement dans lequel 
se trouve le siège de la société au moment du dépôt de cette requête unilatérale. La requête 
précitée peut être signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un 
administrateur ou un gérant de la société.

Le tribunal peut requérir du liquidateur tous renseignements utiles pour vérifier la validité 
du plan de répartition ».

7. À tort, le premier juge a refusé d’homologuer le plan de répartition joint par le liquidateur 
à sa requête déposée le 16 janvier 2017 aux motifs que «  l’actif est de 62.659 EUR ; (…) 
les dettes envers les fournisseurs s’élèvent à 1.113.575 EUR et les dettes fiscales s’élèvent à 
953.374 EUR ; (…) la SPRL U. C. est en situation de faillite ».

8. La liquidation déficitaire n’est pas en soi illégale. Elle n’empêche toutefois pas une mise 
en faillite de la société (X. Dieux, Ph. Lambrechts et O. Caprasse, « Examen de jurisprudence 
(2010-2013). Les sociétés commerciales », R.C.J.B., 2016, p. 365, n° 148 ; M. Lemal, Manuel 
de la liquidation, Kluwer, 2013, p. 571, n° 846).

Dans l’hypothèse d’une liquidation déficitaire, la mise en faillite de la société est principale-
ment fonction de l’ébranlement de son crédit. Le crédit d’une société en liquidation n’est pas 
ébranlé lorsque la dissolution est intervenue sans fraude et se déroule dans de bonnes condi-
tions à la satisfaction des créanciers ou à tout le moins d’une majorité significative de ceux-ci 
et qu’une majorité suffisante de créanciers maintient sa confiance au liquidateur (Bruxelles, 
4  septembre 2007, D.A.O.R., 2008, 250  ; Cass. 6 mars 2003, Pas., I, 475  ; X. Dieux, Ph. 
Lambrechts et O. Caprasse, op. cit., n° 148 ; M. Lemal, op. cit., n° 854).

En l’espèce, il ressort du dossier déposé que :
– au moment du vote de la dissolution de la société et de sa mise en liquidation, les 

comptes (contrôlés par un commissaire aux comptes) présentaient déjà un passif net de 
5.165.000,00 EUR et un total de bilan de 163.000,00 EUR ;

– dès sa désignation, le liquidateur a invité l’ensemble des créanciers à introduire une dé-
claration de créance et les a informés « qu’eu égard à l’estimation des actifs et des dettes 
de la société, il s’agira d’une liquidation déficitaire » et que les créanciers chirographaires 
n’obtiendraient aucun dividende ;

– tous les créanciers, en ce compris les créanciers institutionnels, ont introduit une déclara-
tion de créance ;

– aucun créancier n’a initié une citation en faillite ou une procédure de saisie ;
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– le liquidateur a veillé à soumettre son projet de plan de répartition à l’ensemble des créan-
ciers et aucun de ceux-ci n’a manifesté la moindre opposition ; la seule réponse reçue étant 
un courriel du syndicat d’un des anciens travailleurs de la société, marquant son accord sur 
le plan de répartition.

Il n’apparaît dès lors pas de ces éléments que la société aurait cessé de jouir de la confiance de 
la majorité des créanciers ou que la liquidation aurait été entamée ou réalisée d’une manière 
préjudiciable, négligente ou opaque pour ceux-ci.

9. La cour ne dispose que d’un pouvoir de contrôle et d’approbation du plan. Elle doit vérifier 
le sort réservé aux actifs découverts lors de l’ouverture de la liquidation et le respect de l’ordre 
des privilèges des différents créanciers (Liège, 10 janvier 2011, D.A.O.R., 2011, p. 513).

Il ressort du projet de plan de répartition joint à la requête déposée au greffe du tribunal de 
commerce francophone de Bruxelles le 16 janvier 2017 que les actifs sont constitués de va-
leurs disponibles pour 72.620,75 EUR et du produit de la vente du matériel photographique 
par la société d’enchères en ligne Clicpublic pour 11.300,92  EUR. Après déduction des 
dettes de la masse et des frais et honoraires du liquidateur, le disponible à distribuer s’élève à 
29.348,36 EUR.

Le plan respecte l’ordre des privilèges des différents créanciers.

Il y a dès lors lieu de mettre à néant l’ordonnance entreprise et de faire droit au plan de répar-
tition proposé par le liquidateur.

V. Dispositif

Pour ces motifs, la cour,

Reçoit l’appel et le dit fondé ;

Met à néant l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Dit la requête recevable ;

Homologue le plan de répartition joint à la requête déposée le 16 janvier 2017.

OBSERVATIONS

Le contrôle et l’approbation du plan de répartition de l’actif soumis par le liquidateur 
en cas de liquidation déficitaire

Dans le but de prévenir ou réprimer le recours abusif à la mise en liquidation d’une société 
en difficulté dans le seul but de lui permettre d’échapper à la faillite, le législateur de 20063 a 
adopté plusieurs mesures octroyant un rôle plus actif au tribunal de commerce et renforçant 
la transparence de la procédure de liquidation à l’égard des tiers. Parmi ces mesures figure 

3.   Par la loi du 2 juin 2006 modifiant le Code des sociétés en vue d’améliorer la procédure de liquidation.
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Jurisprudence    

 

Cour d’appel Bruxelles (9e ch.), 5 mai 2017

RG : 2017/QR/1

Siège :  Mme C. Heilporn, conseiller
Plaid. :  Me. E. Marchal

Société – Liquidation déficitaire – Plan de répartition – 
Homologation

Même si, au moment de la dissolution de la société ou après 
cette dissolution, il apparaît que la liquidation sera déficitaire, la 
société concernée ne sera pas en faillite si les créanciers ou une 
majorité significative de ceux-ci, dûment informés des perspec-
tives de liquidation, s’accommodent de cette situation.
 

Vennootschap  – Deficitaire vereffening  – Verdelings-
plan – Homologatie

Zelfs indien, op het ogenblik van de ontbinding van de vennoot-
schap of na die ontbinding, blijkt dat de vereffening deficitair zal 
zijn, dan zal de betrokken vennootschap niet failliet zijn, indien 
de schuldeisers, of een aanzienlijk deel onder hen, na behoorlijk 
te zijn ingelicht over de vooruitzichten van de vereffening, zich 
in deze toestand schikken.
 

(SPRL E. Marchal q.q.)

(…)

III. Les faits et antécédents de la procédure

1. La SPRL Ha Belgium a pour activité des prestations en 
matière d’administration, de gestion et de comptabilité de 
sociétés. Elle est une filiale de la société de droit luxembour-
geois Ha SàRL.

2. Par acte passé devant notaire le 24 décembre 2008, l’as-
semblée générale décide de dissoudre la société et de la 
mettre en liquidation. La SPRL E.M. est nommée liquida-
teur. Sa nomination est confirmée par le tribunal de com-
merce de Bruxelles par une ordonnance du 5 janvier 2009.

3. Le 29  novembre 2016, la SPRL E.M., en sa qualité de 
liquidateur de la SPRL Ha Belgium, dépose une requête 
en approbation du plan de répartition sur la base de l’ar-
ticle 190, § 1er du Code des sociétés.
L’ordonnance entreprise refuse d’homologuer le plan de ré-
partition.

4. En appel, la SPRL E.M. demande à la cour de mettre à 
néant cette décision et d’approuver le plan de répartition 
annexé à sa requête.

IV. Discussion

5. L’article 190, § 1er, alinéas 3 et 4 du Code des sociétés 
prévoit que :
«  Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un 
avocat, un notaire ou un administrateur ou un gérant de la 
société soumettent, par requête unilatérale conformément 
aux articles  1025 et suivants du Code judiciaire, le plan 
de répartition de l’actif entre les différentes catégories de 
créanciers pour accord au tribunal de l’arrondissement dans 
lequel se trouve le siège de la société au moment du dépôt 
de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être si-
gnée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire 
ou par un administrateur ou un gérant de la société.
Le tribunal peut requérir du liquidateur tous renseignements 
utiles pour vérifier la validité du plan de répartition ».

6. A tort, le premier juge a refusé d’homologuer le plan de 
répartition joint par le liquidateur à sa requête déposée le 
29 novembre 2016 aux motifs que « les dettes fournisseurs 
s’élèvent à 102.434 euros ; l’actif du compte courant s’élève 
à 128 euros ; la SPRL Ha Belgium est en situation de fail-
lite ».
Le recours à la procédure de liquidation déficitaire n’est 
pas contesté. « On peut dès lors admettre que même si, au 
moment de la dissolution ou après cette dissolution, il ap-
paraît que la liquidation sera déficitaire, la société concer-
née ne sera pas en faillite si les créanciers ou une majorité 
significative de ceux-ci, dûment informés des perspectives 
de liquidation, s’accommodent de cette situation » (M. Le-
mal,  Manuel de la liquidation des sociétés commerciales, 
Kluwer, 2013, n° 854, p. 576-577 et les réf. citées en note 
sub pagina le 2166).
En l’espèce, il ressort des explications données par le li-
quidateur et des pièces déposées que le seul créancier de 
la SPRL Ha Belgium en liquidation est sa maison-mère et 
associé principal, la société de droit luxembourgeois Ha 
Sàrl, qui détient 748 des 750 parts souscrites et que celle-ci 
n’exige pas le paiement de sa créance et s’engage, dans la 
perspective de la clôture de la liquidation, à désintéresser 
tout créancier qui se manifesterait après celle-ci.
Il y a dès lors lieu de mettre à néant l’ordonnance entreprise 
et de faire droit au plan de répartition proposé par le liqui-
dateur.
(…)
 

 

Prés. trib. arrond. Luxembourg (réf. 
comm.), 18 novembre 2016

RG : 180 197

Siège  :   M. J.-P. Hoffmann, Premier vice-président, présidant la 
chambre
Plaid. :  Mes. A. Reillier loco V. Naveaux et E. Priser loco Ch. Maillard

Art. 154 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant 
les sociétés commerciales – Expertise de gestion

Réponses par le conseil d’administration données tardi-
vement – Conséquences

Wolters Kluwer – Revue internationale du droit des affaires D.A.O.R. 2017/3 – n° 123  – 59 
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Kh. Gent (6e k.) 19 juni 2008 TRV 2010, afl. 2, 174 en http://www.trv.be (19 april 2010), noot CLOTTENS, C.
Samenvatting 1
Na de sluiting van de vereffening behoudt de vennootschap met rechtspersoonlijkheid enkel een passieve rechtspersoonlijkheid
om in de persoon van haar vereffenaar(s) gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de
sluiting, in rechte te worden aangesproken. Is de vennootschap op het ogenblik van haar vereffening betrokken in een lopende
procedure, dan zal de vennootschap niet aan een eventuele veroordeling kunnen ontsnappen door haar vereffening voortijdig af
te sluiten. Immers, de tijdig ingestelde vordering verjaart niet zolang hierover geen uitspraak is gedaan door een vonnis dat in
kracht van gewijsde is getreden. Bij de proceshandelingen die worden gesteld na de ontbinding wordt de vennootschap van
rechtswege vertegenwoordigd door de vereffenaar(s). Dit geldt ook bij het voortzetten van een lopend proces, zonder dat
gedinghervatting nodig is.

Trefwoorden:
Afsluiting vereffening vennootschap Hervatting van geding Rechtsvorderingen en verjaringstermijnen (vennootschap)

Samenvatting 2
De beslissing van de algemene vergadering tot sluiting van de vereffening kan worden nietig verklaard op verzoek van elke
belanghebbende, waaronder een derde die ten gevolge van deze beslissing niet langer over een vermogen als onderpand voor
zijn vordering beschikt, wanneer diens vordering bewust niet werd opgenomen in de boekhouding met het bedrieglijk opzet om
de algemene vergadering te misleiden.

Trefwoorden:
Afsluiting vereffening vennootschap Nietigheid van besluiten van de algemene vergadering (vennootschap)

Samenvatting 3
Ingevolge de nietigverklaring van de beslissing van de algemene vergadering tot sluiting van de vereffening herleeft a.h.w. de
vereffening en beschikt de ontbonden vennootschap wel degelijk nog over een actieve rechtspersoonlijkheid. Bijgevolg moet
ook de vordering in gedwongen tussenkomst en vrijwaring die deze vennootschap heeft ingesteld, nog worden beslecht.

Trefwoorden:
Afsluiting vereffening vennootschap Tussenkomst (gerechtelijk recht)

Kh. Gent (6e k.) 19 juni 2008
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Cass. (1e k.) AR C.03.0468.N, 14 januari 2005 (D.J. / Temse e.a.) Arr.Cass. 2005, afl. 1, 81; https://juportal.be (26 januari
2005); Pas. 2005, afl. 1, 81; RW 2005-06, afl. 11, 429 en http://www.rw.be (15 november 2005), noot -; TRV 2005, afl. 1, 27,
noot WYCKAERT, M
Samenvatting 1
Tegen een arrest van het hof van beroep dat een faillissement intrekt, en aldus de vraag betreft of een door de eerste rechter
uitgesproken faillissement al dan niet moest worden gehandhaafd en dus of de curator het beheer van de boedel moest blijven
uitoefenen, kan door de curator die in het geding was een ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld.

Trefwoorden:
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep Curator (faillissement)

Samenvatting 2
De omstandigheid dat een vennootschap reeds in vereffening is heeft tot gevolg dat de beoordeling door de rechter van de
toestand van de onderneming, meer bepaald of de voorwaarden voor een faillissement verenigd zijn, op een specifieke wijze
moet worden gedaan.

Trefwoorden:
Grondvoorwaarden faillissement, algemeen Gevolgen vereffening vennootschap

Samenvatting 3
Het feit dat de schuldeisers of een significant deel van de schuldeisers het vertrouwen behouden in de vereffenaar en de
vereffening, kan een gegeven zijn waarop de rechter zijn oordeel laat rusten dat de vennootschap in vereffening nog haar
krediet behoudt, en bijgevolg niet in staat van faillissement is.

Trefwoorden:
Wankelen van krediet (grondvoorwaarden faillissement) Gevolgen vereffening vennootschap

Samenvatting 4
Een vennootschap in vereffening waarvan de vereffenaar binnen de wettelijk toegelaten grenzen de eisbare schulden afbetaalt
en die het vertrouwen bewaart van de schuldeisers, heeft in beginsel niet duurzaam opgehouden te betalen.

Trefwoorden:
Duurzame staking van betaling (grondvoorwaarden faillissement) Gevolgen vereffening vennootschap

Volledige tekst
Voorzitter: Verougstraete
Raadsheren: Goethals, Londers, Dirix, Stassijns
Openbaar Ministerie: Timperman
Griffier: Van Geem
Advocaten: Verbist, Geinger

R.G. C.03.0468.N

Uitspraak

D.J., in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van de NV Temse en Hoboken Rederij, in vereffening, met zetel te
9140 Temse, Dijkstraat 6,

eiser,
vertegenwoordigd door Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,
Brederodestraat 13, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, tegen

1. TEMSE EN HOBOKEN REDERIJ, naamloze vennootschap, in vereffening, met zetel te 9140 Temse, Dijkstraat 6,
ingeschreven in het handelsregister te Sint-Niklaas, nummer 41.648,
verweerster,
vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Quatre
Brasstraat 6, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,
2. PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE, woonst kiezende op zijn
parket, Justitieplein 1, gerechtsgebouw, 9200 Dendermonde,
verweerder, minstens opgeroepen tot bindendverklaring van het arrest.

I. Bestreden beslissing

Cass. (1e k.) AR C.03.0468.N, 14 januari 2005
(D.J. / Temse e.a.)
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.

II. Rechtspleging voor het Hof

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

III. Middel

Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 2 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;

- de artikelen 183, § 1, en 190 van het Wetboek van de Vennootschappen (W.Venn.).

Aangevochten beslissingen

De appèlrechters oordelen dat niet voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 2 van de Faillissementswet en verwerpen
om die reden de vordering tot faillietverklaring. Dit gebeurt op grond van de volgende overwegingen:
"7.1
Bij het beoordelen van de voorwaarden tot faillissement van een vennootschap in vereffening, moet rekening gehouden worden
met de specifieke situatie van de vereffening om de "staking van betaling" en het "geschokt zijn van het krediet" te
beoordelen.
Vooreerst is er de betaaltoestand van de debiteur, waarbij het de vereffenaar juist wettelijk is opgelegd om de betalingen te
schorsen, gelet op de toestand van samenloop tussen de schuldeisers en de gelijkheid die tussen hen zal heersen (art. 190 W.
Venn (thans 199 W. Venn.)).
"De enkele omstandigheid dat de vereffening deficitair is, laat evenwel nog niet toe het faillissement te weerhouden. De
wetgever hield uitdrukkelijk rekening met de mogelijkheid van een deficitaire vereffening (zie het artikel 184 van de
Vennootschapwet - thans 190, § 1, W. Venn. - dat een evenredige verdeling onder de schuldeisers voorschrijft)." (Gent,
19 juni 1997, T.B.H. 1997, 609)
Er is geen automatisme tussen deficitaire vereffening en faillissement. (zie o.a. Luik, 16 maart 2000, onuitgegeven,
1999/RG/1117; Gent, 22 mei 1997, onuitgegeven, 1997/AR/676).
Om "staking van betaling" te beoordelen m.b.t. een vennootschap in vereffening, dient bewezen te worden dat het onbetaald
blijven van een schuld niet het gevolg is van de toepassing van art. 190 W. Venn. (thans 199 W. Venn.), maar te wijten is aan
het niet diligent uitvoeren door de vereffenaar van zijn opdrachten bv. wanneer hij in gebreke zou blijven om het actief te
realiseren of de betalingen aan te vatten met de opbrengst van de realisatie. In casu zijn er geen aanwijzingen dat de
vereffenaar zijn opdracht niet naar behoren zou uitvoeren.
7.2
Het "geschokt zijn van het krediet" krijgt eveneens een andere invulling bij een vennootschap in vereffening. Het kan worden
omschreven als het gebrek aan vertrouwen vanwege de schuldeisers in de organisatie en het verloop van de
vereffeningswerkzaamheden. (Gent, 7 oktober 2002, onuitgegeven, 2001/AR/2116; Luik, 26 juni 1997, R.P.S. 1998, 112)
Vereffenaars dienen vanwege de schuldeisers het vertrouwen te genieten en te behouden met betrekking tot hun
werkzaamheden om de activa van de vennootschap in het belang van allen - en in het bijzonder in het belang van de
schuldeisers - te gelde te maken.
In casu wordt nergens aangetoond dat de schuldeisers van de vereffende vennootschap hun vertrouwen in de vereffenaar en de
omstandigheden van het verloop van de vereffening zouden hebben verloren. Geen enkele schuldeiser van de NV Temse en
Hoboken Rederij in vereffening heeft een vordering in faillissement ingesteld.
De bewijslast omtrent het gegeven dat de schuldeisers niet langer hun vertrouwen schenken aan de organisatie en het verloop
van de vereffening, ligt bij de eisende partij die aanstuurt op faillissement. Aan deze bewijslast is in casu niet voldaan.
In zijn beroepsconclusie stelt het openbaar ministerie zelf: "Anderzijds staat niet vast dat de schuldeisers van betrokken
vennootschap in vereffening weigeren aan deze vennootschap een uitstel van betaling of een vermindering van hun
schuldvordering toe te staan". In dit verband blijft het argument van (de verweerders) overeind "dat alle schuldeisers hun
vertrouwen in de NV Temse en Hoboken Rederij in vereffening behouden en geen enkele schuldeiser aandringt op
faillissement" (hoe onbegrijpelijk dit ook voorkomt).
De vordering zoals geformuleerd door Seascope Shipping Ltd/R.S. Platou Offshore A.S., werd als ongegrond afgewezen in het
kader van de procedure aldaar (zie het arrest d.d. 23 december 2002 van de 7de Kamer van dit Hof - zaak 1997/AR/2867). De
partijen Seascope & Platou hebben trouwens geen schuldvordering ingediend in het faillissement van de N.V. Temse en
Hoboken Rederij in vereffening. Het zijn niet eens schuldeisers, zodat hun oordeel omtrent de vereffeningswijze (waarop de
curatele zich baseert) geenszins relevant is.
Het louter stilzitten van de schuldeisers, die op transparante wijze geïnformeerd worden en juridisch correct behandeld worden
door de vereffenaar, bewijst ook géénszins hun gebrek aan vertrouwen in de vereffening.
7.3
Uit het voorgaande blijkt dat in casu niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld in art. 2 Faill.W. De vaststelling dat de
vereffening deficitair zal zijn is op zichzelf onvoldoende om te zeggen dat de voorwaarden tot faillissement vervuld zijn, nu ook
deze vaststelling de credibiliteit van de vereffening bij de schuldeisers niet ondergraven heeft.
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Het bestreden vonnis dient te worden vernietigd. De gedingkosten van het hoger beroep vallen lastens de oorspronkelijke eiser
met inbegrip van de kosten en eventuele erelonen van de curatoren".

Grieven
1. Eerste onderdeel

Luidens artikel 2 van de Faillissementswet bevindt de koopman die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens
krediet geschokt is, zich in staat van faillissement. De ontbonden rechtspersoon kan failliet worden verklaard tot zes maanden
na het sluiten van de vereffening.
Indien deze voorwaarden vervuld zijn, moet de rechtbank het faillissement uitspreken. De vennootschap in vereffening die haar
eisbare schulden niet kan betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, aan wie haar schuldeisers weigeren een uitstel
van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te staan en die geen nieuw krediet kan krijgen, is in staat van
faillissement.
Door in casu te beslissen dat de voorwaarden van staking van betaling en geschokt zijn van het krediet bij een vennootschap in
vereffening "een andere invulling" moeten krijgen, schenden de appèlrechters artikel 2 van de Faillissemenswet.

2. Tweede onderdeel

De duurzame staking van betaling zoals bedoeld in artikel 2 van de Faillissementswet bestaat erin dat de koopman zijn zekere,
vaststaande en opeisbare schulden niet meer kan betalen, wat ook de oorzaak van deze onmogelijk is.
Hetzelfde geldt voor een vennootschap in vereffening. De vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan
betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, en aan wie haar schuldeisers weigeren een uitstel van betaling of een
vermindering van hun schuldvordering toe te staan, heeft opgehouden te betalen in de zin van artikel 2 van de
Faillissementswet.
Artikel 190 W. Venn. doet geen afbreuk aan artikel 2 van de Faillissementswet.
Door niettemin enerzijds te beslissen dat de staking van betaling bij een vennootschap in vereffening anders moet worden
beoordeeld, gelet op artikel 190 W. Venn., en anderzijds te beslissen dat bij een vennootschap in vereffening dient bewezen te
worden dat het onbetaald blijven van een schuld niet het gevolg is van de toepassing van artikel 190 W. Venn., voegen de
appèlrechters voor vennootschappen in vereffening een voorwaarde toe aan artikel 2 van de Faillissementswet, zodat zij deze
wetsbepaling schenden.

3. Derde onderdeel

De duurzame staking van betaling in de zin van artikel 2 van de Faillissementswet bestaat erin dat het voor de koopman niet
meer mogelijk is om zijn zekere, vaststaande en eisbare schulden te betalen, wat de oorzaak van deze onmogelijkheid ook is.
Hetzelfde geldt voor een vennootschap in vereffening. De vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan
betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, en aan wie haar schuldeisers weigeren een uitstel van betaling of een
vermindering van hun schuldvordering toe te kennen, heeft opgehouden te betalen in de zin van artikel 2 van de
Fallissementswet.
Opdat er bij een vennootschap in vereffening sprake zou zijn van staking van betaling, is niet vereist dat het onbetaald blijven
van een schuld het gevolg is van het niet diligent uitvoeren door de vereffenaar van zijn opdrachten.
Door niettemin te oordelen dat, om staking van betaling te beoordelen met betrekking tot een vennootschap in vereffening, dient
bewezen te worden dat het onbetaald blijven van een schuld "te wijten is aan het niet diligent uitvoeren van de vereffenaar door
zijn opdrachten bv. wanneer hij in gebreke zou blijven om het actief te realiseren of de betalingen aan te vatten met de
opbrengst van de realisatie", schenden de appèlrechters artikel 2 van de Faillissementswet door daaraan een voorwaarde toe
te voegen die in deze wetsbepaling niet is vervat.

4. Vierde onderdeel

Het geschokt zijn van het krediet in de zin van artikel 2 van de Faillissementswet betekent dat de vennootschap geen
vertrouwen of krediet meer geniet bij haar schuldeisers, leveranciers en fondsenverstrekkers.
Hetzelfde geldt voor een vennootschap in vereffening. Indien de vennootschap in vereffening geen nieuw krediet kan krijgen, is
haar krediet geschokt in de zin van artikel 2 van de Faillissementswet.
Door te oordelen dat het geschokt zijn van het krediet bij een vennootschap in vereffening "een andere invulling" krijgt en moet
worden omschreven als het "gebrek aan vertrouwen vanwege de schuldeisers in de organisatie en in het verloop van de
vereffeningswerkzaamheden", schenden de appèlrechters bijgevolg artikel 2 van de Faillissementswet.

5. Vijfde onderdeel

Op grond van de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek moet iedere partij het bewijs
leveren van de feiten die zij aanvoert.
De partij die de faillietverklaring vordert van een vennootschap in vereffening, moet aantonen dat de vennootschap in
vereffening op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en dat haar krediet geschokt is, noch meer, noch minder.
In voorliggend geval beslissen de appèlrechters echter dat de partij die de faillietverklaring vordert, enerzijds, wat de staking van
betaling betreft, dient te bewijzen dat het onbetaald blijven van een schuld niet het gevolg is van een toepassing van artikel 190
W. Venn., maar te wijten is aan het niet diligent uitvoeren door de vereffenaar van zijn opdrachten, en, anderzijds, wat het
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geschokt zijn van het krediet betreft, dat de schuldeisers van de vereffende vennootschap hun vertrouwen in de vereffenaar en
de omstandigheden van het verloop van de vereffening hebben verloren.
Aldus schenden de appèlrechters de regels omtrent de bewijslast (schending van de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek).

6. Zesde onderdeel

Eiser had in zijn regelmatig aan de appèlrechters voorgelegde conclusie betoogd dat - in zoverre de stelling zou worden
aanvaard dat er slechts sprake is van staking van betaling bij een vennootschap in vereffening, indien aangetoond wordt dat het
onbetaald blijven van een schuld te wijten is aan het niet diligent uitvoeren door de vereffenaar van zijn opdrachten - een
correcte en diligente uitvoering door de vereffenaar van zijn opdracht in casu, objectief gezien, niet mogelijk was, omdat de
vereffenaar drie andere hoedanigheden met de functie van vereffenaar cumuleerde (met name curator van de NV Boelwerf,
bestuurder van de NV Temse en Hoboken Rederij, en bestuurder van de NV Yatzy, een dochtervennootschap van de NV
Temse en Hoboken Rederij). Eiser betoogde meer bepaald hetgeen volgt:
"In de mate dat de stelling van (verweerster) - volgens de welke er enkel sprake kan zijn van een staking van betaling aan de
zijde van vennootschappen in vereffening indien bewezen wordt dat de stopzetting van betaling te wijten is aan een andere
oorzaak dan de vereffeningsprocedure, meer bepaald de niet-diligente uitvoering van de vereffening - navolging verdient, quod
non, kan men niet anders besluiten dat de NV Temse en Hoboken Rederij haar betalingen heeft gestaakt.
De stopzetting van betaling is in casu niet het gevolg van de vereffeningsprocedure maar is te wijten aan de algehele toestand
van illiquiditeit van de NV Temse en Hoboken Rederij, een situatie waarin deze vennootschap zich reeds geruime tijd voor de
beslissing tot ontbinding en vereffening bevond. Een tekort aan middelen is de enige en directe oorzaak van de staking van
betaling. Opnieuw volstaat het in dit verband te verwijzen naar de ontnuchterende realiteit van de cijfers, zoals weergegeven in
het deskundigenverslag.
Daarnaast stelt (eiser) zich de vraag of in de huidige zaak, objectief gezien, een correcte en diligente vervulling van de
vereffeningsopdrachten überhaupt wel mogelijk is nu vaststaat dat Mr. V.B. drie hoedanigheden in één en dezelfde persoon
cumuleert, te weten die van curator van de failliete NV Boelwerf, die van bestuurder van de NV Temse en Hoboken Rederij -
dochtervennootschap van de NV Boelwerf - en die van vereffenaar van de NV Temse en Hoboken Rederij. Daarnaast is hij ook
nog bestuurder en vereffenaar van de NV Yatzi, dochter van de NV Temse Hoboken Rederij, kleindochter van de NV Boelwerf.
(Eiser) betwist dat een persoon curator kan zijn van een failliete vennootschap indien, zoals in casu, vaststaat dat deze
tegelijkertijd bestuurder en vereffenaar is van meerdere vennootschappen die nauw verweven zijn met die boedel en een
tegenstrijdig belang met deze boedel hebben. Zo is het bijvoorbeeld evident en niet voor betwisting vatbaar dat de noodzakelijke
onafhankelijkheid en objectiviteit van een faillissementscurator in het gedrang komt - onder meer bij de beoordeling van de
bestuurderaansprakelijkheid - wanneer hij enerzijds mandaten als bestuurder in dochtervennootschappen van de gefailleerde
opneemt en anderzijds later mandaten van vereffenaar in diezelfde vennootschappen opneemt. Alleen al omwille van het
verbod op belangenvermenging is dergelijke cumul vanuit objectief standpunt onaanvaardbaar.
Het feit dat men aanvaardt dat er één curator wordt aangesteld voor de vereffening van onderlinge afhankelijke faillissementen
is evident omdat de curator onder controle van de rechter en de rechter-commissaris opereert. Deze vaststelling gaat echter niet
op voor de vereffenaar. De rechtsleer is op dit punt unaniem: één en dezelfde persoon kan niet curator zijn van een boedel
wanneer hij tegelijkertijd mandaten als bestuurder of vereffenaar opneemt in vennootschappen die nauw verbonden zijn met de
failliete boedel. De reden hiervoor is voor de hand liggend: vereffenaars en bestuurders zijn organen van de vennootschap en
vereenzelvigen zich bijgevolg met de vennootschap. Een persoon, die zelf schuldenaar is van de gefailleerde, behoort niet als
curator te fungeren. Indien deze persoon een rechtspersoon is, moet deze onverenigbaarheid uitgebreid worden tot de leden
van het bestuurorgaan. (Ph. Ernst, De organen van het Faillissement, in X. Faillissement en gerechtelijk akkoord, 1998, Kluwer,
p. 317, rn. 11 en rn. 14).
Dat de verschillende boedels in de huidige zaak tegenstrijdige belangen hebben is bovendien niet voor discussie vatbaar. De
failliete NV Boelwerf is hoofdaandeelhouder in de NV Temse en Hoboken Rederij, en is in die hoedanigheid de grootste
verliezende partij. Zij kan in tegenstelling tot de schuldeisers weinig of niets meer verwachten van de vereffening. Haar belangen
als meerderheidsaandeelhouder zijn niet te verzoenen met de belangen van de schuldeisers van de NV Temse en Hoboken
Rederij. Het is immers vanzelfsprekend dat de failliete NV Boelwerf bij monde van haar curator de wijze zal trachten aan te
geven waarop het actief het best gerealiseerd kan worden in haar voordeel. De beslissing tot ontbinding en vereffening van de
NV Temse en Hoboken Rederij, in wetenschap dat deze deficitair zou zijn, en de aanstelling van Mr. V.B. als vereffenaar zijn
enkel en alleen ingegeven door de belangen van haar hoofdaandeelhouder, de NV Boelwerf. (Verweerster) verliest echter uit
het oog dat bij de deficitaire vereffening de belangen van de schuldeisers en niet die van de aandeelhouders centraal moeten
staan.
(...)
Bij wijze van besluit kan gesteld worden dat, in zoverre de beoordeling van de vervulling van de faillissementsvoorwaarden bij
vennootschappen in vereffening anders en op beperkende wijze dient beoordeeld te worden, quod non, de redenering van de
eerste rechter bevestigd dient te worden en dat het geboden is de permanente staking van betaling te onderscheiden van de
tijdelijke stopzetting van betalingen. In casu kan niet betwist worden dat de vereffening deficitair is, dat de vennootschap zich in
een permanente toestand van staking der betalingen bevindt, die volledig los staat van de vereffeningsprocedure. De NV Temse
en Hoboken Rederij is immers niet in staat haar eisbaar passief en op korte termijn eisbaar passief volledig en binnen een
redelijke termijn te betalen.
In zoverre dat de beoordeling van de staking van betaling afhangt van de wijze waarop de vereffenaar zijn opdrachten vervult,
kan niet in twijfel getrokken worden dat, gezien de verschillende hoedanigheden die Mr. V.B. cumuleert, een diligente
vereffening objectief gezien onmogelijk is. Het strafrechtelijk onderzoek naar de vereffening en het verzet van een aantal
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belangrijke schuldeisers getuigen hiervan.
De eerste rechter heeft in casu dan ook terecht geweigerd toe te staan dat de invereffeningstelling de faillietverklaring van de
NV Temse en Hoboken Rederij zou verhinderen en geoordeeld dat het faillissement de enige mogelijke wettelijke oplossing
was".
De appèlrechters antwoorden noch met de hoger aangehaalde overwegingen, noch met enige andere overweging op het
voorgaande middel, zodat zij artikel 149 van de Grondwet schenden.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel van niet-ontvankelijkheid

Over het door de verweerster sub 1 opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep: ingevolge de
vernietiging door het hof van beroep van het faillissementsvonnis heeft de curator geen bevoegdheid meer om op te treden:
Overwegende dat de aangevochten beslissing de vraag betreft of het faillissement al dan niet moest worden gehandhaafd en
dus of de curator het beheer van de boedel moest blijven uitoefenen;
Dat een cassatieberoep tegen de beslissing die het faillissement intrekt moet kunnen worden bestreden door de curator die in
het geding was;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;

2. Middel zelf
2.1. Eerste onderdeel

Overwegende dat de rechter om te oordelen of de voorwaarden voor een faillissement verenigd zijn die voorwaarden in
concreto moet onderzoeken;
Dat de omstandigheid dat een vennootschap reeds in vereffening is en dat er aldus reeds een samenloop is ontstaan met de
eruit volgende beperkingen aan de vrijheid van de bestuurders onbeperkt schuldeisers te betalen of krediet op te nemen, tot
gevolg heeft dat de beoordeling van de toestand van de onderneming op een specifieke wijze moet worden gedaan;
Dat het onderdeel dat aan de appèlrechters verwijt te hebben beslist dat de voorwaarden van staking van betaling en geschokt
zijn van het krediet bij een vennootschap in vereffening een "andere invulling" moet krijgen dan die welke gebruikelijk is, faalt
naar recht;

2.2. Vierde onderdeel

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, hierna te noemen Faillissementswet, de
koopman die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, zich in staat van faillissement
bevindt; dat het geschokt zijn van het krediet nauw verbonden is met het ophouden te betalen;
Dat inzonderheid de vennootschap die haar eisbare schulden niet betaalt of waarvan vaststaat dat zij haar schulden op korte
termijn niet zal kunnen voldoen, omdat zij niet in staat is bij gebrek aan eigen middelen of krediet haar verbintenissen na te
leven, in staat van faillissement is;
Dat een vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, aan
wie haar schuldeisers weigeren een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te staan en die geen
nieuw krediet kan krijgen, in staat van faillissement is;
Dat het feit dat de schuldeisers of een significant deel van de schuldeisers het vertrouwen behouden in de vereffenaar en de
vereffening, een gegeven kan zijn waarop de rechter zijn oordeel laat rusten dat de vennootschap in vereffening nog haar
krediet behoudt, mitsdien niet in staat van faillissement is;
Dat de appèlrechters derhalve, zonder schending van artikel 2 van de Faillissementswet vermochten te oordelen dat met het
"geschokt zijn van het krediet" wordt bedoeld, wanneer de vennootschap in vereffening is, het gebrek aan vertrouwen vanwege
de schuldeisers in de organisatie en het verloop van de vereffeningswerkzaamheden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

2.3. Tweede en derde onderdeel

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de Faillissementswet, de koopman die op duurzame wijze heeft opgehouden te
betalen en wiens krediet geschokt is, zich in staat van faillissement bevindt; dat het geschokt zijn van het krediet nauw
verbonden is met het ophouden te betalen;
Dat de koopman of vennootschap die nog over krediet beschikt, niet duurzaam heeft opgehouden te betalen; dat een
vennootschap in vereffening waarvan de vereffenaar in de wettelijk toegelaten grenzen de eisbare schulden afbetaalt en die het
vertrouwen bewaart van de schuldeisers, in beginsel niet duurzaam opgehouden heeft te betalen;
Dat de appèlrechters oordelen dat verweerster niet failliet is op grond dat de wet aan de vereffenaar oplegde de betalingen te
schorsen, dat die staking van betaling niet het gevolg was van het feit dat de vereffenaar zijn opdracht niet naar behoren
vervulde en op grond van het vertrouwen van de schuldeisers in de vereffenaar en de vereffening;
Dat zij zodoende hun beslissing naar recht verantwoorden; Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;

2.4. Vijfde onderdeel

Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest aan de eisende partij enkel het bewijs oplegt dat de
faillissementsvoorwaarden vervuld zijn;
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Dat het middel dat in wezen een kritiek inhoudt tegen de wijze waarop het arrest die faillissementsvoorwaarden invult, geen
verband houdt met de als geschonden aangewezen wetsbepalingen;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

2.5. Zesde onderdeel

Overwegende dat het arrest het in het onderdeel bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt met de reden dat in casu geen
aanwijzingen zijn dat de vereffenaar zijn opdracht niet naar behoren zou uitvoeren;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

OM DIE REDENEN, HET HOF, Verwerpt het cassatieberoep; Veroordeelt eiser in de kosten.
De kosten begroot op de som van achthonderd tweeëntachtig euro twintig cent jegens de eisende partij en op de som van
honderd en zes euro drieënzestig cent jegens de verwerende partij.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Ivan Verougstraete, de raadsheren
Etienne Goethals, Ghislain Londers, Eric Dirix en Eric Stassijns, en in openbare terechtzitting van veertien januari tweeduizend
en vijf uitgesproken door voorzitter Ivan Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand
van griffier Philippe Van Geem.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Cass. (1e k.) AR C.01.0598.F, 6 maart 2003 (Belgische Staat / Eurogam) Arr.Cass. 2003, afl. 3, 571, concl. WERQUIN, T.;
https://juportal.be (21 maart 2003), concl. WERQUIN, T.; JT 2003, afl. 6106, 598 en http://jt.larcier.be (1 juli 2008); JLMB 2004,
afl. 2, 48 en https://jlmbi.larciergroup.com (26 januari 2004), noot -; Pas. 2003, afl. 3, 475, concl. WERQUIN, T.; RABG 2003, afl.
20, 1179, concl. WERQUIN, T., noot LOOSVELD, S; RW 2003-04, afl. 28, 1106 en http://www.rw.be (21 maart 2004), concl.
(uittreksel) WERQUIN, T., noot -; TRV 2003, afl. 4, 413, concl. WERQUIN, T., noot -
Samenvatting
De vraag of het krediet van een vennootschap in vereffening is geschokt, behoort tot de feitelijke beoordelingsbevoegdheid van
de rechter ten gronde. De rechter ten gronde die vaststelt dat de vereffening niet frauduleus is, zich in goede omstandigheden
afspeelt, tot voldoening van de schuldeisers, of een betekenisvolle meerderheid onder hen, en dat hun instemming niet werd
bekomen op grond van onvolledige of onjuiste informatie, en dat het krediet derhalve niet is geschokt, verder dat de wijze van
vereffening niet van die aard is het krediet van de vennootschap te schokken bij haar schuldeisers, dat er niet wordt
voorgehouden dat de regel van de gelijke behandeling van de schuldeisers werd geschonden of dat juridische constructies
werden opgezet die de rechten van de schuldeisers kunnen aantasten, stelt aan de hand van een feitelijke beoordeling vast dat
een voldoende meerderheid van schuldeisers haar vertrouwen in de vereffenaar behoudt.

Trefwoorden:
Faillissement (bevoegdheid ondernemingsrechtbank) Vereffening vennootschap, algemeen
Wankelen van krediet (grondvoorwaarden faillissement) Faillietverklaring

Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter: Parmentier
Raadsheren: Echement, Storck, Batselé, Matray
Openbaar Ministerie: Werquin
Griffier: Massart
Advocaten: T'Kint, Van Ommeslaghe

R.G. C.01.0598.F

Uitspraak

BELGISCHE STAAT Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen
EUROGAM, naamloze vennootschap in vereffening Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 maart 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.

II. Rechtspleging voor het Hof

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

III. Cassatiemiddel

Eiseres voert twee middelen aan.

1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 37 en 45 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;

- de artikelen 2 en 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.

Aangevochten beslissingen en redenen

Na te hebben vastgesteld a) dat verweerster op 16 februari 1998 een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend bij
de Rechtbank van Koophandel te Luik, b) dat de rechtbank op 2 maart 1998 aan verweerster een voorlopige opschorting heeft
toegestaan tot 30 juni 1998 en die opschorting achteraf verlengd heeft tot 30 september 1998, c) dat de algemene vergadering
van de schuldeisers van verweerster op 22 september 1998 de voorstellen van verweerster tot een gerechtelijk akkoord heeft
goedgekeurd, d) dat de rechtbank op 28 september 1998 "het plan bekrachtigt" en aan verweerster een definitieve opschorting
toekent van 24 maanden, e) dat de rechtbank, bij vonnis van 2 februari 1999, de definitieve opschorting heeft herroepen wegens
de niet-uitvoering van het plan door verweerster), f) dat de rechtbank, bij hetzelfde vonnis, op verzoek van verweerster, de
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commissarissen inzake opschorting heeft bevolen de algemene vergadering van verweerster bij een te roepen met de
ontbinding ervan op de agenda, g) dat de op 8 februari 1999 bijeengeroepen algemene vergadering van verweerster besloten
heeft verweerster te ontbinden en h) dat de rechtbank, bij vonnis van 16 februari 1999 een van de commissarissen inzake
opschorting heeft aangesteld als vereffenaar van verweerster, verklaart het arrest de door eiser bij exploot van 6 mei 1999
ingestelde rechtsvordering tot faillietverklaring van verweerster niet gegrond, op grond dat de beslissing van 2 februari 1999 van
de Rechtbank van Koophandel te Luik, waarbij de commissarissen inzake opschorting wordt bevolen de algemene vergadering
van verweerster bijeen te roepen met de ontbinding ervan op de agenda, "niet kan worden betwist", dat de wet van 17 juli 1997
betreffende het gerechtelijk akkoord "voorziet in de ontbinding als alternatief voor de faillietverklaring ingeval van mislukking van
het akkoord", en dat, in een dergelijk geval, de rechtbank, zelfs als de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn, niet verplicht is
het faillissement uit te spreken, daar die verplichting in dat geval niet meer van openbare orde is of althans slechts van
"relatieve openbare orde" is.

Grieven

De koopman die op duurzame wijze opgehouden heeft te betalen en wiens krediet geschokt is, bevindt zich in staat van
faillissement.
Als die voorwaarden vervuld zijn, is de rechtbank verplicht het faillissement uit te spreken.
Dat is het geval, zelfs als de koopman, met toepassing van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, een
definitieve opschorting heeft verkregen die achteraf herroepen werd.
Daar het arrest beslist dat het niet verplicht is verweerster failliet te verklaren, zelfs als de voorwaarden daartoe vervuld zijn,
verantwoordt het bijgevolg zijn beslissing niet naar recht.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 183, inzonderheid § 1, van het Wetboek van vennootschappen;

- de artikelen 2 en 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.

Aangevochten beslissingen en redenen

Na te hebben vastgesteld a) dat verweerster op 16 februari 1998 een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend bij
de Rechtbank van Koophandel te Luik, b) dat de rechtbank op 2 maart 1998 aan verweerster een voorlopige opschorting heeft
toegestaan tot 30 juni 1998 en die opschorting achteraf verlengd heeft tot 30 september 1998, c) dat de algemene vergadering
van de schuldeisers van verweerster op 22 september 1998 de voorstellen van verweerster tot een gerechtelijk akkoord heeft
goedgekeurd, d) dat de rechtbank op 28 september 1998 "het plan bekrachtigt" en aan verweerster een definitieve opschorting
toekent van 24 maanden, e) dat de rechtbank, bij vonnis van 2 februari 1999, de definitieve opschorting heeft herroepen wegens
de niet-uitvoering van het plan door verweerster, f) dat de rechtbank, bij hetzelfde vonnis, op verzoek van verweerster, de
commissarissen inzake opschorting heeft bevolen de algemene vergadering van verweerster bijeen te roepen met de ontbinding
ervan op de agenda, g) dat de op 8 februari 1999 bijeengeroepen algemene vergadering van verweerster besloten heeft
verweerster te ontbinden en h) dat de rechtbank, bij vonnis van 16 februari 1999, een van de commissarissen inzake
opschorting heeft aangesteld als vereffenaar van verweerster, verklaart het arrest de door eiser bij exploot van 6 mei 1999
ingestelde rechtsvordering tot faillietverklaring van verweerster niet gegrond.
Na eraan te hebben herinnerd dat eiser doet blijken van het vereiste belang om het faillissement van verweerster aan te vragen
en dat zijn rechtsvordering dus ontvankelijk is, dat men zich, bij de beoordeling van de faillissementsvoorwaarden, niet dient te
plaatsen op de dag van de ontbinding van verweerster, "maar op de dag waarop de rechtbank over de vordering uitspraak heeft
gedaan" en dat men moet "nagaan hoe het er thans mee gesteld is", dat het hof van beroep te dien einde "bovendien
rekening moet houden met de voorwaarden waaronder de vereffening wordt voortgezet" (en met name moet nagaan of de
schuldeisers instemmen met de voorzetting van de vereffening, of die voortzetting tot hun voldoening is geschied of, althans, tot
voldoening "van een aanzienlijke meerderheid" onder hen, in zoverre zij juist en volledig zijn geïnformeerd en of de vereffenaar
hun vertrouwen heeft) alsook met de "vooruitzichten" die de vereffening "biedt aan de schuldeisers", voegt het arrest eraan
toe:
"dat de wijze waarop de vereffening is verlopen niet ertoe kan leiden het krediet van de vennootschap bij de schuldeisers aan
het wankelen te brengen; dat niet wordt aangevoerd dat de regel van de gelijkheid van de schuldeisers niet in acht genomen (is)
of dat er tijdens de vereffening juridische constructies zijn opgezet die de schuldeisers kunnen benadelen (...);
dat trouwens aan de vereffenaar die door de rechtbank regelmatig is aangesteld als curator geen enkel verwijt wordt gemaakt
over de wijze waarop hij zich van zijn opdracht heeft gekweten; dat noch zijn eerlijkheid, noch zijn deskundigheid, en al evenmin
zijn onafhankelijkheid en zijn zorgvuldigheid worden betwist".

Grieven

De koopman die op duurzame wijze opgehouden heeft te betalen en wiens krediet geschokt is, bevindt zich in staat van
faillissement.
Als die voorwaarden vervuld zijn, is de rechtbank verplicht hem failliet te verklaren.
Dat is het geval met een ontbonden en in vereffening zijnde handelsvennootschap die geacht wordt voort te bestaan met het
oog op haar vereffening en die tot het sluiten hiervan een handelsvennootschap blijft.
Het wankelen van het krediet in de zin van artikel 2 van de wet van 8 augustus 1997 houdt nauw verband met de duurzame
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staking van betaling; meer bepaald is een vennootschap in staat van faillissement wanneer ze haar eisbare schulden niet
betaalt en wanneer vaststaat dat zij haar schulden op korte termijn niet zal kunnen voldoen, omdat zij, bij gebrek aan eigen
middelen of krediet, niet in staat is haar verbintenissen na te komen.
Dat is het geval met de vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan betalen of ze op korte termijn niet zal
kunnen betalen, aan wie de schuldeisers weigeren een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te
staan en die geen nieuw krediet kan krijgen.
Daaruit volgt dat het arrest, aangezien het de vordering van eiser tot faillietverklaring van verweerster verwerpt, onder meer op
grond dat de voorwaarden waaronder de vereffening van verweerster wordt voortgezet "de kredietwaardigheid van de
vennootschap bij de schuldeisers niet aan het wankelen kunnen brengen, dat niet wordt aangevoerd dat de gelijkheid van de
schuldeisers" is miskend en dat de vereffening zonder bedrog is verlopen en is uitgevoerd door een vereffenaar die de vereiste
hoedanigheden bezit, zonder daarbij na te gaan of verweerster in staat is haar eisbare schulden te betalen of, bij gebreke
hiervan, of de schuldeisers van verweerster bereid zijn hem een uitstel van betaling of een vermindering van hun
schuldvordering toe te staan en of verweerster krediet kan verkrijgen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel

Overwegende dat artikel 2 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt dat de koopman die op duurzame wijze
opgehouden heeft te betalen en wiens krediet geschokt is, zich in staat van faillissement bevindt;
Overwegende dat het arrest, na erop te hebben gewezen dat verweerster ontbonden en in vereffening gegaan was, beslist dat
"het krediet niet aan het wankelen is, "wanneer de ontbinding zonder bedrog heeft plaatsgevonden en in goede
omstandigheden verloopt tot voldoening van de schuldeisers of van een aanzienlijke meerderheid van hen, wanneer hun
toestemming niet verkregen is via een onvolledige of verkeerde informatie"; dat de wijze waarop de vereffening is verlopen niet
ertoe kan leiden het krediet van de vennootschap bij de schuldeisers aan het wankelen te brengen; dat niet wordt aangevoerd
dat de regel van de gelijkheid van de schuldeisers niet in acht is genomen of dat er tijdens de vereffening juridische constructies
zijn opgezet die de schuldeisers kunnen benadelen" en op grond van een feitelijke beoordeling vaststelt dat een toereikende
meerderheid van schuldeisers haar vertrouwen in de vereffenaar blijft behouden;
Dat het arrest, daar het aldus vaststelt dat het krediet van verweerster niet aan het wankelen was, wettig beslist dat de
faillissementsvoorwaarden niet vervuld waren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

2. Eerste middel

Overwegende dat uit het antwoord op het tweede middel blijkt dat het middel, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan
leiden en derhalve niet ontvankelijk is;

OM DIE REDENEN, HET HOF Verwerpt het cassatieberoep; Veroordeelt eiser in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, de
raadsheren Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé en Christine Matray, en in openbare terechtzitting van zes maart
tweeduizend en drie uitgesproken door afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry
Werquin, met bijstand van griffier Marie-Jeanne Massart.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Eric Dirix en overgeschreven met assistentie van griffier Philippe Van Geem.
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Arr.Cass. 1987-88, 1360; Bull. 1988, 1254; JT 1988, 633; Pas. 1988, I, 1254; RCJB 1990, 11, noot VEROUGSTRAETE, I.; RRD
1988, 391; RW 1988-89, 435.; https://juportal.be (30 mei 2000)

Samenvatting 1

De vereffenaars van een vennootschap of van een vereniging zonder winstoogmerk kunnen voor een schuldvordering,
behoudens reden van voorrang, van de gelijkheid tussen de schuldeisers niet afwijken in gevallen waarin een
faillissementscurator zulks niet zou kunnen doen. De opzeggingsvergoeding die is verschuldigd aan een door de curators of de
vereffenaars ontslagen werknemer is geen boedelschuld, wanneer die schuld niet hieruit voortvloeit dat de curators of de
vereffenaars, in het belang van de boedel, de werkzaamheden van de gefailleerde, van de vennootschap in vereffening of van
de vereniging zonder winstoogmerk in vereffening voortzetten of de arbeidsovereenkomst handhaven met het oog op een
behoorlijke afwikkeling van de vereffening, maar integendeel hieruit dat de curators of de vereffenaars van bij hun benoeming
geweigerd hebben die overeenkomst te handhaven.

Trefwoorden:

Beheer failliete boedel, algemeen Curator (faillissement) Schuldeiser (faillissement), algemeen

Opzeggingsvergoeding (arbeidsovereenkomst), algemeen Vereffenaar vennootschap, algemeen

Gemeenschappelijke waarborg, gelijkheid tussen schuldeisers en wettige redenen van voorrang

V.Z.W., ontbinding en vereffening, algemeen

Samenvatting 2

Een schuld kan alleen dan een boedelschuld zijn wanneer de curator of de vereffenaar qualitate qua verbintenissen heeft
aangegaan voor het beheer van de boedel; alleen in dat geval moet de boedel de verbintenissen uit dat beheer nakomen en de
lasten ervan dragen.

Trefwoorden:

Beheer failliete boedel, algemeen

Volledige tekst

1e kamer
Voorzitter: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter

Verslaggever: mevr. Charlier

Andersluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal

Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Bützler

A.R. 8136

Uitspraak

HET HOF;

Cass. AR 8136, 16 juni 1988 (V.Z.W. I. /
Hutabarat)
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Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1987 door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Gelet op de beschikking van 26 februari 1988 van de eerste voorzitter waarbij de zaak naar de eerste kamer van het Hof wordt
verwezen;

Over het tweede middel: schending van de artikelen 24 van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder
winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, 8 van titel XVIII, boek III van
het Burgerlijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers in geval van samenloop, dat
onder meer is gehuldigd in artikel 184, titel IX, boek I van het Wetboek van Koophandel, 450, tweede lid, 451 en 561 van titel I,
boek III van het Wetboek van Koophandel en, voor zoveel nodig, van die bepalingen van het Wetboek van Koophandel,
doordat, na in wezen te hebben vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst van verweerster door de vereffenaars van
eiseres zonder opzegging of vergoeding is beëindigd, nadat deze was ontbonden en in vereffening gesteld; dat de partijen
het eens waren over het bedrag in hoofdsom van hetgeen aan verweerster was verschuldigd; dat eiseres echter weigerde
om aan verweerster de door haar sinds 21 september 1982 gevorderde interest te betalen, op grond dat de interesten dus
niet meer liepen vanaf de datum van de invereffeningstelling, dit is 10 augustus 1982, en zonder te betwisten, zoals
eiseres bij conclusie aanvoerde, dat de arbeidsovereenkomst van verweerster bij brief van 13 augustus 1982 was
beëindigd; dat de partijen achteraf van 11 augustus 1982 tot 21 september 1982 korte arbeidsovereenkomsten hebben
gesloten en dat de vereffenaars van bij hun benoeming, duidelijk hadden te kennen gegeven dat zij onmiddellijk aan de
overeenkomst tussen de partijen een einde wilde maken, het arrest, met bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, voor recht verklaart dat het bedrag van de schuldvordering van verweerster jegens eiseres als compensatoire
opzeggingsvergoeding wordt verhoogd met de wettelijke interest vanaf 21 september 1982, nadien met de gerechtelijke
interest tot de datum van betaling en, met wijziging van de beslissing van de eerste rechter, voor recht verklaart dat het
bedrag van verweersters schuldvordering jegens eiseres als vakantiegeld bij vertrek wordt verhoogd met de gerechtelijke
interest vanaf de gedinginleidende dagvaarding, op grond dat: wat de compensatoire opzeggingsvergoeding betreft, «het
recht op die vergoeding ontstaat vanaf de kennisgeving van de opzegging; dat de opzegging per se pas na de
invereffeningstelling kon worden ter kennis gebracht; dat de vergoeding derhalve een (schuld) van de boedel is en, in
zoverre de overeenkomst tot 21 september 1982 is gehandhaafd, de wettelijke, en dan de gerechtelijke interesten vanaf
die datum zijn verschuldigd», en wat het vakantiegeld bij vertrek betreft, «artikel 46 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van
30 maart 1967 betreffende de jaarlijkse vakantie van de loonarbeiders bepaalt dat dit vakantiegeld moet worden betaald bij het
vertrek van de bediende; dat ten deze de contractuele betrekkingen werden gehandhaafd tot 21 september 1982, op welke
datum (verweerster) is vertrokken, zodat het vakantiegeld bij vertrek ook een schuld van de boedel is»,

terwijl artikel 24 van de wet op de verenigingen zonder winstgevend doel bepaalt dat het actief pas gebruikt kan worden na de
vereffening van het passief, artikel 8 van de Hypotheekwet bepaalt dat de prijs van de goederen van de schuldenaar naar
evenredigheid van hun vordering tussen de schuldeisers wordt verdeeld, tenzij er tussen hen wettige redenen van voorrang
bestaan; krachtens die bepalingen en het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel een schuldvordering ten laste van
een vereniging zonder winstgevend doel waarvan geen bijzondere voorrang of zakelijke zekerheid verbonden is, na de
samenloop uit de invereffeningstelling van die vereniging, geen interest kan opleveren; die regel toepasselijk is op alle andere
verbintenissen dan die welke zijn aangegaan voor het beheer en de vereffening of, met andere woorden, die verbintenissen die
de vereffenaar bij de vervulling van zijn opdracht heeft aangegaan; de regel derhalve van toepassing is op de schuldvorderingen
die na de samenloop zijn ontstaan, als zij voortvloeien uit verbintenissen die vóór de invereffeningstelling zijn aangegaan; aan
dat vereiste is voldaan door de schuldvordering inzake de compensatoire opzeggingsvergoeding en de schuldvordering inzake
het vakantiegeld bij vertrek van een werknemer die vóór de vereffening van een vereniging zonder winstoogmerk in dienst is
genomen, als de vereffenaars dadelijk na de invereffeningstelling hebben te kennen gegeven dat zij de arbeidsovereenkomst
niet wilden handhaven; daaruit volgt dat het arrest, door te oordelen dat de schuldvorderingen van verweerster inzake de
compensatoire opzeggingsvergoeding en het vakantiegeld bij vertrek na de ontbinding van eiseres interest opleveren, omdat
«de opzegging per se pas na de invereffeningstelling (door de vereffenaars) kon ter kennis worden gebracht» en dat die
schuldvorderingen na de vereffening zijn ontstaan, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen en algemeen
rechtsbeginsel schendt:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster in juni 1976 werd aangenomen en dat de vereffening van eiseres op
10 augustus 1982 werd beslist;
Dat de vereffenaars aan verweerster hebben ter kennis gebracht dat haar arbeidsovereenkomst op 11 augustus 1982 werd
beëindigd; dat verweerster haar werkzaamheid voor rekening van de vereffenaars heeft voortgezet op grond van drie
overeenkomsten voor een bepaalde tijd vanaf 11 augustus 1982 tot 21 september 1982;

Overwegende dat het arrest beslist dat de compensatoire opzeggingsvergoeding en het vakantiegeld bij vertrek interest
opleveren, het eerste vanaf 21 september 1982, het tweede vanaf de gedinginleidende dagvaarding, omdat de betaling van die
bedragen een schuld van de boedel is;
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Overwegende dat de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet, 184 van de gecoördineerde wetten op de
Handelsvennootschappen, 451 en 561 van de Faillissementswet het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers huldigen;
Dat voormeld artikel 561 bepaalt dat het actief, zoals daarin is vermeld, zal worden verdeeld, na aftrek onder meer van de
kosten en uitgaven voor het beheer van het faillissement;

Dat, met toepassing van die wetsbepalingen, een schuld enkel ten laste van de boedel kan komen wanneer de curator of de
vereffenaar qualitate qua verbintenissen heeft aangegaan voor het beheer van die boedel, onder meer door de handelsactiviteit
van de vennootschap voort te zetten, de door haar gesloten overeenkomsten uit te voeren of nog door gebruik te maken van de
roerende of onroerende goederen van de vennootschap, om een behoorlijk beheer van de vereffening te waarborgen; dat alleen
in zodanige omstandigheden de boedel ook de verbintenissen uit dat beheer moet nakomen en de lasten ervan moet dragen;

Overwegende dat de vereffenaars van een vennootschap voor een schuldvordering niet mogen afzien van de gelijkheid tussen
de schuldeisers, behoudens voorrang, wanneer een faillissementscurator zulks niet zou kunnen doen;

Overwegende dat, ten deze, noch de schuld in verband met de compensatoire opzeggingsvergoeding, noch die in verband met
het vakantiegeld hieruit voortvloeien dat de vereffenaars, voor het beheer van de boedel, de werkzaamheden van de vereniging
in vereffening voortzetten of de arbeidsovereenkomst tussen de V.Z.W. Edith Cavell-Marie De Page en verweerster handhaven,
maar in tegendeel, hieruit dat de vereffenaars van bij hun benoeming geweigerd hebben die overeenkomst te handhaven;

Overwegende dat het arrest, door de schuld in verband met de compensatoire opzeggingsvergoeding en die in verband met het
vakantiegeld ten laste van de boedel te brengen, hoofdzakelijk op grond «dat die opzegging per se pas na de
invereffeningstelling kon worden ter kennis gebracht», zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

OM DIE REDENEN,

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 Arbeidshof te
Bergen.
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