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COMI

I.

Faillissementsrecht



1. Ondrb. Brussel (NL) 18 november 2020, Q/20/00022

→Bij het bepalen of het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar 
voor derden verifieerbaar is, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 
schuldeisers en de inschatting die zij maken van de plaats waar een schuldenaar het 
beheer over zijn belangen voert. 

→De meerderheid van de externe schuldeisers zijn Belgische ondernemingen, wat doet 
vermoeden dat de overeenkomsten hoofdzakelijk in België onderhandeld en gesloten 
worden. 

• Conclusie : De rechtbank stelt vast dat het COMI van de verzoekende partij zich in 
België bevindt, niettegenstaande haar eigen zetel zich hier niet bevindt.
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II.
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2. a) Ondrb. Gent (afd. Veurne) (2e k.) 19 augustus 2020, A/20/00039: 
derdenverzet tegen faillissementsvonnis 

→Schuldeisers kunnen, behoudens bedrog van de curator geen derdenverzet 
instellen tegen het vonnis dat de curator ook in hun nadeel heeft verkregen op 
grond van een vordering ex art. 530 W.Venn. 

→ Zij worden als partij in de procedure beschouwd. 

→CONCLUSIE : de curator is de DWANGVERTEGENWOORDIGER 
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2. b) Gent 14 juni 2021, 2020/AR/1515  (hoger beroep tegen 2a)

→ Art. 1122, 2de lid GW, betreffende het derdenverzet, bepaalt het volgende: “Dit 
rechtsmiddel kan evenwel niet worden ingesteld:

[…]
3° door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een 
hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten hun schuldvordering ligt;

4° Door vertegenwoordigde personen, behalve bij bedrog van hun wettelijke, gerechtelijke of bij overeenkomst aangestelde 
vertegenwoordiger.”

→ Gewone schuldeisers in het faillissement → beschikken niet over enig ander recht 
dat buiten de schuldvordering ligt.
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2. b) Gent 14 juni 2021, 2020/AR/1515 (2)  

→Gewone schuldeisers worden in de procedure vertegenwoordigd door de curatoren 
als hun ‘gerechtelijke vertegenwoordigers’. 

→Geen afbreuk gedaan door het afzonderlijk vorderingsrecht op grond van art. 530 
W.Venn. van de gewone schuldeiser. 

→CONCLUSIE : eerste vonnis wordt bevestigd : op grond van art. 1122, 2de lid, 3° en 4°
GW is de vordering van de gewone schuldeiser onontvankelijk.

⌂ boete art 780 bis Ger W – verhoogde / maximale rpv - gefrustreerde schuldeiser
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3. Hof van Cassatie 9 september 2021, C.21.0043.N/1:

→De plaatsing in Regsol van een arrest tot faillietverklaring doet de termijn om 
cassatie aan te tekenen niet lopen. 

→Art. XX.3 WER strekt enkel tot berekening van de termijnen ingevolge de plaatsing 
in het register van gegevens, stukken of een bericht, wanneer boek XX WER de 
plaatsing in het register als mededeling of kennisgeving voorschrijft of oplegt.

→Art. 1122, 2de lid, 3° GW  is niet van toepassing  op derdenverzet van een gewone  
schuldeiser tegen een faillissementsvonnis. Art. XX.108, § 2 WER wijkt in die zin af 
van het gemene procesrecht.
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4. Hof van Beroep Antwerpen 6 mei 2021, 2021/AR/516  

→ Gedelegeerd Rechter kan zelf initiatief nemen tot voortijdige intrekking van de GRP

1) verslag neergelegd in het Register

2) OM werd in kennis gesteld

3) oproeping van de schuldenaar per gerechtsbrief ( art XX 62, § 3 WER°)

→ Een voorzichtig en diligent schuldenaar dient zich regelmatig te vergewissen van 
de documenten en verzoeken die in het Register worden neergelegd en dient zijn 
dossier op te volgen.

→Er bestaat  geen wettelijke verplichting in hoofde van de gerechtsmandataris GRP  
om  zijn verslag aan de schuldenaar mee te delen. De neerlegging in het Register 
geldt als voldoende kennisgeving.
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5. Hof van Beroep Antwerpen 29 april 2021, 2021/AR/518: 
rechtsmiddel bestuursorgaan tegen aanstelling ex art XX 32 WER 

→Principe : Het bestuursorgaan van de gefailleerde kan zelf beslissen tot het 
aanvechten van de beslissing  tot aanstelling van de voorlopig bewindvoerder 
waarbij het volledig beheer (voorlopig) is ontnomen.  ( art XX 32 § 1 WER)

→Eenzijdige procedure?  Geen hoger beroep mogelijk want het bestuursorgaan is  
geen partij  in eerste aanleg. Zij beschikt niet over de vereiste hoedanigheid om 
tegen de beschikking op te komen in hoger beroep. 

CONCLUSIE : Enkel wie in eerste aanleg partij is geweest bij een gerechtelijke uitspraak 
als eiser, verweerder of tussengekomen partij kan hoger beroep instellen.

→⌂ art XX 35 WER ?  ( hoger beroep bij  weigering aanstelling  van 
gerechtsmandataris)
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6. Hof van Beroep Antwerpen 21 december 2020, 2020/AR/1746: 
rechtsmiddel bestuur bij opening GRP  - stukken art 41 § 2 WER

→Bevestiging principe : actie mogelijkheid van bestuursorgaan 

→Ontvankelijkheid van het verzoek ? 

Bij het inleidend verzoekschrift : meer dan stukken die  louter formeel 
beantwoorden aan de wettelijke bepaling van art. XX.41 § 2 WER

+ dienen ook inhoudelijk betrouwbaar, juist of volledig zijn  opdat zij kunnen 
worden aangezien als de door de wet vereiste stukken om  de rechter met 
kennis van zaken toe te laten te oordelen
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6. Hof van Beroep Antwerpen 21 december 2020, 2020/AR/1746: 
rechtsmiddel bestuur bij opening GRP (2)  

→Reden van de controle?   Vermijden dat de onderneming en degenen die bij haar 
werking belang hebben (o.m. de werknemers) door de opening in een uitzichtloos 
avontuur worden gestort ten koste van steeds oplopende schade voor de 
schuldeisers.

→ Te onderzoeken? Bestaat er nog een – weliswaar bedreigde – economische 
activiteit?  Heeft deze activiteit nog een overlevingskans ? 



15Faillissementsrecht

6. Hof van Beroep Antwerpen 21 december 2020, 2020/AR/1746: 
rechtsmiddel bestuur bij opening GRP – controle door de rechter  
(3)  

→ In casu : voor de rechter onmogelijk om na te gaan of er een herstelkans van de 
economische activiteit bestaat bij gebreke aan onontbeerlijke gegevens om de 
toestand van de onderneming te kunnen beoordelen.
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7. Hof van Beroep Antwerpen 21 december 2020, 2020/AR/1745 

→De onderneming die ambtshalve door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank 
uit het beheer is ontzet en die zich op die wijze een voorlopig bewindvoerder zag 
aangesteld worden, kan geen hoger beroep instellen tegen deze beschikking 
aangezien zij geen partij was in het geding.

→ De lex specialis van het insolventierecht ( art. XX.35 lid 1 WER)  wijkt niet af van de 
gemeenrechtelijke regeling.
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8. Hof van Beroep Antwerpen 6 mei 2021, 2021/AR/643:  
vroegtijdige beëindiging GRP  - hoger beroep niet schorsend 

→ Het hoger beroep tegen de voortijdige beëindiging van de procedure tot gerechtelijke 
reorganisatie werkt niet schorsend →  het ingestelde beroep verhindert de uitspraak van 
het faillissement niet ( als voorwaarden vervuld zijn bij uitspraak eerste rechter) 

→Overeenkomstig art. XX.63 WER wordt de opschorting  beëindigd met het vonnis van 
intrekking     ↘

de schuldeisers hernemen hun rechten ! 

→!!!  Succesvol hoger beroep tegen intrekking ? Gevolgen voor ten onrechte 
uitgesproken faillissement  

Curator moet zijn mandaat lopende het hoger beroep met de nodige
omzichtigheid uitvoeren om geen onherstelbare schade te berokkenen. 



FAILLISSEMENTSBOEDEL

III.

Faillissementsrecht
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9. Hof van Cassatie 17 september 2020, C.19.0656.F/2  

→ De gefailleerde kan niet rechtsgeldig berusten in zijn faillissementsvonnis 
aangezien art. 2, 1ste lid van de wet van 8 augustus 1997 op het faillissement van 
openbare orde is.

→ De berusting in een beslissing betreffende een wetsbepaling van openbare orde 
is nietig.

→ Art. 2, 1ste lid Faill.W. (thans art. XX.99, 1ste lid WER) is van openbare orde.

→ De gefailleerde kan dus niet rechtsgeldig berusten in zijn faillissementsvonnis
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10. Hof van Cassatie 22 januari 2021, C.19.0417.N   

→Wanneer een faillissement wordt uitgesproken vooraleer de echtscheiding 
gevolgen heeft ten aanzien van derden, omvat de faillissementsboedel benevens het 
eigen vermogen van de echtgenoot-gefailleerde ook de volledige 
huwelijksgemeenschap en moeten de tot de huwelijksgemeenschap behorende 
goederen door de curator te gelde worden gemaakt ten behoeve van de 
faillissementsschuldeisers, rekening houdend met de regels in verband met de 
verhaalbaarheid van schulden ten aanzien van echtgenoten.

→Wanneer daarentegen een faillissement wordt uitgesproken na het ogenblik 
waarop de echtscheiding gevolgen heeft ten aanzien van derden, moet in eerste 
instantie de huwelijksgemeenschap worden vereffend en verdeeld, waarna het netto-
aandeel van de gefailleerde echtgenoot aan de curator dient te worden overgemaakt.
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11. Hof van Beroep Antwerpen 24 september 2020: 
tegenwerpelijkheid aan de failliete boedel    

→ De curator mag de afgifte niet vorderen van voor de faling ten titel van een 
voorwaardelijke betaling gekantonneerde gelden.

→ Dergelijk minnelijk kantonnement is tegenwerpelijk bij samenloop.

→ Er is geen uitvoerbare gerechtelijke beslissing vereist opdat een minnelijk 
kantonnement volgens de bedoelingen van partijen zou gelden als een 
voorwaardelijke betaling.
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12. Hof van Beroep Antwerpen 19 mei 2021, 2020/CO/628: 
aansprakelijkheidsvordering    

→ Indien zowel de curator als een individuele schuldeiser afzonderlijk een vordering 
instellen, kan de vordering van de individuele schuldeiser alleen strekken tot 
vergoeding van zijn eigen nadeel, dat losstaat van het verlies van zijn schuldvordering 
op de gefailleerde vennootschap of dat volgt uit een fout die geen verband houdt 
met die welke het collectief nadeel heeft veroorzaakt.



23Type here the title of the presentation
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13. Ondrb. Gent (afd. Dendermonde) (2e k.) 23 november 2020: 
volstorting maatschappelijk kapitaal      

→ Schuldvergelijking tussen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en de 
rekening-courant van een vennoot voltrekt zich niet van rechtswege voor het 
faillissement en de schuldvordering op rekening-courant is niet opeisbaar zolang deze 
niet is afgesloten.

→Wanneer er geen nauwe verknochtheid bewezen wordt tussen de rekening-
courant en de vordering tot volstorting, wat blijkt uit het gegeven dat dit een 
rekening was om de fluctuerende dagelijkse werking tussen de vennootschap en de 
vennoot weer te geven, is ook na faillissement geen schuldvergelijking toegelaten.
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14. Hof van Beroep Antwerpen 21 januari 2021:                                
volstorting maatschappelijk kapitaal       

→ Om volstorting van kapitaal te kunnen aanvaarden moet het vaststaan dat de 
bedoeling was om blijvend, kapitaal ter beschikking te stellen. Dit moet 
ondubbelzinnig en voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.

→ De optelling van alle bedragen ligt hoger dan het verschuldigd bedrag inzake 
maatschappelijk kapitaal en is reeds een aanwijzing dat dit niet kan beschouwd 
worden als een volstorting van kapitaal.

→ De eigen vermelding ‘volstorting kapitaal’ verleent geen ondubbelzinnig karakter 
wanneer in de daaropvolgende neergelegde jaarrekening het maatschappelijk kapitaal 
nog steeds vermeld staat tot beloop van X niet opgevraagd kapitaal.

→ Er wordt geen vrijstelling van intresten verleend omwille van het ontbreken van de 
kennisgeving door de Ondernemingsrechtbank van het eerste vonnis.
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15. Hof van Beroep Antwerpen 27 mei 2021, 2020/AR/752 en 2020/AR/753: 
vordering op bestuurder      

→ Uit het loutere feit dat de curator geen klacht indiende wegens 
(faillissements)misdrijven kan niet worden afgeleid dat de facturen in kwestie 
niet met gelden die aan de vennootschap toekwamen maar met eigen middelen 
van de zaakvoerder ten voordele van de latere gefailleerde zouden zijn voldaan.
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16. Hof van Beroep Antwerpen 21 januari 2021, 2020/AR/772      

→ Uit art. 205 W.Venn., dat in deze nog van toepassing is, volgt dat  de beherende 
vennoten van een Comm.V. , net als de vennoot onder firma, onbeperkt en hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van zijn vennootschap.

→ Uit de artikelen 204 en 209 W.Venn. volgt dat de vennoten onder firma die hun 
deelneming hebben overgedragen, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle 
verbintenissen die voor de overdracht zijn aangegaan.

→ De omstandigheid dat de schuldeisers wiens schuldvorderingen zijn ontstaan nadat 
een vennoot zijn deelneming heeft overgedragen, deze niet kunnen aanspreken, staat 
er niet aan in de weg dat deze vennoot gehouden is t.a.v. alle schuldeisers wiens 
schuldvorderingen voordien zijn ontstaan.
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16. Hof van Beroep Antwerpen 21 januari 2021, 2020/AR/772 (2)     

→ Een vennoot die zijn aandelen overdraagt, blijft gehouden voor de verbintenissen 
van de vennootschap die ontstaan zijn voor de overdracht en dit geldt ook voor 
verbintenissen die voortvloeien uit de verdere uitvoering van voordien gesloten 
overeenkomsten.

→ Het feit dat men geen vennoot meer is op het ogenblik van het faillissement tast de 
gegrondheid van de vordering van de curator niet aan.

→ De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te 
gelde te maken en het provenu te verdelen.

→ De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en de gelijke 
behandeling van de schuldeisers maken dat de curator gerechtigd is de 
vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan voor de 
schulden van de gefailleerde wanneer die gehoudenheid bestaat tegen alle 
schuldeisers, ook al behoren die vorderingsrechten niet aan de gefailleerde toe.
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16. Hof van Beroep Antwerpen 21 januari 2021, 2020/AR/772 (3)     

→ De curator is dus gerechtigd de vordering in te stellen tot aanzuivering van het 
passief van de failliete vennootschap tegen de met de vennootschap hoofdelijk 
gehouden vennoten.

→ De gehoudenheid tegenover alle schuldeisers bestaat, ook al is de omvang van die 
gehoudenheid verschillend. Een gedifferentieerde gehoudenheid van uittredende 
vennoten staat er niet aan in de weg dat de curator zijn vorderingsrecht uitoefent tegen 
al deze vennoten.

→ Er wordt dus een uitzondering aangenomen op de regel dat de curator in beginsel 
niet de individuele vorderingsrechten van de verschillende schuldeisers bundelt. De 
curator van de failliete vennootschap met onvolkomen rechtspersoonlijkheid kan 
namens de schuldeisers de onbetaalde vennootschapschulden verhalen op haar 
(beherende) vennoten.
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17. Ondrb. Gent (afd. Brugge) 8 oktober 2020, 0/20/00160 

→De door de ondernemer aan de rechtbank aangegeven toestand van ophouden te 
betalen bindt de rechtbank niet. 

→ Ambtshalve controle of aan de voorwaarden in art. XX.99 WER  cumulatief voldaan is 

(krediet geschokt, betaling gestaakt & schuldenaar /ondernemer )

wie?  Art 1. 22 8° WER 

art. XX.105 WER  een natuurlijk persoon die al meer dan 6 maanden geen 
ondernemingsactiviteiten meer heeft uitgeoefend kan niet meer failliet 
verklaard worden.

Controle? KBO 
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18. Ondrb. Gent (afd. Dendermonde) (2e k.) 26 oktober 2020                                

→Een vordering in faillissement door de voorlopig bewindvoerder aangesteld ex art 
XX 32 WER   middels een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst  is 
ontoelaatbaar 

→ Dient bij dagvaarding ingeleid te worden  door de voorlopige bewindvoerder 
binnen een termijn van 21 dagen na de beschikking tot aanstelling van een 
voorlopig bewindvoerder.(Art. XX.32 en XX.100 WER)

→ ? Dagvaarding schept rechtszekerheid  
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19. a) Ondrb. Leuven 30 januari 2020, A/19/01377                                      

→Controle voorwaarden XX 99 WER ( vennootschap I uit groep 10)

omstandige feitelijke controle van actief/passief – opeisbare schulden/ 
onderpand 

duidelijk kunstmatig krediet 

een ernstig risico van benadeling van de schuldeisers

duidelijk risico op een ongelijke behandeling van schuldeisers

CONCLUSIE : faillissementsvoorwaarden zijn voldaan 
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19. b) Brussel 13 oktober 2020, 2020/AR/420         (hoger beroep 
tegen 19 a)                        

→ Indien geen van de schuldeisers zijn schuldvordering opeisbaar heeft gesteld op de 
datum van het faillissementsvonnis, staaft dit dat zij hun vertrouwen in de 
schuldenaar  hebben behouden.

→Nieuwe overwegingen 

-gefailleerde oefent geen activiteiten meer uit  waardoor de schuldenlast ook 
niet langer zal oplopen. 

- de intrekking van het faillissement in het belang  van de schuldeisers. 
Gesloten akkoorden = het  bewijs, Benadeling van sommige schuldeisers 
wordt niet gestaafd.

→ Er is niet voldaan aan de faillissementsvoorwaarden. 
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20. a) Ondrb. Leuven 30 januari 2020, A/19/01379 
vennootschap H uit groep 10 

→De curatoren stellen vast dat enkele vennootschappen elkaar kunstmatig in leven 
houden. Het verzet van één van deze vennootschappen tegen haar faillietverklaring 
werd  bij vonnis ongegrond verklaard.

↘ er dient met de door deze vennootschap ingediende schuldvordering wel 
degelijk rekening gehouden te worden 

→ Geen weerlegging van de vaststelling dat de inkomsten niet kunnen volstaan om 
de lopende uitgaven te dekken.

CONCLUSIE : Faillissement wordt bevestigd 
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20. b) Brussel 13 oktober 2020, 2020/AR/419   ( hoger beroep 
tegen 20 a)    vennootschap H uit groep 10                      

→ Controle door het Hof  :  cumulatie voorwaarden art XX 99 wer

→Dit is in casu niet het geval :

-vorderingen niet opeisbaar op datum faling

-opzeg bancair krediet pas 4 maanden na faling 

-waarde onroerende goederen vs openstaand bedrag hypothecaire lening 

-depot saldo door de bestuurder 

→Er is niet voldaan aan de faillissementsvoorwaarden.
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21. Hof van Beroep Antwerpen 1 april 2021, 2021/AR/28    ( hoger 
beroep na bevestiging faillissement op verzet 22 dec 2020)                                   

→Tijdstip van beoordeling van faillissementsvoorwaarden:  UITSPRAAK eerste rechter 

( latere omstandigheden geen rekening houden – tenzij om a contrario te bewijzen 

op tijdstip van eerste vonnis) 

→ Het loutere feit dat de schuldvordering van de schuldeiser die het faillissement 
heeft gevorderd, werd voldaan, betekent niet dat aan de faillissementsvoorwaarden 
niet voldaan is wanneer er nog andere schuldeisers reeds aangifte van schuldvordering 
hebben ingediend.
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22. Hof van Beroep Antwerpen 7 januari 2021, 2020/AR/982   
(oude faill wet art 12)    - terugstelling datum staking van betaling                                   

Eerste vonnis : vordering art 12 Faill Wet ongegrond verklaard

Hoger beroep : bevestigd  ART 12 Faill Wet blijft een UITZONDERING 

- Vordering van de curator : faillissement 28 dec 2017 – terugstelling tot 01 jan 2016 

- Principe : 6 maanden – tenzij vereffening voorafgaand aan de faling ( al dan niet 
afgesloten)  met aanwijzingen bedoeling om de schuldeisers te benadelen

- In casu: feitelijke ontbinding op 1 januari 2016 → dubbele bewijslast curator ( 
feitelijke vereffening én bedoeling nadeel te berokkenen aan schuldeisers)

- ↘ faalt in bewijslast feitelijke vereffening ( eenzijdig verslag revisor ) 

- ↘ geen bewijs van intentie van  benadeling ( !tegenspraak niet gerespecteerd in 
onderzoek)



RECHTEN VAN DERDEN BIJ 
SAMENLOOP

VI.

Faillissementsrecht
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23. Hof van Beroep Bergen (1e k.) 1 februari 2021:                  
rechten van hypothecaire schuldeiser 

→ Om deel te nemen aan een verdeling of om het even welk recht van voorrang uit 
te oefenen, zijn de schuldeisers verplicht aangifte te doen van hun schuldvorderingen, 
met vermelding van de bijhorende voorrechten, hypotheken en panden.

→ De opname van een schuldvordering in het passief van het faillissement zonder dat 
voorbehoud werd gemaakt of bezwaar werd geuit binnen de bepaalde termijn, vormt 
in principe een onherroepelijke rechtshandeling. Het omvat alles wat het voorwerp 
heeft uitgemaakt van de controle van de schuldvorderingen, met inbegrip van de 
zekerheden die door de rapporterende schuldeiser worden geëist en door de curator 
worden aanvaard.
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23. Hof van Beroep Bergen (1e k.) 1 februari 2021:                  
rechten van hypothecaire schuldeiser (2)

→ Indien een hypothecaire schuldvordering door de curator werd opgenomen in het 
passief, worden het beginsel van de schuldvordering, het bedrag ervan en het 
hypotheekrecht onherroepelijk vastgesteld.

→ Hieruit volgt dat indien in die omstandigheden het verval van de hypothecaire 
inschrijving plaatsvindt na het faillissement en vóór de datum van verkoop van het 
goed, de hypothecaire schuldeiser niet moet overgaan tot hernieuwing van zijn 
inschrijving om te kunnen genieten van zijn recht van voorrang op de verkoopprijs 
van het onroerend goed.
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24. Ondrb. Gent (afd. Dendermonde) (2e k.) 14 december 2020: 
strafrechtelijk beslag                                                    

→Wanneer er op de activa van de gefailleerde een strafrechtelijk beslag werd 
gelegd, houdt de faillietverklaring geen opheffing van dit beslag in. Het behoort de 
wettelijke vertegenwoordiger van de gefailleerde na te gaan of de in beslag genomen 
zaken al dan niet nog langer in beslag moeten genomen blijven in het belang van het 
strafrechtelijk onderzoek en om in voorkomend geval hetzij bij de Procureur des 
Konings, hetzij bij de Onderzoeksrechter een verzoek tot opheffing van het beslag te 
vragen, nu deze vertegenwoordiger daartoe wettelijk over de vereiste hoedanigheid 
beschikt.
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25. Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 21 april 2021, A/20/02810: 
sociaal secretariaat in faillissementen  

→ De curator vordert te horen zeggen voor recht dat verweerster beschouwd dient te 
worden als een sociaal secretariaat in de zin van art. XX.103 WER en dus voor recht te 
zeggen dat zij gehouden is tot de kosteloze afgifte van de individuele rekeningen van 
de voormalige werknemers.

→ Echter wanneer de curator meent dat de term ‘sociaal secretariaat’ zowel 
betrekking heeft op de (erkende) sociale secretariaten als op sociale dienstverleners en 
dat de wetgever geen onderscheid heeft willen maken tussen enerzijds erkende sociale 
secretariaten en anderzijds niet erkende sociale secretariaten, faalt hij daarbij naar 
recht.

→ Er wordt immers een onderscheid gemaakt in art. 31ter van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
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25. Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 21 april 2021, A/20/02810: 
sociaal secretariaat in faillissementen (2) 

→ Vermits verweerster ontegensprekelijk tot de eerste categorie behoort, nu zij 
geen erkenning geniet als sociaal secretariaat, negeert de curator het door art. 31ter
van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers in het leven geroepen onderscheid tussen een sociaal 
secretariaat en een sociale dienstverrichter.

→ Verweerster stelt terecht dat hieruit blijkt dat de wetgever is uitgegaan van een 
onderscheid van erkende sociale secretariaten en sociale dienstverrichters, 
waardoor art. XX.103 WER enkel van toepassing is op eerstgenoemde.

→ Verweerster kan dus niet gevraagd worden tot kosteloze afgifte van de individuele 
rekeningen over te gaan.
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26. Hof van Beroep Antwerpen 1 april 2021, 2020/AR/1833  

→Wanneer de vennootschap meerdere malen uitstel krijgt met het oog op de 
regularisatie van de neerlegging van de jaarrekening, doch hieraan geen gevolg geeft, 
is er geen sprake van een voorbarige ontbinding van de vennootschap in toepassing 
van art. 2:47 §1 WVV.



47Type here the title of the presentation

POLLVRAAG VOOR LIVESTREAM



ERELONEN CURATOR

VII.

Faillissementsrecht



49Faillissementsrecht

27. Grondwettelijk Hof 1 oktober 2020, 127/2020       

→ Art. XX.20, §3, 2de en 3de lid WER, ingevoegd bij wet 11 augustus 2017 << houdende 
invoeging van het Boek XX ‘Insolventie van ondernemingen’, in het WER, en houdende 
invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen 
eigen aan Boek XX in het Boek I WER >>, schendt niet de artikelen 10, 11 en 16 GW, al 
dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, gewettigd 
vertrouwen en niet-retroactiviteit en met art. 1 eerste aanvullend protocol EVRM, in, 
in zoverre art. XX.20, §3, de Koning machtigt om de regels en de barema’s betreffende 
de vaststelling van de erelonen van de curatoren anders te bepalen dan hetgeen is 
vastgelegd voor de vergoeding van de andere insolventiefunctionarissen.
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27. Grondwettelijk Hof 1 oktober 2020, 127/2020 (2)      

→ Terwijl de curatoren luidens art. XX.20, §3 WER gedeeltelijk worden betaald op 
grond van de tijd die zij aan hun opdracht hebben besteed, rekening houdend met de 
complexiteit ervan, en gedeeltelijk in de vorm van een proportionele vergoeding die 
wordt berekend ten aanzien van de gerealiseerde activa, worden de kosten en de 
erelonen van de andere insolventiefunctionarissen vastgesteld op grond van de tijd 
die nodig is voor het vervullen van hun opdracht, rekening houdend met de 
complexiteit van de zaak. Rekening houdend met de opdracht van de curator, die hij 
uitoefent vanaf het ogenblik dat hij door de ondernemingsrechtbank wordt 
aangewezen om een faillissement te beheren tot de sluiting ervan, en die zelfs langer 
kan duren indien nieuwe activa ontstaan, zal de vergoeding van de curator in de regel 
hoger zijn dan die van elk van de andere functionarissen, die steeds gerichter 
optreden. Dit is redelijk verantwoord.
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27. Grondwettelijk Hof 1 oktober 2020, 127/2020 (3)      

Wat de van toepassing zijnde << correctiefactor >> betreft, op grond waarvan een deel 
van de vergoeding van de curatoren wordt berekend in verhouding tot de waarde van 
de door die laatsten gerealiseerde activa, is het redelijk verantwoord dat de wetgever 
een << incentive >> heeft ingevoerd om de curator ertoe aan te moedigen de boedel 
van de gefailleerde zo goed mogelijk weer samen te stellen. De onmiddellijke 
toepassing van art. XX.20 op alle faillissementsdossiers waarin een definitieve staat 
van kosten en erelonen nog niet in neergelegd, is niet van die aard dat zij de curatoren 
verhindert om de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien.
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28. a) Hof van Beroep Brussel 31 mei 2021, 2021/QR/5                     

→ Art. 6, §1, 1ste lid van het KB van 26 april 2018 vereist niet dat de bedragen, op basis 
waarvan het proportionele ereloon wordt berekend, effectief werden betaald op de 
faillissementsrekening.

→ Het artikel bepaalt immers dat het ereloon wordt berekend op alle bedragen die aan 
de gefailleerde te beurt vallen.

→ De curator toont aan dat hij inspanningen heeft geleverd om een BTW-tegoed te 
innen. Zo schreef hij de fiscale administratie daartoe aan en verstuurde hij een rappel. 
De fiscale administratie antwoordde daarop dat zij, op grond van art. 223, §1 van de 
Programmawet van 27 december, dit tegoed had kunnen aanwenden om een 
vordering van de fiscus op de gefailleerde te voldoen door schuldvergelijking, waardoor 
deze schuld van de gefailleerde ten aanzien van de fiscus is uitgedoofd ten belope van 
het bedrag van dit tegoed, dat derhalve niet werd betaald op de faillissementsrekening.
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28. a) Hof van Beroep Brussel 31 mei 2021, 2021/QR/5 (2)                     

→ Bovenstaande staat echter niet in de weg dat dit tegoed moet worden beschouwd als 
een actief van het faillissement dat aan de gefailleerde te beurt valt.

→ Schuldvergelijking kan immers worden gezien als een tweevoudige ingekorte betaling.

→ Bijgevolg moet het proportioneel ereloon van de curator eveneens worden berekend 
op het bedrag van dit BTW-tegoed.
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28. b) Ondrb. Leuven 30 september 2021, N/21/00296                       

→ De rechtbank heeft vastgesteld dat verzoeker in de berekeningsbasis voor het 
gevorderd ereloon een bedrag heeft opgenomen van 1.982,29 EUR ten titel van 
“inhouding/compensatie door fiscus”. 

→ Om de basis te vormen voor de berekening van het ereloon moeten de activa 
gerealiseerd zijn of gerecupereerd zijn door de curator. De curator kan dus geen 
aanspraak maken ereloon op bedragen die niet via de werkrekening van het 
faillissement zijn gepasseerd.
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29. a) Ondrb. Brussel 19 maart 2021, N/21/00128, G/16/00430, 
20160067           

→ De curator toont niet aan waarom het faillissement nog gedurende 3 jaren diende 
open te blijven. Het faillissement werd aldus niet met de nodige spoed afgehandeld.

→ Het past dan ook het ereloon van de curator te verminderen met een 
correctiecoëfficiënt van 0,9 gelet op het gebrek aan spoed waarmee het faillissement 
werd afgehandeld en de schuldeisers zullen worden betaald.
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29. b) Brussel 12 oktober 2021, 2021/QR/24             

→ Art. XX.20, §3 WER bepaalt dat de kosten en erelonen van de curatoren worden 
vastgesteld in verhouding tot het belang en de complexiteit van hun opdracht, in de 
vorm van een proportionele vergoeding op de gerealiseerde activa en desgevallend 
rekening houdend met de tijd nodig voor de vervulling van hun prestaties.

→ Art. 6, §1 en 2 van het KB van 26 april 2018 houdende de vaststelling van de regels 
en barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de 
insolventiefunctionarissen bepalen:

“§1. Het proportionele ereloon per schijf wordt berekend op alle bedragen die naar 
aanleiding van het faillissement aan de boedel te beurt vallen, daaronder begrepen de 
bedragen die de curator heeft geïnd en de bedragen die de vereffende activa na het 
faillissement hebben opgebracht.
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29. b) Brussel 12 oktober 2021, 2021/QR/24 (2)             

In geval van vertraging in het beheer van het faillissement, kan de 
ondernemingsrechtbank evenwel alle of een deel van de interesten die de geconsigneerde 
sommen hebben opgebracht, niet meetellen voor deze bedragen.

§2. De proportionele erelonen per schijf worden vastgesteld overeenkomstig de tabel in 
bijlage 1, met een minimum van 1.500 euro. Voor het gedeelte boven de laatste schijf 
bedoeld in bijlage 1, wordt het ereloon, dat niet meer dan 1% mag bedragen, bepaald 
door de ondernemingsrechtbank.”

→ Het Hof sluit zich aan bij de door appellant q.q. ontwikkelde middelen, die hier als 
herhaald moeten worden beschouwd, die gestaafd worden door de neergelegde stukken.

→ Het Hof oordeelt dat het ereloon van appellant q.q. onterecht werd verminderd met 
een correctiecoëfficiënt van 0,9.
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30. Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 26 oktober 2021, O/20/00311 

→ Door toedoen van de curator werd een onroerend goed dat voor 50% eigendom 
was van de gefailleerde verkocht voor de prijs van 220.000 EUR. Dit onroerend goed 
was belast met een hypotheek.

→ De curator begroot zijn ereloon op 5% berekend op de gehele verkoopprijs en dus 
niet (enkel) berekend op het gedeelte van de gefailleerde. Hij stelt, ter verantwoording, 
dat hij extra prestaties heeft moeten verrichten nu hij de gehele verkoop heeft moeten 
regelen en niet enkel het gedeelte dat eigendom was van de gefailleerde.

→ Dat het mogelijk evenveel of zelfs meer prestaties vergt om een onroerend goed in 
mede-eigendom te verkopen dan een onroerend goed in volle eigendom, is op zich 
aannemelijk.
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30. Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 26 oktober 2021, O/20/00311 (2) 

→ Desalniettemin, de activa die toebehoorden aan een mede-eigenaar – die nietde
gefailleerde is – zijn niet het gevolg van een vereffening van de activa van de 
gefailleerde en worden in die optiek niet beschouwd als gerealiseerde activa. Deze 
maken geen deel uit van de ereloonbasis.

→ De erelonen van de curator worden derhalve begroot op de gerealiseerde activa 
zijnde 110.000,00 x 5% (+BTW) = 5.500,00 euro + 1.155 euro btw : 6.655,00 euro 
incl. BTW.
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31. Hof van Beroep Bergen (14e k.) 17 november 2020, 2019/RG/459 
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 

→ Op een volstrekt onrechtmatige wijze hebben de bestuurders nieuwe fiscale  schulden 
opgebouwd tijdens de duur van de opschorting, in strijd met de motieven die zijn 
aangevoerd in het herstelplan dat ze hebben ingediend, waardoor de schuldeisers en de 
rechtbank zijn misleid.

→ De bestuurders tonen met name niet aan wat er werkelijk is gedaan om de 
vennootschap te redden tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie: 
integendeel, het verloop van de procedure getuigt van een zeldzame minachting voor de 
schuldeisers, die niet regelmatig zijn betaald na de opschorting van de schulden en aan 
wie is gevraagd om een maximale inspanning te leveren.

→ De bestuurders hebben niet gehandeld zoals een normaal voorzichtige en zorgvuldige 
bestuurder in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan, met name door personeel 
te onttrekken ten voordele van een nieuw opgerichte vennootschap.
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31. Hof van Beroep Bergen (14e k.) 17 november 2020, 2019/RG/459 (2) 

→ Evenzo hebben ze heel snel ontslag genomen uit hun officiële functie van 
zaakvoerder en een verplaatsing van de maatschappelijke zetel georganiseerd, die 
fictief bleek te zijn, waardoor de situatie voor de schuldeisers nog complexer werd.

→ Ten slotte was de pas benoemde bestuurder duidelijk een stroman die geen toegang 
had tot de rekeningen die nog in handen waren van de “oude” bestuurders.

→ In deze omstandigheden wordt het foutvermoeden niet weerlegd.

→ Al deze elementen zijn kennelijk grove fouten, waarbij er zelfs geen sprake meer kan 
zijn van eenvoudige bestuurfouten, en tonen de bedoeling aan van de bestuurders om 
misbruik te maken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie om vervolgens te 
proberen hun verantwoordelijkheid als bestuurder te ontlopen. Deze constructie is 
volgens het insolventierecht wederrechtelijk en heeft een oorzakelijk verband met de 
schade die de fiscale administratie heeft geleden. De aansprakelijkheid kan eveneens 
worden weerhouden op grond van art. 1382 BW.
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31. Hof van Beroep Bergen (14e k.) 17 november 2020, 2019/RG/459 (3) 

→ De chronologie van de feiten en de beoordeling van de ernst van hun gedrag 
getuigen van het feit dat zij in eigen naam of in de hoedanigheid van zaakvoerder van 
de onderneming niet aarzelen om misbruik te maken van de rechtsinstrumenten 
waarover zij beschikken, ten nadele van hun schuldeiser, in casu de Belgische Staat.

→ Het Hof vraagt zich af of de Ondernemingsrechtbank niet opzettelijk is misleid bij de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie en of er geen elementen zijn die strafbare 
feiten kunnen uitmaken. In deze omstandigheden brengt het Hof het dossier ter kennis 
van de procureur des Konings overeenkomstig art. 29 Wetboek van Strafvordering.
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32. Ondrb. Henegouwen (afd. Charleroi) 1 oktober 2020, O/19/00336

→ De persoon die bij de benoeming  van een rechtspersoon tot bestuurder  als vaste 
vertegenwoordiger benoemd is, is civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk zoals 
wanneer hij in eigen naam en voor eigen rekening zou handelen, onverminderd de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

→ Bovendien belet het feit dat deze bestuurders kwijting hebben gekregen van de 
algemene vergadering niet dat hun aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht. 
De kwijting is dus niet tegenstelbaar aan derden (curatoren) en aan aandeelhouders en 
vennoten die niet voor de kwijting hebben gestemd.

→ Vordering tot aanzuivering van het tekort eist het bewijs van een kennelijk grove 
fout van de bestuurders die moet hebben bijgedragen tot het faillissement.



65Faillissementsrecht

32. Ondrb. Henegouwen (afd. Charleroi) 1 oktober 2020, O/19/00336 (2) 

→ Een eenvoudige beoordelingsfout van redelijke bestuurders kan niet als een 
kennelijk grove fout worden aangemerkt.

→ In deze zaak verweten de curatoren  de bestuurders onder meer dat zij klanten 
hadden overgedragen naar een andere (eveneens door verweerders bestuurde) 
groepsvennootschap in ruil voor een verrekening via rekening-courant. De 
overnemende vennootschap ging vervolgens eveneens failliet.

→ Volgens de curatoren zou de herstructurering de eerste failliete onderneming 
geen voordeel hebben opgeleverd, aangezien zij geen tegenprestatie in geld zou 
hebben opgeleverd.
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32. Ondrb. Henegouwen (afd. Charleroi) 1 oktober 2020, O/19/00336 (3) 

→ De rechtbank oordeelde echter dat het niet vaststond dat het aangenomen plan 
de failliete vennootschap niet zou hebben kunnen helpen indien de overnemende 
vennootschap zelf haar krediet niet had zien wankelen, hetgeen uiteindelijk heeft 
geleid tot de cascade van faillissementen van beide vennootschappen.

→ De rechtbank wees er ook op dat er geen aanwijzingen waren dat de bestuurders 
de bedoeling hadden de overdrachten niet te verrichten die de “netting”-techniek 
impliceerde.
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33. Hof van Beroep Antwerpen 12 september 2019, 2018/AR/1015 

→ Het bestaan van kennelijk grove fouten en hun bijdrage aan het faillissement is 
overduidelijk 

• De ontdraging van het handelsfonds van de vennootschap en de fictieve overdracht 
van de aandelen teneinde de vennootschapsschuldeisers te misleiden;

• Het onredelijk verderzetten van een deficitair reddeloos verloren vennootschap;

• De niet-aangifte van het faillissement;

• Gebrek aan boekhouding;

• De niet-neerlegging van de jaarrekeningen.

→ Bovendien werd de alarmbelprocedure niet gevolgd waardoor de zaakvoerder in 
ieder geval, o.b.v. art. 332 W.Venn., dient te worden veroordeeld tot aanzuivering van 
het passief.
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34. Hof van Beroep Antwerpen 3 december 2020                             

→ Er bestaat een wettelijk vermoeden van het oorzakelijk verband tussen de niet 
naleving van de alarmbelprocedure bij kennisname van de cijfers en de geleden schade.

→ Dit vermoeden kan weerlegd worden wanneer alle bestuurders aantonen dat die 
schade in elk geval zou geleden zijn ook indien men wel de bepalingen van de 
alarmbelprocedure had gevolgd en de algemene vergadering had bijeengeroepen.

→ De in de alarmbelprocedure neergelegde verplichting strekt precies tot het 
voorkomen van schade.

→Wrongful Trading
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34. Hof van Beroep Antwerpen 3 december 2020 (2)                             

→ Niet elke financiële moeilijkheid vereist een onmiddellijke aangifte van staking 
van betaling.

→ Evenwel zijn de bestuurders onafgezien van de alarmbelprocedure gehouden de 
financiële situatie van de vennootschap periodiek op te volgen.

→ Bijsturing en aanpassing na saneringsmaatregelen is een verplichting van elke 
zorgvuldige en voorzichtige bestuurder.
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35. Hof van Beroep Antwerpen 6 mei 2021                             

→ Oud art. 93 undeciesC W.BTW. hield een aansprakelijkheidsvermoeden in. De 
herhaalde niet–betaling van de BTW door de vennootschap werd nl. vermoed voort te 
vloeien uit een fout van haar bestuurder bij gebreke aan betaling van 2 vervallen 
schulden binnen het jaar (trimestriële schuldenaars) of 3 vervallen schulden binnen het 
jaar (maandelijkse schuldenaars).

→ Het Hof oordeelt dat op gevaar van het wettelijk foutvermoeden van de bestuurders 
volledig uit te hollen, de loutere opening van een insolventieprocedure betreffende de 
vennootschap niet volstaat opdat toepassing zou kunnen worden gemaakt van art. 93 
undeciesC §3 W.BTW. Dit artikel bepaalt dat er geen vermoeden van fout van de 
bestuurders in de zin van §2, 1ste lid is, wanneer de niet-betaling het gevolg is van 
financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van een 
procedure van gerechtelijke reorganisatie, faillissement of gerechtelijke ontbinding.
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36. Hof van Beroep Antwerpen 20 mei 2021, 2020/AR/626 (3)                             

→ Uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat de bestuurder initiatieven nam om de 
toestand van de onderneming nog recht te trekken ondanks de tegenslagen die in het 
voorjaar en de zomer van 2014 waren geïncasseerd.

→De tijdelijke niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing en  BTW  schulden kunnen  als 
bestuurdersfouten worden beschouwd,

→BEWIJSLAST – voorwaarden art 1382 BW voldaan  maar verschoning kan /wordt 
concreet geanalyseerd door het Hof
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37. Hof van Cassatie 10 december 2020, C.20.0110.F:                    
bevrijding van de echtgenoot                                        

→ Krachtens art. 82, 1ste en 2de lid Faill.W. van 8 augustus 1997, kan de gefailleerde, 
indien hij verschoonbaar wordt verklaard, niet meer vervolgd worden door zijn 
schuldeisers; de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de 
schuld van zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is 
voor de schuld die door zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk 
was aangegaan, wordt ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd, als 
die verplichting op hem rust wegens de huwelijksbanden; wanneer de echtgenoot of de 
voormalige echtgenoot in zijn hoedanigheid van mededader van eenzelfde strafbaar 
feit, hoofdelijk met de gefailleerde wordt veroordeeld tot teruggave en 
schadevergoeding, is hij niet aansprakelijk voor de schuld van zijn echtgenoot wegens 
de huwelijksbanden en wordt hij dus niet van die verplichting bevrijd door de 
verschoonbaarheid van de gefailleerde. (Art. 82, 1ste en 2de lid Wetboek van Koophandel 
Boek III – Faill.W. van 8 augustus 1997 en art. 50 Strafwetboek van 7 juni 1867).



75Faillissementsrecht

38. a) Grondwettelijk Hof 22 april 2021, nr. 62/2021 

→ Art. XX.173, §2 WER schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de 
gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van 3 maanden na de 
bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van 
restschulden indient, het recht op die kwijtschelding onherroepelijk verliest.

→ Niettegenstaande de laagdrempelige manier waarop de kwijtschelding van 
restschulden door de gefailleerde kan worden gevraagd, legt de in het geding zijnde 
bepaling een vormvereiste op waaraan hij dient te voldoen, op straffe van verval, om 
voor die kwijtschelding in aanmerking te komen. Daaruit volgt dat, wanneer de 
gefailleerde nalaat tijdig een kwijtschelding van restschulden te vragen, de door de 
wetgever nagestreefde doelstelling het tweedekansondernemerschap te bevorderen, 
die als essentieel wordt beschouwd, in het gedrang komt als gevolg van de in het 
geding zijnde bepaling.
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38. a) Grondwettelijk Hof 22 april 2021, nr. 62/2021 (2) 

→ Het tijdstip waarop de gefailleerde om die kwijtschelding verzoekt, heeft geen 
invloed op het beheer van de boedel, op de aangifte en de verificatie van de 
schuldvorderingen of op de vereffening van het faillissement.

→ Bovendien heeft het overschrijden van de in het geding zijnde vervaltermijn 
onevenredige gevolgen voor de gefailleerde natuurlijke persoon, die daardoor elke 
mogelijkheid verliest om een rechter over de kwijtschelding van zijn restschulden te 
laten oordelen en bijgevolg onherroepelijk met zijn ganse vermogen moet blijven 
instaan voor de schulden die niet zijn afgelost door de vereffening van de boedel.

→ Zie ook Grondwettelijk Hof 21 oktober 2021, nr. 151/2021
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38. b) Antwerpen (B5E1e k.) 21 januari 2021, 2020/AR/1679 

→ Art. XX.173, §2 WER stelt dat de kwijtschelding enkel toegekend kan worden door 
de rechtbank op verzoek van de gefailleerde, welk verzoekschrift hij dient te voegen bij 
zijn aangifte van het faillissement of dient neer te leggen in het register uiterlijk 3 
maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis in het Belgisch Staatsblad. 
De termijn van 3 maanden betreft een vervaltermijn.
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39. Hof van Beroep Antwerpen 2 september 2021, 2021/AR/36                                                

1.

→ Het verzoek tot kwijtschelding is een verzoekschrift sui generis dat kadert in de 
doelstelling van de wetgever om de regeling van de kwijtschelding laagdrempelig te 
houden voor de gefailleerde.

→ Dit blijkt onder meer uit het gegeven dat blijkens de voorbereidende werken het 
verzoek tot kwijtschelding niet dient te voldoen aan de vereiste ex art. 1026, 3e GW tot 
vermelding in het kort van de gronden van de vordering wat bij het gemeenrechtelijk 
eenzijdig verzoekschrift op grond art. 1025 GW nochtans op straffe van nietigheid wordt 
opgelegd (Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 24°7/001, (1), 89). Er wordt door de wetgever 
melding gemaakt van een standaardformulier voor de aangifte van het faillissement met 
een rubriek om aan te duiden of de ondernemer een kwijtschelding ambieert, hetgeen 
betekent dat de gefailleerde zijn verzoek tot kwijtschelding niet dient te motiveren.
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39. Hof van Beroep Antwerpen 2 september 2021, 2021/AR/36 (2)                                               

2.

→ Het opstarten als natuurlijke persoon van een ondernemingsactiviteit zonder over 
de minste financiële buffer te beschikken terwijl men reeds overladen is met 
gigantische schulden, biedt geen enkel redelijk vooruitzicht dat de opgestarte 
ondernemingsactiviteit ook maar enigszins zal slagen – laat staan volstaan – om de 
historische schulden en kosten ook maar deels te betalen, en is te omschrijven als een 
kennelijk grove fout die alleszins heeft bijgedragen tot het faillissement van appellant.
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40. Hof van Beroep Antwerpen 11 februari 2021                                                

→ Het feit dat de Ondernemingsrechtbank de kwijtschelding weigert op andere 
gronden dan deze aangehaald in het verzet van de ex-partner van de gefailleerde is 
niet strijdig met het beschikkingsbeginsel van de partij.



81Faillissementsrecht

41. Hof van Beroep Antwerpen 6 mei 2021, 2021/AR/287 en 2021/AR/570                                                

→ De gefailleerde deed aangifte van staking van betaling via Regsol en voegde hierbij 
een verzoek tot kwijtschelding. De voornoemde aangifte werd echter afgewezen. 
Later volgde de uitspraak van het faillissement en werd er in Regsol een nieuw 
dossier aangemaakt. Per vergissing werden de documenten uit het eerste dossier 
waarbij de gefailleerde zelf aangifte had gedaan van staking van betaling, niet mee 
overgenomen naar het tweede dossier waardoor de eerste rechter geen kennis had 
van het verzoek tot kwijtschelding. Dit betreft een materiële vergissing en de rechter 
oordeelt dan ook dat de kwijtschelding kan worden toegekend.
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42. Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 15 december 2020, O/19/00987                                                

→ Uit de samenlezing van artikelen XX.229 WER en XX.173 WER volgt logischerwijze 
dat de rechtbank de kwijtschelding ook ambtshalve kan weigeren en dat de 
rechtbank in haar beoordeling niet beperkt is tot de elementen die bijgedragen zijn 
door de partijen die zich tegen de kwijtschelding verzetten.

→ De rechtbank volgt de theoretische argumentatie van de gefailleerde die stelt dat 
de kwijtschelding een recht is en dat dit recht met een quasi zekerheid toegekend 
dient te worden.
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43. Hof van Beroep Antwerpen 23 december 2020, 2020/AR/486                                               

1.

→ Uit de bewoordingen van art. XX.173 WER blijkt duidelijk dat het derdenverzet tegen 
een vonnis inzake kwijtschelding openstaat voor elke belanghebbende bij 
verzoekschrift uiterlijk 3 maanden na de publicatie van het vonnis van kwijtschelding. 
Deze bepaling uit boek XX WER kwalificeert als een lex specialis die een van het 
gemeen recht afwijkende regeling inzake het derdenverzet voorziet tegen vonnissen 
van kwijtschelding.

→ De Belgische Staat – FOD Financiën – kwalificeert in de hoedanigheid van 
schuldeiser van gefailleerde als belanghebbende in de zin van art. XX.173, §3 WER voor 
wie het rechtsmiddel van derdenverzet openstaat tegen het vonnis waarin de 
kwijtschelding aan de gefailleerde werd verleend.
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43. Hof van Beroep Antwerpen 23 december 2020, 2020/AR/486 (2)                                              

2.

→ De vastgestelde fiscale inbreuken zowel als de sociale fraude maken in hoofde van 
de gefailleerde kennelijk grove fouten uit, nl. flagrante fouten die een redelijk 
zorgvuldig en voorzichtig ondernemer niet zou hebben gepleegd en die in strijd zijn 
met de essentiële normen van de samenleving. Zij hebben onmiskenbaar bijgedragen 
tot het faillissement door het doen toenemen van het passief door boetes en 
verhogingen.

→ O.b.v. de vastgestelde kennelijk grove fouten die hebben bijgedragen tot het 
faillissement van appellante werd de kwijtschelding terecht geweigerd op derdenverzet 
van de Belgische Staat – FOD Financiën.
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44. Hof van Beroep Antwerpen 9 september 2021                                                

→ Het Hof van Beroep hervormt de eerder toegestane kwijtschelding.

→ De kwijtschelding wordt beperkt tot de bedragen die niet de schuldvordering zijn 
van appellante.
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45. Hof van Beroep Antwerpen 4 maart 2021, 2019/AR/1452                                                

→ Het Hof stelt aan de hand van de voorliggende feiten vast dat het faillissement van 
appellant het rechtstreeks gevolg is van persoonlijk financieel wanbeheer dat hij 
jarenlang heeft gevoerd.

→ In het algemeen blijkt uit het geheel der stukken dat appellant al sedert vele jaren en 
ondanks zijn ruime inkomsten niet alleen bij de banken (financiering wagen, betaling 
belastingen, etc…) kredieten aanging doch ook bij private personen.

→ Appellant liet zijn schulden op een onverantwoorde wijze oplopen en i.p.v. 
bijvoorbeeld een sanering na te streven door een collectieve schuldenregeling aan te 
vragen, gaf hij er de voorkeur aan om de verschuldigde onderhoudsgelden te betalen 
en een aantal private leningen –gedeeltelijk- naar eigen keuze, doch zulks ten koste van 
de institutionele schuldeiser die de fiscus is en ten koste van eerste geïntimeerde.
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45. Hof van Beroep Antwerpen 4 maart 2021, 2019/AR/1452 (2)                                             

→ Zijn handelen leidt thans tot een absolute discrepantie tussen de hoogte van het 
actief en het passief.

→ Het Hof besluit dan ook dat de samenlezing van het voorgaande kwalificeert als 
een kennelijk grove fout in de zin van art. XX.173, §3 WER. De door appellant begane 
fout is zwaar en manifest en getuigt minstens van een zodanige lichtzinnigheid dat 
geen enkele normaal zorgvuldige ondernemer zich daaraan zou bezondigen.

→ Zijn fout droeg onmiskenbaar bij tot zijn faillissement, en zij is van die aard dat zij 
de weigering van de kwijtschelding van zijn restschulden rechtvaardigt.
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45. Hof van Beroep Antwerpen 4 maart 2021, 2019/AR/1452 (3)                                             

→ Het Hof stelt vast dat het in deze niet zo is dat de ondernemingsactiviteit van 
appellant niet rendabel was, wel integendeel. Het is het inadequaat uitgavenpatroon 
van appellant dat hem, in weerwil van die succesvolle activiteit als vrije beroeper, 
ertoe noopte om bijkomende schulden aan te gaan die hij finaal niet kon aanzuiveren.

→ Aan appellant in de concrete omstandigheden kwijtschelding van zijn restschulden 
verlenen, abstractie makend van de begane kennelijk grove fout, betreft niet de door 
de wetgever vooropgestelde tweedekansdoelstelling.
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46. Hof van Beroep Antwerpen 22 april 2021, 2020/AR/1124                                                

→ Het opstarten van ondernemingsactiviteiten zonder over enige financiële buffer te 
beschikken en terwijl men zich reeds in een financieel precaire situatie bevindt, 
zonder dat er enig redelijk vooruitzicht is dat de opgestarte ondernemingsactiviteit 
zal volstaan om de lopende schulden te betalen is te omschrijven als een kennelijk 
grove fout die alleszins heeft bijgedragen tot het faillissement. 

→ Het zich storten in een ondernemingsavontuur zonder enige reële kans op slagen 
– gelet op de voorafbestaande schuldenput – is onbetwistbaar een fout waarvan 
ieder redelijk ondernemer weet of zou moeten weten dat dit onvermijdelijk tot een 
faillissement leidt.
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47. Hof van Beroep Brussel 19 oktober 2021                                                

→ Het Hof van Beroep heeft het vonnis van 29 september 2020 van de 
Ondernemingsrechtbank bevestigd. 

→ Het Hof van Beroep bevestigt dat het aanhouden van een rekening-courant geen 
strafbare inbreuk betekent.



BEROEPSVERBOD

X.

Faillissementsrecht
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48. Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 20 april 2021, O/19/00786                  

→ De zaakvoerder van de gefailleerde wordt door de curator omschreven als een 
“beroepszaakvoerder van failliete vennootschappen”.

→ Dat de beroepsactiviteit van de zaakvoerder die er in bestaat om als stroman 
vennootschappen failliet te laten gaan een kennelijk grove fout uitmaakt, is 
redelijkerwijze niet betwistbaar. Dat deze fout heeft bijgedragen tot het faillissement is 
eveneens vanzelfsprekend. De aanstelling van de zaakvoerder gebeurde met name om 
het faillissement voor te bereiden en de eventuele bestuurdersaansprakelijkheid van 
zijn voorganger(s) toe te dekken of te laten verjaren.

→ De rechtbank legt aan kwestieuze zaakvoerder het verbod op om persoonlijk of door 
een tussenpersoon, enige taak en/of functie uit te oefenen die bevoegdheid inhoudt 
om een rechtspersoon geldig te verbinden. Dit verbod geldt voor een duur van 3 jaar.
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49. Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 15 december 2020, O/19/00572                                     

→ Art. XX.229 WER bepaalt:

“De insolventierechtbank die het faillissement heeft uitgesproken of, wanneer het 
faillissement in het buitenland is uitgesproken de insolventierechtbank te Brussel, kan, 
indien blijkt dat een kennelijk grove fout van de gefailleerde heeft bijgedragen tot het 
faillissement, deze bij een met redenen omkleed vonnis verbod opleggen persoonlijk 
of door een tussenpersoon een onderneming uit te baten.”

→ Druggerelateerde handel  maakt een kennelijk grove fout uit en is redelijkerwijze 
niet betwistbaar.
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49. Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 15 december 2020, O/19/00572 (2)                                     

→Fout heeft bijgedragen tot het faillissement is de evidentie zelve.

De activiteit van de gefailleerde betrof volgens de KBO “Detailhandel in groenten en fruit 
in gespecialiseerde winkels” en “Detailhandel in vlees en vleesproducten in 
gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en gevogelte”. 

Het spreekt voor zich dat het cliënteel van de legale activiteit (groenten, fruit, vlees) niet 
bepaald aangetrokken wordt door de niet legale activiteit (drugs). 

Beide doelgroepen zullen elkaar minstens afschrikken wat leidt tot een verminderd 
zakencijfer in de legale activiteit.

→ De rechtbank legt aan de zaakvoerder van gefailleerde het verbod op om persoonlijk 
of door een tussenpersoon enige taak en/of functie uit te oefenen die de bevoegdheid 
inhoudt om een rechtspersoon rechtsgeldig te verbinden. Dit verbod geldt voor een 
periode van 3 jaar.
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50. Ondrb. Luik (afd. Namen) 18 april 2021                                      

→Gelet op de criteria vooropgesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens moet het beroepsverbod zoals bedoeld in art. XX.229 WER als een sanctie van 
strafrechtelijke aard beschouwd worden, ook al is het uitgesproken door een 
burgerlijke rechter,

→ De Ondernemingsrechtbank  kan aan een gefailleerde, of een met een gefailleerde 
gelijkgestelde persoon, slechts een ontzetting uit het beroep opleggen wegens 
kennelijk ernstige fouten die hebben bijgedragen tot het faillissement.

!!! ( Fouten moeten dateren van na de invoering van het WER om art XX 229 WER te kunnen toepassen) 



OVERDRACHT ONDER 
GERECHTELIJK GEZAG - GRP

XI.

Faillissementsrecht
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51. Ondrb. Henegouwen (afd. Bergen) 11 augustus 2020, nrs. Q/20/9 
t.e.m. Q/20/12       

→Volgens art. XX.87, §1 WER moet, opdat het bod in aanmerking kan komen, de 
aangeboden prijs voor alle verkochte of overgedragen activa gelijk zijn aan of 
hoger zijn dan de geschatte waarde van de gedwongen realisatie in geval van 
faillissement of vereffening. 

→In de juridische literatuur wordt echter toegegeven dat het mogelijk is om af te 
wijken van een waardering wanneer de waarden moeilijk te bepalen zijn in een 
context van discontinuïteit. De rechtbank is van mening dat dit in het onderhavige 
geval het geval is.
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52. Hof van Beroep Antwerpen 6 mei 2021, 2021/AR/485       

→ Art. XX.87, §2 WER stelt:

“ §2. Ingeval een offerte uitgaat van personen die controle op de onderneming uitoefenen of hebben 
uitgeoefend gedurende 6 maanden voorafgaand aan de opening van de procedure, en die rechtstreeks of 
onrechtstreeks de controle hebben over rechten die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van haar activiteiten, 
kan die offerte slechts in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat die rechten onder dezelfde 
voorwaarden toegankelijk zijn voor de andere bieders.”

→ ook bij één bod dient de rechter na te gaan of aan de voorwaarden van art XX 87§
2 WER voldaan is

→ Onterecht oordeelde de eerste rechter dat de kwestieuze offerte niet even 
toegankelijk was voor alle bieders. Zo werd bevestigd aan de gerechtsmandataris dat 
alle partijen de kans hadden om te bieden bij de licentiehouders van de merknaam “L 
C”. Geen enkele van de partijen, buiten de huidige bieder, heeft echter een bod 
uitgebracht op de merknaam of zelfs maar interesse betoond.
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52. Hof van Beroep Antwerpen 6 mei 2021, 2021/AR/485 (2)   

→Bijzonder belang dient gehecht te worden aan het standpunt van de 
gedelegeerd rechter (toezicht/objectief en verantwoord advies)

→ onderzoek naar de positie van de zaakvoerder en zijn belangen binnen de 
groep van vennootschappen en in hoeverre hij de biedingen van derden zou 
belemmerd hebben 

→ Er is voldaan aan de voorwaarden voor het verlenen van de door de 
gerechtsmandataris gevorderde machtiging tot de voorgenomen verkoop met 
toepassing van art. XX.89, §1 WER.
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53. Hof van Beroep Antwerpen 12 december 2019, 2019/AR/1380       

→ Art. XX.87 §4 WER vermeldt de te volgen procedure bij een verzoek tot machtiging, waarbij 
wordt bepaald dat de gerechtsmandataris deze machtiging vraagt bij verzoekschrift op 
tegenspraak, en aan de schuldenaar kennis dient te worden gegeven minstens 8 dagen voor de 
zitting. Daarnaast voorziet art. XX.88 §4 dat wanneer de verkoop betrekking heeft op roerende 
goederen, m.i.v. de handelszaak, en de gerechtsmandataris ervoor kiest om uit de hand te 
verkopen, de schuldeisers die hun zekerheden hebben laten inschrijven of registreren ten minste 8 
dagen voor de zitting bij gerechtsbrief bij de machtigingsprocedure dienen te worden opgeroepen.

→ Over de oproeping van andere partijen wordt niets bepaald maar er dient 
redelijkerwijze van uit gegaan te worden dat ook een vrijwillig tussengekomen partij 
binnen dezelfde termijn voor de zitting opgeroepen moet worden. Door haar 
tussenkomst is zij immers partij geworden in de gerechtelijke reorganisatie zodat zij bij 
het verzoekschrift op tegenspraak als partij dient opgeroepen te worden voor de zitting 
waarop het verzoekschrift wordt behandeld.
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54. Hof van Beroep Brussel 8 mei 2020, 2019/AR/621:                            
rechten van de verhuurder onder GRP       

→ Aangezien het afstand doen van een recht niet kan worden vermoed, kan 
stilzwijgende instemming slechts voortvloeien uit nauwkeurige en overeenstemmende 
handelingen of feiten waaruit de uitdrukkelijke wil van de partij blijkt om met de 
beslissing in te stemmen.

→ De wetgever heeft ook voorzien in een specifieke procedure in geval van betwisting 
van het bedrag en/of de hoedanigheid van de schuldvorderingen die in het kader van 
de procedure inzake gerechtelijke reorganisatie op de lijst van schuldvorderingen met 
een overschot voorkomen.
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55. Hof van Beroep Antwerpen 5 maart 2020:                                          
rechten buitengewone schuldeisers in GRP       

→ Een reorganisatieplan kan in bepaalde omstandigheden wel een neerslag 
hebben op de rechten van de buitengewone schuldeisers zodat deze wel gerechtigd 
zijn om mee over het reorganisatieplan te stemmen.



Thank you!

Meester Ilse Mertens

Meester Nathalie Vermeersch
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